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 تقرير مجلس اإلدارة
 

 6102عن األداء المالي خالل العام 
 
 6102فبراير  01

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 لسادة مساهمي الشركة الكرام،ا

 .6102ديسمبر  10، مع البيانات المالية الموحدة كما في 6102سر مجلس اإلدارة أن يعرض عليكم تقرير أعمال وأنشطة الشركة عن العام ي
 

 عام شهد تحديات إستثنائية

 
ملكة المتحدة للخروج منن اإلتحناد ملكة المتحدة للخروج منن اإلتحناد تحديات إستثنائية، حيث كان معدل وسرعة اإلنفاق الحكومي في المملكة العربية السعودية، وتصويت المتحديات إستثنائية، حيث كان معدل وسرعة اإلنفاق الحكومي في المملكة العربية السعودية، وتصويت الم  61026102شهد العام شهد العام 

أثنرت علنى أثنرت علنى األوروبي، وباإلضافة إلى مساعي حكومة مودي في الهنند إللاناا العمنات الكبينرة منن التنداول، جميعهنا لهنا جنيا مناثر فني التناري  و بندور ا األوروبي، وباإلضافة إلى مساعي حكومة مودي في الهنند إللاناا العمنات الكبينرة منن التنداول، جميعهنا لهنا جنيا مناثر فني التناري  و بندور ا 
 الشركة على نحو غير مناسب في مختلف درجاتها.  الشركة على نحو غير مناسب في مختلف درجاتها.  

                                                                                                                     
مخططنة لهنا مخططنة لهنا على الرغم من  ذه األحداث، وتحديات السوق العالمية والظروف التجارية الصنعبة بشنكل عنام، كاننت الشنركة  نادرة علنى الوفناا بالمبنادرات العلى الرغم من  ذه األحداث، وتحديات السوق العالمية والظروف التجارية الصنعبة بشنكل عنام، كاننت الشنركة  نادرة علنى الوفناا بالمبنادرات ال

 ورايتها طويلة المدى لتصبح ميودة لحلول نمط حياة السيراميك عالميا.     ورايتها طويلة المدى لتصبح ميودة لحلول نمط حياة السيراميك عالميا.     
                                                                                                             

الشنركات إلنى الشنركات إلنى   خال السنة، استحوذت المجموعة على الحصص المتبقية في الشركات المستثمر بها في المملكة المتحدة، ألمانيا وإيطالينا، وبنذلك تحولنت  نذهخال السنة، استحوذت المجموعة على الحصص المتبقية في الشركات المستثمر بها في المملكة المتحدة، ألمانيا وإيطالينا، وبنذلك تحولنت  نذه
-ايلي بني تني واي المحندودةايلي بني تني واي المحندودة% فني برسنتيت تن% فني برسنتيت تن55شركات تابعنة مملوكنة بالكامنل للمجموعنة، كمنا اسنتحوذت المجموعنة أيضنا علنى الحصنص المتبقينة البالانة شركات تابعنة مملوكنة بالكامنل للمجموعنة، كمنا اسنتحوذت المجموعنة أيضنا علنى الحصنص المتبقينة البالانة 

% والطا نة اإلنتاجينة لصنناعة األدوات الصنحية فني % والطا نة اإلنتاجينة لصنناعة األدوات الصنحية فني 2626أستراليا، تم إستكمال التوسعات العظيمة لييادة الطا ة اإلنتاجية لصناعة الباط فني بننااديب بنسنبة أستراليا، تم إستكمال التوسعات العظيمة لييادة الطا ة اإلنتاجية لصناعة الباط فني بننااديب بنسنبة 
 %.          %.          6161اإلمارات العربية المتحدة بنسبة اإلمارات العربية المتحدة بنسبة 

                                                                             
،  امت الشركة بإتخاذ الخطوة الرئيسية األولى لتعييي العامة التجارية لشركة سيراميك رأس الخيمنة ب.م...   وذلنك ،  امت الشركة بإتخاذ الخطوة الرئيسية األولى لتعييي العامة التجارية لشركة سيراميك رأس الخيمنة ب.م...   وذلنك 61026102الربع الثالث من العام الربع الثالث من العام خال خال  

منننننن خنننننال الكشنننننف عنننننن شنننننعار الشنننننركة الجديننننند، المنننننواد التسنننننويقية الجديننننندة، منننننواد التالينننننف الجديننننندة، باإلضنننننافة إلنننننى المو نننننع اإللكترونننننني منننننن خنننننال الكشنننننف عنننننن شنننننعار الشنننننركة الجديننننند، المنننننواد التسنننننويقية الجديننننندة، منننننواد التالينننننف الجديننننندة، باإلضنننننافة إلنننننى المو نننننع اإللكترونننننني 
www.rakceramics.com                                                                                                          

                                                                                                                                                     
 النتائج المالية والتشغيلية

 

ملينون در نم، يعنيى ملينون در نم، يعنيى   ,1،17,1،17% مقارننة بنإيرادات العنام الماضني والبالانة % مقارننة بنإيرادات العنام الماضني والبالانة 1.,1.,ملينون در نم، بإنخفناض بنسنبة ملينون در نم، بإنخفناض بنسنبة   6،7,16،7,1بلات اإلينرادات الموحندة عنن العنام بلات اإلينرادات الموحندة عنن العنام 
باإلضنافة إلنى إنخفناض المبيعنات فني الهنند، باإلضنافة إلنى إنخفناض المبيعنات فني الهنند، ضعف اإليرادات إلى تباطا في نشاط المقناوتت والبنناا داخنل المملكنة العربينة السنعودية وخفنة مينول األعمنال ضعف اإليرادات إلى تباطا في نشاط المقناوتت والبنناا داخنل المملكنة العربينة السنعودية وخفنة مينول األعمنال 

 .     .     61056105مليون در م في العام مليون در م في العام   6،2206،220مليون در م مقارنة بـ مليون در م مقارنة بـ   6،6526،652حيث أن الشركة جارية في عملية تنفيذ التايير، بلات إيرادات السيراميك األساسية حيث أن الشركة جارية في عملية تنفيذ التايير، بلات إيرادات السيراميك األساسية 
                                                                                                                                                                                                 

سننبة سننبة وعلنى الننرغم منن تحننديات السنوق العالميننة والظنروف التجاريننة الصنعبة، تحسنننت الربحينة بشننكل عنام مننع إرتفنا.  ننامب النربح اإلجمننالي الموحند مننن نوعلنى الننرغم منن تحننديات السنوق العالميننة والظنروف التجاريننة الصنعبة، تحسنننت الربحينة بشننكل عنام مننع إرتفنا.  ننامب النربح اإلجمننالي الموحند مننن ن
امب األعمنال امب األعمنال % فني حنين إرتفعنت  نو% فني حنين إرتفعنت  نو11.511.5% لتصنل إلنى % لتصنل إلنى 0.60.6% على أساس سنوي، كما أرتفعت  وامب األعمال األساسية بـ % على أساس سنوي، كما أرتفعت  وامب األعمال األساسية بـ 11.511.5% إلى نسبة % إلى نسبة 6..66..6

% علننى أسنناس سنننوي. ومننع ذلننك فننإن إرتفننا. الربحيننة ت يمكننن أن يعننوض اإلنخفنناض فنني المبيعننات، وبنننفس األسنناس، بإسننتثناا % علننى أسنناس سنننوي. ومننع ذلننك فننإن إرتفننا. الربحيننة ت يمكننن أن يعننوض اإلنخفنناض فنني المبيعننات، وبنننفس األسنناس، بإسننتثناا 7.77.7الايننر أساسننية بننـ الايننر أساسننية بننـ 
 .             .             61056105% مقابل مستويات عام % مقابل مستويات عام 17.017.0مليون در م بإنخفاض بنسبة مليون در م بإنخفاض بنسبة   ..605..605المخصصات والمشطوبات، بلغ صافي ربح السنة المخصصات والمشطوبات، بلغ صافي ربح السنة 

                                                                                                                                                                                                                         
ملينون در نم علنى المسنتويين الندولي والمحلني، تعتبنر  نذه ملينون در نم علنى المسنتويين الندولي والمحلني، تعتبنر  نذه   0.50.5، سجلت الشركة مخصصات ومشطوبات غينر نقدينة وغينر عادينة بلانت ، سجلت الشركة مخصصات ومشطوبات غينر نقدينة وغينر عادينة بلانت 61026102خال عام خال عام 

% أو منا يقنارب % أو منا يقنارب .2.2أي حال من األحوال على  درة الشركة على تموينل أعمالهنا اليومينة أو دفنع األربناق النقدينة. حنوالي أي حال من األحوال على  درة الشركة على تموينل أعمالهنا اليومينة أو دفنع األربناق النقدينة. حنوالي المخصصات غير نقدية وت تاثر بالمخصصات غير نقدية وت تاثر ب
مليون در م من المخصصات الاير عادينة تعكنس تنأثير إنخفناض أسنعار سنوق بينع بناط السنيراميك فني دول مجلنس التعناون الخليجني، وذلنك نتيجنة مليون در م من المخصصات الاير عادينة تعكنس تنأثير إنخفناض أسنعار سنوق بينع بناط السنيراميك فني دول مجلنس التعناون الخليجني، وذلنك نتيجنة   7...7...

 ى مستوى المنتجين المحليين.                 ى مستوى المنتجين المحليين.                 تراكم المخيون الفائض علتراكم المخيون الفائض عل
                     

% المتبقيننة فإنهننا تتعلننق بمخصصننات الننذمم المدينننة واألخننرى، المصنناريف ذات الصننلة فنني اتسننواق الدوليننة ومصنناريف أخننرى % المتبقيننة فإنهننا تتعلننق بمخصصننات الننذمم المدينننة واألخننرى، المصنناريف ذات الصننلة فنني اتسننواق الدوليننة ومصنناريف أخننرى 5656أمننا فيمننا يخننص نسننبة أمننا فيمننا يخننص نسننبة 
                                                                                                           متنوعة.                                                                      متنوعة.                                                                      
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 :6102أبرز الجوانب المالية عن العام 
 

 البيان الوحدة 6102ديسمبر  10 6102ديسمبر  10 التغير

 اإليرادات مليون در م 6،7,1.0 ,..1،17 %(1.,)

 إجمالي األرباق مليون در م 7.1.2 1..2. %(7.,)

 % %11.5 %6..6 قطة أساسن 611

 امب إجمالي األرباق 
مليون  6..2)متضمنة مبلغ 

در م مخصصات غير عادية 
على المخيون في عام 

6102                    ) 

 مليون در م 2.5.7 5,2.0 %(6..0)

األرباق  بل إحتساب 
الفوائد، الضرائب، اإل اك 

 واإلطفاا.       

 % %07.2 %1.,0 ( نقطة اساس0,1)

 امب األرباق  بل إحتساب 
الفوائد، الضرائب، اإل اك 

 واإلطفاا                  

 مليون در م ..605 121.0 %(17.0)

صافي الدخل  بل إحتساب 
المخصصات واألرباق 

 اإلستراتيجية لمرة واحد.               

 % %7.71 %00.6 ( نطة اساس127)

 امب صافي الدخل  بل 
 إحتساب المخصصات

واألرباق اإلستراتيجية لمرة 
 واحد.               

 صافي الدخل المعلن عنه مليون در م ..11 101.1 %(1.0,)

 مليون در م (5.1) 6.0.2 %(..010)
الربح المعلن عنه بعد 

 حقوق األ لية

 ربحية السهم المعلن عنها در م (1.10) 1.11 %(..010)

 در م 1.60 ,1.1 (22.6)
بل إحتساب ربحية السهم  
 المخصصات

   6102ديسمبر  10 6102ديسمبر  10 التغير

 إجمالي الموجودات مليون در م 5،752.1 ..0.,،5 %(..1)

 رأس المال* مليون در م 2..5. 07.5. 5.1

 حقوق المسا مين مليون در م 6،2.1.0 17.5,،6 %(...)

 صافي الدين مليون در م 7.,0،25 2.,0،21 1.0%

 مرات 1.26 6.70 

صافي الدين/ األرباق  بل 
إحتساب الفوائد، الضرائب، 
 اإل اك واإلطفاا           

 تكلفة الدين % 6.7% 6.2% 

 % خال العام.5* إن الييادة في رأس مال الشركة كانت نتيجة توييعات أسهم منحة بنسبة 
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 :6102والنشاطات األخرى خالل عام  المسؤولية اإلجتماعية للشركة، المعارض، جوائز
 

 الجوائز
 بعدد من الجوائي الصناعية. 6102فايت الشركة خال العام 

 ين.* الفائي "بجائية إختيار المحررين" من  بل جوائي إنسايد آوت" في خلق التصاميم الداخلية الملهمة للمنايل عن طريق العاملين والموردي
 وائي تميي الموارد البشرية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وتم إستام الجائية من  بل الرئيس التنفيذي.* جائية "رائد التايير" من  بل ج

 الحدث الخارجي "طر ة واحدة" –* جائية  ستيفي لـ"أفضل حدث تحفييي داخلي" 
 6102      .BIZ  الجائية البرونيية في فئة "حدث العام" ضمن جوائي * 

رئيس تنفيذي كجيا من جوائي ميدياكويست ألفضل رئيس تنفيذي في دول مجلس التعاون الخليجي، بنااا على البيانات المالية  011 * الترشح لقائمة أفضل
 والصفات القيادية. 

 
 الرعاية

 6102شاركت شركة سيراميك رأس الخيمة في مختلف األحداث خال العام 
 واب والتي أ يمت بدبي* نهائي الموسم الختامي لنهائيات بطولة العالم للسك

 * جائية الشرق األوسط للتصميم المعماري لشركات الهندسة المعمارية الكبرى في الشرق األوسط، ومشرو. العام لترفيه والضيافة.
ل المبتكرة التي مصمم معماري وداخلي من أكثر الشركات تأثيرا في المنطقة وذلك لخلق األعما 051*  مة الشرق اتوسط للتصميم والتي ضمت أكثر من 

 تعرف بدولة اإلمارات العربية المتحدة. 
 

 المعارض  
بالمشاركة في واحدة من أ م معارض السيراميك الدولية حول العالم، سيرساي بولونيا، إيطاليا، حيث  6102 امت الشركة خال العام , * معرض سيرساي

وحيد جميع الشركات التابعة عالميا، وتم الكشف عن العامة التجارية الجديدة في جناق  امت الشركة بإطاق العامة التجارية الجديدة والتي صممت لت
دوات شركة سيراميك رأس الخيمة وذلك للتعبير بوضوق عن  دف العامة الجديدة و و " المجال للخيال" ولقد عرضنا أحدث منتجاتنا من الباط وات

 الصحية في  ذا المعرض.
 

 األحداث
، اجتمع كبار المدراا، وذلك عبارة عن حدث إستراتيجي تحفييي لمدة يوم واحد وذلك لميامنة جهود الجميع 6102في يناير من العام  - طرقة واحدة* 

 إلى أ داف مشتركة.
مالية واإلستثمار والذي يعتبر منتدى رأس الخيمة للمالية واإلستثمار منتدى رفيع المستوى لألعمال الدولية وال -منتدى رأس الخيمة للمالية واإلستثمار* 

ولين أ يم لمدة يومين والذي ضم خبراا من الحكومة والصناعات الرائدة في مختلف  طاعات إمارة رأس الخيمة جنبا إلى جنب مع المستثمرين والمم
 المحليين والدوليين وذلك إلستكشاف فرص األعمال في اإلمارة المتقدمة.

 
 اظ على البيئة:نشاطات الشركة في تنمية المجتمع والحف

 * التبر. بالباط لصالح مركي رأس الخيمة لرعاية الحيوان
 كلجم من العلب المعدنية التالفة من مباني الشركة. 052* يوم جمع العلب المعدنية، تم جمع أكثر من 

 * سباق تيري فوكس رأس الخيمة السنوي السابع لدعم مشاريع أبحاث السرطان.
 لصالح  يئة الشار ة للكهرباا والماا، وذلك إلعادة تجديد بيوت أصحاب الدخل المحدود.* التبر. باألدوات الصحية 

 * ساعة األرض، مبادرة عالمية لييادة الوعي حول تاير المناخ والحد من إستهاك الطا ة.
 .6102* يراعة األشجار في مباني الشركة إلحياا ئكرى يوم األرض 

 ومجلس األعمال الفرنسي، وأيضا  امت الشركة بالترحيب بسفير تايلند لييارته لمقر الشركة ومعرض الشركة.* ييارة وفود من القنصلية الفرنسية 
 * الجوتت التعليمية من معا د ومدارس اإلدارة.
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 تها التابعةا)ش.م.ع.( وشرك الخيمة رأسسيراميك شركة 
 

 بيان الدخل الموحد 
 6132 يسمبرد 13 للسنة المنتهية في 

    
  6102 6135 
 درهم ألف ألف درهم إيضاح 

    العمليات المستمرة 
 171117151 391.2..69 1 اإليرادات

 (673117165) (2..09.619) 1 (المخزون المشطوب ومخصص المخزون)باستثناء  المبيعات تكلفة
 (617334) (229.36) 31 المخزون المشطوب ومخصص المخزون

  ------------ ----------- 
 1217131 2393.1.  إجمالي األرباح

    
 (6157511) (.63.923) 9 المصروفات اإلدارية والعمومية

 (627161) (39213.) 31 انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية والشهرة التجارية
 (1167916) (3..3219) 31 مصروفات البيع والتوزيع

 137111 3092.3 33 اإليرادات األخرى
  ----------- ----------- 

 1147519 .030926  التشغيلية األرباح
    

 (117211) (.23932) 36 مصروفات التمويل
 27156 39320 36 إيرادات التمويل

 الحصة من أرباح شركات مستثمر بها محتسبة وفقا  لحقوق الملكية
 -بما في ذلك الحصة في مخصصات المخزون والذمم المدينة )

 (: ال شيء6135مليون درهم و 63 .29 :6132

 327565 (39132) 31و  31

 (617111) - )ب(5  صافي - تابعة شركاتمن استبعاد الخسائر 
 417925 - (6)31 من استبعاد شركات مستثمر بها محتسبة وفقا  لحقوق الملكية األرباح

  ----------- ----------- 
 1117911 329223  األرباح قبل الضريبة

    
 (667113) (039260) 11 مصروفات الضريبة 

  ----------- ----------- 
 1337231 319236  األرباح من العمليات المستمرة 

  ====== ====== 
    العمليات المتوقفة 

 (37699) - 66 الخسائر من العمليات المتوقفة 
  ----------- ----------- 

 1317131 319236  أرباح السنة 
  ====== ====== 

    )الخسائر(/ األرباح المنسوبة إلى:
 6137154 (39.61)  مالكي الشركة

 617924 339.26  الحصص غير المسيطرة
  ----------- ----------- 

 1317131 319236  أرباح السنة
  ====== ====== 

    ربحية السهم
 1 .11 (1 .10) 64 األساسية والمخففة )درهم( -
  ==== ==== 

    العمليات المستمرة  –ربحية السهم 
 1 .11 (1 .10) 64 األساسية والمخففة )درهم( -
  ==== ==== 
 

   الموحدة.الموحدة.  الماليةالماليةالبيانات البيانات من هذه من هذه جزءاً ال يتجزأ جزءاً ال يتجزأ   1414إلى إلى   3131من من الصفحات الصفحات شكل اإليضاحات المدرجة على شكل اإليضاحات المدرجة على ت  ت  
 

  .31إلى  5من الصفحات لى مدرج عالمستقلين  إن تقرير مدققي الحسابات
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 شركة سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

  الموحد لألرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىبيان ال
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  

    
  6102 6135 
 درهم ألف ألف درهم إيضاح 
    

 1317131 319236  أرباح السنة
    
    يرادات الشاملة األخرىاإل
    

    تصنيفها الحقا  ضمن األرباح أو الخسائر: إعادة تمتقد تمت أو  بنود
    

 (157195) (029332)  فروقات تحويل عمالت أجنبية
 327641 - 15 تأثير التضخم غير االعتيادي 

 (167116) - (4)61و  66 إعادة تصنيف احتياطي التضخم غير االعتيادي عند بيع شركة تابعة
 - 39.33 61 القيمة العادلةالجزء الفعال من التغيرات في  –التحوط للتدفق النقدي 

  ----------- ----------- 
 6517219 029331  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

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

   منسوبة إلى:الإجمالي اإليرادات الشاملة 
   

 6147951 (029633)  مالكي الشركة
 617216 339223  الحصص غير المسيطرة

  ----------- ----------- 
 6517219 029331  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

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

   جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.  1414إلى إلى   3131من من ت شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات ت شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 
 

  .31إلى  5من الصفحات الحسابات المستقلين مدرج على  إن تقرير مدققي
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 بيان التدفقات النقدية الموحد 
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  

  6102 6135 
 ألف درهم ألف درهم  
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
    

 * 1167219 329223  أرباح السنة قبل الضريبة
    

    لـ: تعديالت
 (327565) (0.9236)  شركات مستثمر بها محتسبة وفقا  لحقوق الملكية  (أرباح) خسائر/ الحصة من -
لمدينة للشركات المستثمر بها المحتسبة وفقا  لحقوق مخصصات المخزون والذمم ا -

 - 6092.1  الملكية
 67112 -  الخسائر من صافي المركز النقدي -
 457543 329323  مصروفات الفائدة -
 27312 669636  التمويالت اإلسالمية مصروفات الربح على -
 (27156) (393.1)  الفائدةإيرادات  -
 - (0.0)  ةمن ودائع الوكال إيرادات الربح -
 (17321) 32.  ممتلكات وآالت ومعدات استبعاداألرباح من  -
 3917111 .0209.3  االستهالك للممتلكات واآلالت والمعدات -
 97211 29.31  ةستثمارياال اتعقارلاالستهالك ل -
 17115 39.31  إطفاء موجودات غير ملموسة -
 259 0193.3  شطب أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز -
 (67111) -  ةاستثماري اتمن استبعاد عقار األرباح -
 317113 609002  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين -
 617334 229.36  مخصص انخفاض قيمة المخزون المخزون المشطوب و -
 667111 329336  مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية -
 17941 .03966  قةمخصص انخفاض قيمة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عال -
 - 069.63  المشطوبة الشهرة التجارية -
 (417925) -  من استبعاد شركات مستثمر بها محتسبة وفقا  لحقوق الملكية األرباح -
 617111 -  تابعة  شركاتمن بيع  الخسائر -
  ----------- ----------- 
  3..9320 2147931 

    التغير في:
 (17561) (329.31)  ال قيد اإلنجاز(المخزون )بما في ذلك األعم -
 (217351) 0039202  طويلة األجل( الذمم المدينة)بما في ذلك  الذمم المدينة التجارية واألخرى -
 (3327213) 693.3.  المستحق من أطراف ذات عالقة )بما في ذلك االستحقاقات طويلة األجل( -
 (11) (69333)  موجودات الضريبة المؤجلة -
 (117351) 6290.3  ى أطراف ذات عالقةالمستحق إل -
 617413 (.03.930)  الذمم الدائنة التجارية واألخرى )بما في ذلك الفواتير الزائدة عن التقييم( -
 (416) (690.3)  مطلوبات الضريبة المؤجلة -

 (347692) (0.91.3)  تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
 (97531) (09222)  ضريبة الدخل المدفوعة

 611 (630)  التعديل على تحويل العمالت
  ----------- ----------- 

 1117155 3219.33  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
  ----------- ----------- 
 

 * يتضمن هذا المبلغ خسائر العمليات المتوقفة.
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 التدفقات النقدية الموحد )تابع(  بيان
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  

  6102 6135 
 ألف درهم ألف درهم  

    األنشطة االستثماريةاألنشطة االستثمارية
 ((62174456217445)) ((60692636069263))  رأسمالية قيد اإلنجازرأسمالية قيد اإلنجازوأعمال وأعمال   ممتلكات وآالت ومعداتممتلكات وآالت ومعدات  االستحواذ علىاالستحواذ على

 ((253253)) ((.69.1.69.1))  االستحواذ على موجودات غير ملموسةاالستحواذ على موجودات غير ملموسة
 317213317213 .3960.3960  المتحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعداتالمتحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

 317111317111 -  ةةاستثمارياستثماري  اتاتالمتحصالت من استبعاد عقارالمتحصالت من استبعاد عقار
 2715627156 393.1393.1  الفائدة المستلمةالفائدة المستلمة

 - 0.00.0  األرباح المستلمة من ودائع الوكالةاألرباح المستلمة من ودائع الوكالة
 ((3711937119)) ((0923309233))  االستثمار في شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكيةاالستثمار في شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية

 617511617511 0192.30192.3  توزيعات األرباح المستلمة من الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكيةتوزيعات األرباح المستلمة من الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية
 437612437612 -  موجودات محتفظ بها للبيعموجودات محتفظ بها للبيع  استبعاداستبعادالمتحصالت من المتحصالت من 

 ((457931457931)) ((290.2290.2))  االستحواذ على شركات تابعةاالستحواذ على شركات تابعةالثمن المدفوع مقابل الثمن المدفوع مقابل 
 ((535377151151)) -  شركات تابعةشركات تابعة  المتحصالت من استبعادالمتحصالت من استبعاد

 مستثمر بها محتسبة مستثمر بها محتسبة شركات شركات   التحويل منالتحويل منمن من النقد المستحوذ عليه كجزء النقد المستحوذ عليه كجزء 
 2755127551 292.3292.3  إلى شركة تابعة إلى شركة تابعة   وفقاً لحقوق الملكيةوفقاً لحقوق الملكية

 497111497111 -  المتحصالت من بيع شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكيةالمتحصالت من بيع شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية
 - ((.32.32))    ةةاستثمارياستثماري  اتاتعقارعقاراالستحواذ على االستحواذ على 

 327142327142 -  شركة تابعة شركة تابعة ي ي حصص فحصص فالمتحصالت من بيع المتحصالت من بيع 
  ------------- ------------- 

 ((39539577452452)) ((9136..91360..0))  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماريةصافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
  ------------- ------------- 

    األنشطة التمويلية
 374117114 6619633  مصرفي طويل األجل تم الحصول عليه تمويل
 (371957191) (2319.66)  جلاأل مصرفي طويل تمويلسداد 
 - 3.19.63  طويل األجل تم الحصول عليه إسالمي مصرفي تمويل
 - (1..209)  األجل طويل إسالمي مصرفي تمويلسداد 

 (3217111) .069.6  في القروض المصرفية قصيرة األجل صافي الحركة 
 (317321) (662)  التغير في الودائع المصرفية

 (457543) (329323)  الفائدة المدفوعة
 (27312) (669636)  األرباح المدفوعة على التمويل اإلسالمي

 (47661) (39.11)  المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 
 (6127311) (.633963)  توزيعات األرباح المدفوعة

 (447119) (6290.1)  توزيعات األرباح المدفوعة للحصص غير المسيطرة
  ------------- ------------ 

 (3127111) (.663961)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
  ------------- ------------ 
    

 37563 2192.6  في النقد وما يعادله الزيادة صافي
 1137455 2..3369  النقد وما يعادله في بداية السنة 

  ----------- ----------- 
 1167912 3.39232  ادله في نهاية السنةلنقد وما يعا

  ====== ====== 
    يتألف من: 

 1437261 3169326  الودائع المصرفية الخاضعة لرهن( من النقد في الصندوق ولدى البنك )صافي
 (17244) (29.33)  على المكشوف   مصرفيال السحب

  ----------- ----------- 
  3.39232 1167912 
  ====== ====== 
 

   جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.  1414إلى إلى   3131من من ت شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات ت شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 
 

  .31إلى  5من الصفحات إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على 
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 الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة رأسشركة سيراميك 
 

 الموحد   بيان التغيرات في حقوق الملكية 
         6132 ديسمبر 13 للسنة المنتهية في 

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

    ----------------------------------------------------------- احتياطيات -----------------------------------------------------------  

 

 رأس
 المال

عــــالوة 
 األســهم

 االحتياطي
 القــانوني

 احتــــياطي
 التــــحويل

احتياطي 
التضخم غير 

 االعتيادي 
 االحتياطي
 الــــــــعام

 احـــتياطي 
 رأس المال

 ـاحاألربـــ
 المحتـجزة

 إجمــــــــالي
 االحتياطيات

إجمالي حقوق 
ملكية الشركة 

 األم
 الحصـــــــــص
 غير المسيطرة

 إجمـــــــــــالي 
 حقوق الملكية

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

             

 171147131 6627515 671117111 379917112 371947135 557144 167115 (197213) (197164) 1927621 6637221 1317566 6135يناير  3الرصيد في 
 ------------ ----------- ----------- ------------ ------------ --------- ----------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------- 

             إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة:
             

 1317131 617924 6137154 6137154 6137154 - - - - - - - أرباح السنة  

             

             اإليرادات الشاملة األخرى

 (157195) (57616) (117231) (117231) - - - (317615) (317161) - - - ((4)61ح )راجع إيضافروقات تحويل العمالت األجنبية 
 )راجع  تعديالت التضخم غير االعتيادي

 327641 - 327641 327641 - - - 327641 - - - -  ((4)61اإليضاح 
إعادة تصنيف التضخم غير االعتيادي عند بيع شركة تابعة 

 (167116) - (167116) (167116) - - - (167116) - - - - ((4)61)راجع إيضاح 
 ---------- ----------- --------- ------------ ----------- -------- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

 6517219 617216 6147951 6147951 6137154 - - (117129) (317161) - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة  

             

             الحركات األخرى في حقوق الملكية
             

 - - - - (227193) - - - - 227193 - - المحول إلى االحتياطي القانوني 
 (447119) (447119) - - - - - - - - - - األرباح الموزعة على الحصص غير المسيطرة

 (47661) (519) (17219) (17219) (17219) - - - - - - - اء مجلس اإلدارةأتعاب أعض
             

 المعامالت مع مالكي الشركة المسجلة مباشرة
             ضمن حقوق الملكية   
             

 (6127311) - (6127311) (6127311) (6127311) - - - - - - - توزيعات األرباح المعلنة والمدفوعة

             
             التغيرات في حصص الملكية في شركات تابعة

االستحواذ على نتيجة  في الحصص غير المسيطرة النقص
(، 3)ب()5، (1-4))أ(5 اتتابعة )راجع إيضاح شركات

 (617111) (157495) 347225 347225 (367315) (37311) - 117114 (67192) - - - ((2)ب()5(، 4)ب()5
 ----------- ----------- ----------- ------------ ------------- ---------- ---------- -------------- -------------- -------------- ----------- -------------- 

 69.3.9336 02.96.3 69.229032 09.319232 0931.93.0 339222 269213 (2692.2) (39.32.) 3269330 .660922 20.9366 6103ديسمبر  30في الرصيد 
 ====== ====== ====== ======= ======= ====== ====== ======== ======== ======== ====== ======== 
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 الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة رأسشركة سيراميك 
 

 )تابع(بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
 6132 ديسمبر 13 للسنة المنتهية في 

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

    ---------------------------------------------------------------- اتاحتياطي ----------------------------------------------------------------  

 

 رأس
 المال

عــــالوة 
 األســهم

 االحتياطي
 القــانوني

 احتــــياطي
 التــــحويل

احتياطي 
التضخم غير 

 االعتيادي 
احتياطي 

 التحوط
 االحتياطي
 الــــــــعام

 احـــتياطي 
 رأس المال

 األربــــاح
 جزةالمحتـ

 إجمــــــــالي
 االحتياطيات

إجمالي حقوق 
ملكية الشركة 

 األم

 الحصة
غير 

 المسيطرة
 إجمـــــــــــالي 
 حقوق الملكية

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

              

 679117456 3297694 671217351 379517212 371117113 517122 167115 - (167212) (947141) 4267153 6637221 1317566 6132يناير  3الرصيد في 
 ----------- ----------- ----------- ------------ ---------- --------- --------- --------- ------------ ------------- ------------- ----------- ------------- 

              إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة:
              

 117146 157126 (47961) (47961) (47961) - - - - - - - - أرباح السنة  )خسائر(/ 

              

              اإليرادات الشاملة األخرى
)راجع إيضاح بية فروقات تحويل العمالت األجن

61(4)) - - - (17162) (97443) - - - - (317621) (317621) (37119) (317142) 

 57944 - 57944 57944 - - - 57944 - - - - -  (61اإليضاح )راجع  التغير في التحوط للتدفق النقدي
 --------- --------- --------- --------- --------- -------- -------- --------- --------- ---------- ---------- --------- ---------- 

 317441 147211 (327641) (327641) (47961) - - 57944 (97443) (17162) - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة  

              

              الحركات األخرى في حقوق الملكية
              

 - - - - (647316) - - - - - 647316 - - ياطي القانوني المحول إلى االحت
 (627311) (627311) - - - - - - - - - - - األرباح الموزعة على الحصص غير المسيطرة

 (17111) - (17111) (17111) (17111) - - - - - - - - ((9)61)راجع إيضاح  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
              

 مالكي الشركة المسجلة مباشرة المعامالت مع
              ضمن حقوق الملكية   
              

)راجع إيضاح  توزيعات األرباح المعلنة والمدفوعة
61(1)) - - - - - - - - (6457651) (6457651) (6457651) - (6457651) 

 - - - (417112) (417112) - - - - - - - 417112 ((1)61أسهم منحة مصدرة )راجع إيضاح 

              
              التغيرات في حصص الملكية في شركات تابعة

يضاح اإل)راجع  في الحصص غير المسيطرة النقص
 (215) (67111) 37145 37145 37112 - - - - (413) - - - ((1(، )6))أ(5
 ----------- ----------- ----------- ------------- ----------- -------- ---------- ---------- ------------- -------------- -------------- ----------- -------------- 

 692219121 ...0.39 693139313 092339.13 19626.. 339222 269213 39.33 (.6900.) (0139113) 3229323 .660922 23293.2 6102ديسمبر  30في الرصيد 
 ====== ====== ====== ======= ====== ===== ====== ====== ======= ======== ======== ====== ======== 

                                       

 من هذه البيانات المالية الموحدة.من هذه البيانات المالية الموحدة.ال يتجزأ ال يتجزأ جزءاً جزءاً   1414إلى إلى   3131من من الصفحات الصفحات شكل اإليضاحات المدرجة على شكل اإليضاحات المدرجة على ت  ت  
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 لتابعةالخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها ا رأسسيراميك 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  6132 ديسمبر 13 للسنة المنتهية في 

 
  معلومات حول الشركة 0

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

. تم الحقا  تغيير الوضع القانوني للشركة بموجب 3919مارس  62صادر بتاريخ ال  2/19محدودة بموجب المرسوم األميري رقم 
ب  .لتصبح شركة مساهمة عامة. إن عنوان الشركة المسجل هو ص 3993يوليو  2بتاريخ الصادر  9/93المرسوم األميري رقم 

سوق أبوظبي لألوراق المالية، كة مدرجة في إن الشرالجزيرة، مدينة الحمرا، إمارة رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة.  4134
 اإلمارات العربية المتحدة. 

 
الشركة وشركاتها التابعة )يشار إليها  منوللسنة المنتهية في ذلك التاريخ  6132ديسمبر  13البيانات المالية الموحدة كما في هذه  تتألف

المجموعة في الشركات الزميلة  ةعة"(، باإلضافة إلى حصكات المجمومجتمعة بـ"المجموعة"، ويشار إليها بصورة منفردة بـ"شر
حول هذه البيانات المالية الموحدة اإلفصاح عن الشركات التابعة للمجموعة  11تم في اإليضاح  لسيطرة مشتركة. الخاضعةوالشركات 
 ل  منها.الرئيسية وحصة المجموعة في ك وأنشطتها المستثمر بها المحتسبة وفقا  لحقوق الملكيةوالشركات 

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

سواء داخل  مرتبطة بهاأو أنشطة  أنشطة مماثلةالشركة وبعض شركات المجموعة باالستثمار في الشركات األخرى التي تزاول  تعمل
شركة بدورها كشركة قابضة لشركات المجموعة. عالوة على ذلك، تزاول وبالتالي، تعمل ال .خارجهارات العربية المتحدة أو دولة اإلما
 أعمال المقاوالت واألنشطة الصناعية األخرى.أيضا   المجموعة

 
 أساس اإلعداد 6

 

 بيان التوافق )أ(
 

والقانون  بالنظام األساسي للشركة، كما أنها تلتزم لدولية إلعداد التقارير الماليةللمعايير اتم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقا  
 .6135لسنة  (6)االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 

 
ات في وهو قانـون الشركات التجارية )"قانـون الشرك 6135لسنة  (6)تم إصدار القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 

عوضا  عن القانون  6135يوليو  3ساريا  اعتبارا  من  وأصبح 6135أبريل  3"( بتـاريخ  6135دولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة 
في دولة بقانون الشركات  االلتزام يتعين على الشركات. )وتعديالته( 3914لسنة  1االتحادي القديم لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 

   .6131يونيو  11في موعد أقصاه  6135رات العربية المتحدة لسنة اإلما
 

 أساس القياس )ب(
 

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

 ية العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المال )ج(
 

 تقريبالعملة الرسمية للشركة. تم  والمتحدة )"الدرهم اإلماراتي"( وهالعربية  تاإلمارايتم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بدرهم 
 ذكر غير ذلك.، ما لم ي  لفإلى أقرب عدد صحيح باألبالدرهم اإلماراتي  المبينة كافة المعلومات المالية

 
 ت استخدام األحكام والتقديرا )د(
 

تؤثر على تطبيق السياسات  من شأنها أنافتراضات وضع أحكام وتقديرات وباإلدارة ، قامت البيانات المالية الموحدةهذه إعداد  عند
قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه  .الخاصة بالمجموعة المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات

 التقديرات.
 

 يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبيةا بصورة مستمرة من قبل اإلدارة. تم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لهت
 . اعتبارا  من تاريخ إجراؤها فصاعدا  

 
 عدم اليقين التي تنطوي علىتقديرات الاألحكام و

 
في تطبيق المستخدمة واألحكام الهامة  بخصوص التقديرات عدم اليقينحاالت لالمعلومات حول المجاالت الهامة  بيان 11في اإليضاح تم 

 .لموحدةعلى المبالغ المعترف بها في البيانات المالية ا األكبرالتي لها التأثير السياسات المحاسبية 
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع( حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات

  6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 
 أساس اإلعداد )تابع( 6

 
 العادلة  ياس القيمق )هـ(
 

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

 
. تقوم اإلدارة 1لمستوى ا ضمن فة القياسات الهامة للقيمة العادلة، بما في ذلك القيم العادلةعن مراقبة كا بشكل عامإن اإلدارة مسؤولة 

طرف أخر  من بصورة منتظمة بمراجعة المدخالت غير الملحوظة الهامة وتعديل التقييم. عندما يتم قياس القيم العادلة باستخدام معلومات
رة بتقييم الدليل الذي تم الحصول عليه من األطراف األخرى لدعم النتيجة، بحيث مثل أسعار الوسيط أو خدمات التسعير، تقوم اإلدا

، بما في ذلك المستوى المتضمن في النظام المتدرج لقياس القيمة المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةتستوفي هذه التقييمات متطلبات 
 الذي يتم في إطاره تصنيف هذه التقييمات. العادلة

 
السوق الملحوظة إلى أقصى قدر ممكن. يتم تصنيف القيم  معطياتياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم المجموعة عند ق

 عدة مستويات في النظام المتدرج للقيمة العادلة بناء  على المدخالت المستخدمة  في أساليب التقييم المبينة على النحو التالي:العادلة ضمن 
 

  األسعار المدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة.3المستوى : 
 

  وهي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجودات أو مطلوبات،  3: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى 6المستوى
 سواء بشكل مباشر )كاألسعار( أو بشكل غير مباشر )مشتقة من األسعار(. 

 

  غير ملحوظة(. مدخالتخالت لموجودات أو مطلوبات، غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة ): مد1المستوى 
 

لنظام المتدرج في اتم تصنيف المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات ضمن مستويات مختلفة في حال 
حيث أن أقل مستوى للمدخالت لقيمة العادلة للنظام المتدرج المستوى في ا ذات نضم بأكملهلقيمة العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة ل

 .يمثل أهمية لعملية القياس بأكملها
 

 بالتحويالت فيما بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي تم خاللها التغيير. باالعتراف المجموعة تقوم
 
 :في اإليضاحات التالية المعلومات حول االفتراضات الموضوعة عند قياس القيم العادلةالمزيد من  إدراجتم 
 

 ؛ةاالستثماري اتالعقار – 32اإليضاح 
 ؛األدوات المالية – 14اإليضاح 
 و االستحواذ على الشركات التابعة؛ – 5اإليضاح 
 الممتلكات واآلالت والمعدات. – 34اإليضاح 

 
 امةاله السياسات المحاسبية 3

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

 
 أساس التوحيد

  
ار إليها مجتمعة شلشركة وشركاتها التابعة )ي  ا لعمليات المركز المالي الموحد والنتائج الموحدةبيان  منهذه البيانات المالية الموحدة  تتألف

. تم المستثمر بها المحتسبة وفقا  لحقوق الملكيةالشركات  صافي موجودات منبـ"المجموعة"( بالطريقة المباشرة مع حصة المجموعة 
حول هذه البيانات المالية  11في اإليضاح األساسية الشركات التابعة والزميلة والشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة  اإلفصاح عن

 .الموحدة
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع( حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات

  6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 
 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3

 
 )تابع( أساس التوحيد

 
 عمليات دمج األعمال

 
يتم بشكل عام قياس الثمن  رة إلى المجموعة.يتم تحويل السيط عندما واذيتم احتساب عمليات دمج األعمال باستخدام طريقة االستح

يتم . بالقيمة العادلة صافي الموجودات المستحوذ عليها القابلة للتحديد، كما يتم أيضا  قياس المحول في عملية االستحواذ بالقيمة العادلة
خفاض القيمة. يتم االعتراف باألرباح من صفقات الشراء المربحة اختبار الشهرة التجارية الناتجة بشكل سنوي للتحقق من تعرضها الن

. يتم احتساب تكاليف المعاملة كمصروفات عند تكبدها، ما لم تكن مرتبطة بإصدار سندات دين أو سندات حقوق للفترة كأرباحفورا  
 ملكية.

 
 عتراف بهذه المبالغ ضمن األرباح أو الخسائر.ال يتضمن الثمن المحول المبالغ المرتبطة بتسوية عالقات سابقة. يتم عادة  اال

 
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 خالفا  لذلك،  ويتم احتساب التسوية ضمن حقوق الملكية. 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 بها من قبل موظفي الشركة  فأتمقابل المكا )مكافأت االستبدال( في حال تطلب استبدال دفعات المكافآت المرتكزة على أسهم

مستحوذ طرف الالمستحوذ عليها )مكافأت الشركة المستحوذ عليها(، يتم حينئذ إدراج كل أو جزء من قيمة مكافأت االستبدال الخاصة بال
رنة  بقياس مكافأت الشركة يتم تحديد ذلك استنادا  إلى قياس مكافأت االستبدال في السوق مقا قياس الثمن المحول عند دمج األعمال. في

 المستحوذ عليها في السوق، ومدى ارتباط مكافأت االستبدال بالخدمة قبل الدمج.
 

 الشركات التابعة 
 

ما عندما تكون معرضة، أو لديها حق  منشأةت سيطر المجموعة على التي تخضع لسيطرة المجموعة.  المنشآتإن الشركات التابعة هي 
يتم إدراج  .المنشأةويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل نفوذها على  المنشأةرتباطها بهذه في عوائد متغيرة نتيجة ا

 هذه السيطرة. انتهاءالبيانات المالية للشركات التابعة ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة من تاريخ بدء السيطرة عليها وحتى تاريخ 
 

 الحصص غير المسيطرة
 
في تاريخ  صافي الموجودات التي يمكن تحديدها في الشركة الم ستحوذ عليهامن  لحصتها التناسبيةغير مسيطرة وفقا   صحصال قياسيتم 

 .االستحواذ
 
 حقوق ملكية.كمعامالت  هايتم احتساب فقدان السيطرة ال يترتب عليهاتغيرات في حصة المجموعة في شركة تابعة  أي

  
 فقدان السيطرة

 
غير  صومطلوبات الشركة التابعة، وأي حص، تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بموجودات على شركة تابعة فقدان السيطرةعقب 

 بالقيمة السابقةفي الشركة التابعة محتفظ بها أي حصة يتم قياس مسيطرة والمكونات األخرى لحقوق الملكية المتعلقة بالشركة التابعة. 
 يطرة.العادلة في تاريخ فقدان الس

 
 االستحواذ التدريجي

 
في  المحتفظ بها سابقا   حصصهاعندما يتم االنتهاء من أعمال االستحواذ من خالل عدة معامالت متتالية، تقوم المجموعة بإعادة قياس 
 ،، إن وجدتعلى ذلك المترتبةالشركة المستحوذ عليها في تاريخ االستحواذ بالقيمة العادلة، ومن ثم تقوم باالعتراف باألرباح أو الخسائر 

 ضمن األرباح أو الخسائر.
 

 إن أي قيمة م عترف بها ضمن اإليرادات الشاملة األخرى فيما يتعلق بأسهم الملكية الم حتفظ بها سابقا ، يتم االعتراف بها بنفس األساس
 رة مباشرة.الملكية الم حتفظ بها سابقا  بصو حصصالذي كان ليتم اتباعه في حال قامت المجموعة باستبعاد 
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 )تابع( أساس التوحيد

 
 في الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقا  لحقوق الملكية الحصص

 
 ألف حصة المجموعة في الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقا  لحقوق الملكية من الحصص في شركات زميلة وائتالف مشترك.تت
 

الشركات التي بوسع المجموعة ممارسة تأثير ملحوظ، لكن ليست سيطرة، على سياساتها المالية والتشغيلية.  فيالشركات الزميلة  تتمثل
ترك في الترتيب الذي تسيطر عليه المجموعة بصورة مشتركة ويكون للمجموعة حقوق في صافي موجوداته يتمثل االئتالف المشبينما 
 .هوالتزامات تجاه مطلوبات هحقوق في موجودات بخالف

 
لفة التي يتم احتساب الحصص في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية، ويتم مبدئيا  االعتراف بها بالتك

تتضمن تكاليف المعاملة. الحقا  لالعتراف المبدئي، تتضمن البيانات المالية الموحدة حصة المجموعة في األرباح أو الخسائر واإليرادات 
 مشتركة.الشاملة األخرى للشركات المستثمر بها المحتسبة وفقا  لحقوق الملكية، لحين تاريخ زوال التأثير الهام أو تاريخ انتهاء السيطرة ال

 
 المعامالت المحذوفة عند عملية التوحيد

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

ها المحتسبة وفقا  لحقوق الملكية يتم حذف األرباح غير المحققة الناشئة عن المعامالت مع الشركات المستثمر ب. بين شركات المجموعة
إلى مدى حصة المجموعة في الشركة الم ستثمر بها. يتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة  في تلك الشركات مقابل االستثمار

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

 االعتيادي التضخم غير
 

 بناء   البيانات المالية للشركات التابعة التي تكون عملتها الرسمية هي إحدى عمالت االقتصاديات ذات التضخم غير االعتيادي يتم تعديل
في البيانات  قبل تحويلها إلى الدرهم اإلماراتي. بمجرد إعادة بيانها، يتم تحويل كافة البنود الواردةمقررة ا  لإلجراءات الالتضخم وفقعلى 

المبالغ المبينة للسنوات السابقة ألغراض المقارنة  ال تتم إعادة بيانالصرف عند اإلغالق.  سعرالمالية إلى الدرهم اإلماراتي باستخدام 
 عملة القتصاد شديد التضخم. عند التوحيد، تم االعتراف بتأثيرليست عملة عرض البيانات المالية للمجموعة أن عند التوحيد حيث 

اإليرادات الشاملة األخرى وتم عرضه ضمن األسعار في الفترات السابقة على البيانات المالية للشركة التابعة ضمن  في تغيراتال
 .في حقوق الملكية احتياطي التضخم غير االعتيادي

 
لتعكس التغيرات في  ت شديدة التضخمعمالت االقتصاديا البيانات المالية للشركات التابعة التي تكون عملتها الرسمية هي أحد 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 والمصروفات بيان كافة اإليرادات إعادة تمتالسعر العام في تاريخ التقرير، وبيانها باستخدام مؤشر  إعادة يتم

 . يتم بيان الفرق بين المبالغ المعدلة والمبالغ المبدئية ضمن األرباح أو الخسائر.باستخدام عناصر التحويل المناسبة
 

تضخم غير اعتيادي، تقوم المجموعة بإيقاف محاسبة التضخم غير  ليست ذات العملة الرسمية ألحد الشركات التابعةتصبح عندما 
غير  للفترات السنوية التي تنتهي في التاريخ الذي أصبح فيه االقتصاد ليس ذي تضخم 69تيادي وفقا  للمعيار المحاسبي الدولي رقم االع

ي اعتيادي أو بعد ذلك التاريخ. إن المبالغ المعروضة في وحدة القياس القائمة في نهاية أخر فترة تم فيها تطبيق المعيار المحاسبي الدول
 تم استخدامها كأساس للقيم الدفترية في البيانات المالية الالحقة.، ي69رقم 
 

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

 المعامالت بالعمالت األجنبية
 

 ف السائدة في تواريخ المعامالت. لصرالرسمية لشركات المجموعة وفقا  ألسعار ا تيتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العمال
 

يتم يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية إلى العملة الرسمية وفقا  ألسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير. 
لعملة الرسمية وفقا  ألسعار الصرف تحويل الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة إلى ا

وفقا   األجنبية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بالعملةيتم تحويل البنود غير المالية  ادلة.السائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة الع
 .جة عن التحويل ضمن األرباح أو الخسائرالعمالت األجنبية النات اتيتم االعتراف بفروق .ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة

 
 اإليرادات الشاملة األخرى:ضمن  البنود التالية 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 العتراف بها ضمن اإليرادات الشاملة األخرىا

 ؛ وعالف الذي يكون فيه هذا التحوط مدىالعملية خارجية إلى حددة كتحوط لصافي االستثمار في المطلوبات المالية الم 

  عالف الذي يكون فيه هذا التحوط مدىالالتحوط للتدفق النقدي المؤهل إلى. 
 

 رجيةالعمليات الخا
 

عن عملية االستحواذ  الناتجةيتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات الخارجية، بما في ذلك الشهرة التجارية وتعديالت القيمة العادلة 
إلى الدرهم اإلماراتي وفقا  ألسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير. يتم تحويل إيرادات ومصروفات العمليات الخارجية إلى الدرهم 

 اراتي وفقا  ألسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت.اإلم
 

 في احتياطي تحويل العمالت األجنبية مجمعة اإليرادات الشاملة األخرى ويتم بيانهاالعمالت األجنبية ضمن  اتيتم االعتراف بفروق
في حالة كانت فروقات تحويل العمالت  .البيانات المالية الموحدة، باستثناء فروقات التحويل المحددة للحصص غير المسيطرةضمن 

 .في حقوق الملكية األجنبية تتعلق باقتصاديات شديدة التضخم، يتم عرض هذه الفروقات في احتياطي التضخم غير االعتيادي
 

إعادة تصنيف ، بحيث يتم فقدان السيطرة أو التأثير الهام أو السيطرة المشتركة، تتم بالكامل أو جزء منها عند استبعاد عملية خارجية
األرباح أو الخسائر كجزء من أرباح أو  إلىالقيمة المتراكمة في احتياطي تحويل العمالت األجنبية ذات الصلة بتلك العملية الخارجية 

 خسائر االستبعاد. عند قيام المجموعة باستبعاد جزء فقط من حصتها في شركة تابعة مع االحتفاظ بالسيطرة، تتم إعادة تصنيف الجزء ذي
الصلة من القيمة المتراكمة إلى الحصص غير المسيطرة. عندما تقوم المجموعة باستبعاد جزء فقط من شركة زميلة أو ائتالف مشترك 

 مع االحتفاظ بالتأثير الهام أو السيطرة المشتركة، تتم إعادة تصنيف الجزء ذي الصلة من القيمة المتراكمة إلى األرباح أو الخسائر.
 

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

 ألخرى؛ كما يتم عرضها في احتياطي تحويل العمالت ضمن حقوق الملكية.ضمن اإليرادات الشاملة ا
 

 األدوات المالية
 

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

 
 نيف المطلوبات المالية غير المشتقة ضمن فئة المطلوبات المالية األخرى.تقوم المجموعة بتص
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 األدوات المالية )تابع(

 
 االعتراف وإيقاف االعتراف –والمطلوبات المالية غير المشتقة المالية موجودات ال
 

االعتراف بكافة مبدئيا  يتم شأ فيه. تقوم المجموعة مبدئيا  باالعتراف بالقروض والذمم المدينة وسندات الدين المصدرة في التاريخ الذي تن
 الذي تصبح فيه المنشأة طرفا  في األحكام التعاقدية الخاصة باألداة المعنية. ةالموجودات والمطلوبات المالية األخرى في تاريخ المتاجر

 
تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بالموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية في الحصول على تدفقات نقدية من الموجودات 

دفقات النقدية التعاقدية من خالل معاملة يتم بموجبها تحويل كافة في الحصول على الت وقالحق بتحويلالمعنية أو عندما تقوم المجموعة 
االحتفاظ بكافة مخاطر وامتيازات الملكية  أوال تقوم بتحويل  أنهاحتى  لموجودات المالية بصورة فعلية، أولمخاطر وامتيازات الملكية 

م إنشاؤها أو االحتفاظ بها من قبل المجموعة في تحصص يتم االعتراف بأي  سيطرة على الموجودات المحولة.التحتفظ ب ولكنها ال
 الموجودات المالية الم حولة كموجودات أو مطلوبات منفصلة.  

 
 تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية عندما تتم تسوية التزاماتها التعاقدية أو عندما يتم إلغاؤها أو انتهاؤها.

 
عندما يكون لدى  الموحد، وذلك فقط في بيان المركز المالي المبلغلمالية، ويتم بيان صافي تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات ا

المجموعة حق قانوني بمقاصة هذه المبالغ وتكون لديها الرغبة إما في تسويتها على أساس صافي المبلغ أو تحصيل الموجودات وتسوية 
 المطلوبات بصورة متزامنة.

 
 القياس –قة الموجودات المالية غير المشت

 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

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

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

 أو إيرادات توزيعات أرباح، ضمن األرباح أو الخسائر.  حصص
 

 الذمم المدينةالقروض و
 

للمعاملة. الحقا  لالعتراف المبدئي، يتم قياس  يتم االعتراف مبدئيا  بهذه الموجودات بالقيمة العادلة زائدا  التكاليف المنسوبة مباشرة  
 القروض والذمم المدينة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصا  خسائر انخفاض القيمة. 

 
 ادلهالنقد وما يع

 
األرصدة النقدية والودائع تحت الطلب التي  النقد وما يعادله بما في ذلك يشتمل النقد وما يعادله في بيان التدفقات النقدية الموحد على

مقابل بعض  المرهونةالودائع الثابتة  ال يتم إدراجثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االستحواذ. أصلية تمتد ل فترات استحقاق تنطوي على
 لتسهيالت المصرفية كجزء من النقد وما يعادله.ا

 
 القياس –المطلوبات المالية غير المشتقة 

 
المبدئي،  يتم االعتراف مبدئيا  بالمطلوبات المالية غير المشتقة بالقيمة العادلة ناقصا  أي تكاليف منسوبة مباشرة  للمعاملة. الحقا  لالعتراف

 لفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.يتم قياس هذه المطلوبات المالية بالتك
 

 محاسبة التحوطاألدوات المالية المشتقة و
 

 لمخاطر أسعار الفائدة. هاتعرض تحتفظ المجموعة بأدوات مالية مشتقة بغرض التحوط من
 

املة ضمن األرباح أو الخسائر عند تكبدها. يتم االعتراف مبدئيا  باألدوات المشتقة بالقيمة العادلة؛ ويتم االعتراف بالتكاليف المنسوبة للمع
 عتراف المبدئي، يتم قياس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة ويتم احتساب التغيرات التي تطرأ عليها كما هو مبين أدناه.لال الحقا  
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 )تابع( األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط

 
 عقود التحوط للتدفقات النقدية

 

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

 الخسائر.
 

لشاملة األخرى، ويتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في إن القيمة المتراكمة في حقوق الملكية يتم االحتفاظ بها في اإليرادات ا
 .نفس الفترة أو الفترات التي تؤثر خاللها التدفقات النقدية المتوقعة المتحوط بشأنها أو البند المتحوط بشأنه على األرباح أو الخسائر

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

عندما ال بيعها، أو تنتهي أو تتم ممارستها، أو يتم إلغاء التصنيف، يتم حينئذن إيقاف محاسبة التحوط اعتبارا  من هذا التاريخ فصاعدا . 
 . ي حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائرتتم إعادة تصنيف القيمة المتراكمة فالمتوقع إتمام تلك المعاملة، يكون من 

 
 المشتقات األخرى المحتفظ بها لغير المتاجرة 

 

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

 
 رأس المال 

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

 الملكية، صافي من أي تأثيرات ضريبية.
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات 
 

 االعتراف والقياس
 

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

 

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

 مالة المباشرة؛تكلفة المواد والع 

 أي تكاليف أخرى منسوبة بصورة مباشرة إلى إيصال الموجودات إلى الحالة التشغيلية المناسبة لالستخدام المزمع لها؛ و 

  .تكاليف االقتراض المرسملة 
 

 ات. المعدات ذات الصلة كجزء من تلك المعدوظيفة تتم رسملة برامج الكمبيوتر التي تم شراؤها وتمثل عنصر مكمل ألداء 
 

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

 

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

 الالحقة المصروفات
 

إلى  المصروفاتالالحقة فقط عندما يكون من المرجح أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بهذه  المصروفاتتتم رسملة 
 يتم احتساب اإلصالحات والصيانة المستمرة كمصروفات عند تكبدها.المجموعة. 
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 )تابع(الممتلكات واآلالت والمعدات 
 

 إعادة التصنيف إلى عقارات استثمارية 
 

ك إلى عقار استثماري، تتم إعادة تصنيف العقار كعقار استثماري مع الوضع عندما يتغير استخدام عقار ما من عقار مشغول من قبل المال
 .41في االعتبار أن السياسة المحاسبية الخاصة بالعقارات االستثمارية هي "نموذج التكلفة" وفقا  للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 
 االستهالك 

 
المعدات ناقصا  القيم المتبقية المقدرة على أساس القسط الثابت على مدى يتم احتساب االستهالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات واآلالت و

اإلنتاجية المقدرة. يتم احتساب االستهالك للموجودات المؤجرة على مدى فترة عقد اإليجار أو أعمارها اإلنتاجية، أيهما أقصر،  اأعماره
 وعة في نهاية عقد اإليجار. ال يتم احتساب استهالك لألراضي.الملكية سوف تنتقل إلى المجمما لم يكن من المؤكد بصورة معقولة أن 

 
 الحالية والمقارنة:  للسنتينفيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للبنود الهامة من الممتلكات واآلالت والمعدات 

 
 األعمار )بالسنوات(           

 15 - 61         مبـاني 

 35 - 5        آالت ومعدات  

 1        زات أثاث وتجهي  

 5 - 1        سيارات  

  31       أعمال طرق وترصيف  

 31       تطوير أراضي ومحاجر  

  1        معدات مكتبية  
 

 ويتم تعديلها حيثما يكون مناسبا . ،تتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير
 

 نجازاألعمال الرأسمالية قيد اإل
 

من اإلنشاء،  نتهاءمن اإلنشاء. فور اال نتهاءيتم بيان األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة ناقصا  انخفاض القيمة، إن وجدت، لحين اال
دات يتم تحويل تكلفة تلك الموجودات والتكلفة المنسوبة مباشرة إلى اإلنشاء، بما في ذلك تكاليف االقتراض المرسملة إلى فئة الموجو

 المناسبة. ال يتم احتساب استهالك لألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز. 
 

 الموجودات غير الملموسة 
 

 االعتراف والقياس
 
 بالتكلفة ناقصا  خسائر انخفاض القيمة المتراكمة. الشهرة التجارية التي تنشأ من االستحواذ على شركات تابعة قياسيتم 
 

التي استحوذت عليها المجموعة ولها أعمار إنتاجية محددة، بالتكلفة ناقصا  اإلطفاء المتراكم  ،األخرى الموجودات غير الملموسة يتم قياس
 .إن وجدتوخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، 

 
 المصروفات الالحقة

 
يتم المحدد الذي تتعلق به.  في األصلن المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة مزيد عندما ت   وذلك فقط ة المصروفات الالحقةتتم رسمل

االعتراف بكافة المصروفات األخرى، بما في ذلك المصروفات المتكبدة على الشهرة التجارية والعالمات التجارية التي يتم إنتاجها 
 عند تكبدها.  األرباح أو الخسائرداخليا ، ضمن 
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 اإلطفاء 

 
 اارهناقصا  القيم المتبقية المقدرة على أساس القسط الثابت على مدى أعم الموجودات غير الملموسةلشطب تكلفة  اإلطفاءيتم احتساب 

، ويتم االعتراف به بشكل عام صبح فيه متاحة لالستخداممن التاريخ الذي ت  سنة اعتبارا   35إلى  5التي تتراوح من  اإلنتاجية المقدرة
 شهرة التجارية.لا إطفاءيتم  ال .ضمن األرباح أو الخسائر

 
 ويتم تعديلها حيثما يكون مناسبا . ،ريرواألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تق اإلطفاءتتم مراجعة طرق 

 
 العقارات االستثمارية 

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

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

ويتم بيانها  "العقارات االستثمارية" 41 رقم يتم احتساب العقارات االستثمارية باستخدام "نموذج التكلفة" وفقا  للمعيار المحاسبي الدولي
ستهالك للمباني على مدى أعمارها اإلنتاجية يتم تحميل االوخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت. بالتكلفة ناقصا  االستهالك المتراكم 

 سنة.  15إلى  11المقدرة التي تتراوح من 
 

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

 التشغيلية المناسبة لالستخدام المزمع لها باإلضافة إلى تكاليف االقتراض المرسملة.
 

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

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

 
يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد عقار استثماري )المحتسبة على أنها الفرق بين صافي المتحصالت من االستبعاد 

 والقيمة الدفترية للعقار( ضمن األرباح أو الخسائر.
 

كممتلكات وآالت ومعدات أو كمخزون، يتأثر هذا التحويل بالقيمة الدفترية  عندما يتغير االستخدام الخاص بالعقار بحيث تتم إعادة تصنيفه
 لهذا العقار في تاريخ إعادة التصنيف.

 
 عقود اإليجار

 

 الموجودات المؤجرة 
 

يتم . كعقود إيجار تمويليإلى المجموعة ازات الملكية كافة مخاطر وامتي تحويلبموجبها  يتمالتي  الموجودات إيجاريتم تصنيف عقود 
الموجودات المؤجرة بقيمة تعادل قيمتها العادلة أو القيمة الحالية لدفعات اإليجار الدنيا، أيهما أقل. الحقا  لالعتراف المبدئي، مبدئيا  قياس 

 يتم احتساب الموجودات وفقا  للسياسة المحاسبية المطبقة على الموجودات ذات الصلة.  
 

 للمجموعة.  الموحد وال يتم االعتراف بها ضمن بيان المركز المالي ،إيجار تشغيليعقود كود اإليجار األخرى يتم تصنيف عق
 

 دفعات عقود اإليجار
 

ضمن األرباح أو الخسائر بأقساط متساوية على مدى فترة عقد اإليجار.  تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلييتم االعتراف بالدفعات التي 
كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصروفات عقد اإليجار على مدى فترة عقد اإليجار، في حال  يتم االعتراف بحوافز اإليجار المستلمة

 وجودها.
 

. يتم تخصيص القائمبين مصروفات التمويل وخفض التزام فيما يتم توزيع دفعات اإليجار الدنيا الصادرة بموجب عقود اإليجار التمويلي 
 المتبقي. االلتزام رصيدعلى دوري ثابت  فائدة معدل للوصول إلىذلك اإليجار و المصروفات التمويلية لكل فترة خالل مدة
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 المخزون 

 
لتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق، أيهما أقل. ترتكز تكلفة المخزون على مبدأ المتوسط المرجح للتكلفة، وتشتمل يتم قياس المخزون با

موقعه لالمتكبدة لالستحواذ على المخزون وتكاليف اإلنتاج أو التحويل والتكاليف األخرى المتكبدة إليصال المخزون  المصروفاتعلى 
التكلفة على جزء مناسب من المصروفات العامة  تشتملع واألعمال قيد اإلنجاز، صن  لة المخزون الم  . في حاووضعه الراهن الحالي

 لإلنتاج استنادا  للطاقة التشغيلية االعتيادية. 
 
  فات البيع.سعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية ناقصا  التكاليف المقدرة لإلنجاز ومصروفي ثل صافي القيمة القابلة للتحقيق تمي
 

 / الفواتير الزائدة عن التقييمعقود اإلنشاءات قيد اإلنجاز
 
أعمال العقود المنجزة حتى تاريخه. يتم قياس عقود  عنإجمالي المبلغ المتوقع تحصيله من العمالء في مثل عقود االنشاءات قيد اإلنجاز تت

ناقصا  ( ياسة اإليرادات من عقود اإلنشاء)راجع سرف بها حتى تاريخه زائدا  األرباح المعتالمتكبدة اإلنشاءات قيد اإلنجاز بالتكلفة 
 والخسائر المعترف بها. المرحليةفواتير ال
 

تم تكبد تكاليف مقابلها زائدا  األرباح المعترف بها الزائدة عقود اإلنشاء قيد اإلنجاز التي  في بيان المركز المالي، تمثل العقود قيد اإلنجاز
حلية والخسائر المعترف بها. إن العقود التي تزيد فواتيرها المرحلية والخسائر المعترف بها عن التكلفة المتكبدة زائدا  عن الفواتير المر

 عرضها كفواتير زائدة عن التقييم.األرباح المعترف بها يتم 

 
 انخفاض القيمة 

 
 الموجودات المالية غير المشتقة

 
المستثمر بها  الشركةة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، بما في ذلك الحصة في يتم تقييم الموجودات المالية غير الم صنف

 للتحقق مما إذا كان هناك دليل موضوعي على تعرضها النخفاض في القيمة. بتاريخ كل تقرير ،المحتسبة وفقا  لحقوق الملكية
 

 ما يلي: علىتشتمل األدلة الموضوعية على انخفاض قيمة الموجودات المالية 

 ؛التعثر أو العجز عن السداد من قبل المدين 

 ؛إعادة جدولة المبلغ المستحق للمجموعة وفقا  لشروط ما كانت المجموعة لتقبلها في ظروف أخرى 

  ؛هإفالس سيشهرالمؤشرات التي تدل على أن المدين أو المصدر 

 ؛لمصدرينالتغييرات السلبية في القدرة على السداد من قبل المقترضين أو ا 

 عدم وجود سوق نشط لسند مالي ما؛ أو 

 .المعطيات الملحوظة التي تشير إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المتوقعة من مجموعة موجودات مالية  
 

لة ألدنى من تكلفتها. يتضمن الدليل الموضوعي الهبوط الحاد أو المستمر في قيمتها العادبالنسبة لالستثمار في سندات حقوق الملكية، 
 يمثل هبوطا  حادا  وأن الهبوط لفترة تسعة أشهر يمثل هبوطا  مستمرا . ٪61تعتبر المجموعة أن الهبوط بنسبة 

 
 الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة

 
بالتكلفة المطفأة )القروض والذمم المدينة( على تأخذ المجموعة باالعتبار األدلة على انخفاض قيمة الموجودات المالية التي يتم قياسها 

نخفاض في ن تعرضها الالمستوى الفردي والمستوى الجماعي. يتم تقييم كافة الموجودات المالية الهامة في حالتها الفردية للتحقق م
في القيمة بشكل محدد، يعاد تقييمها  النخفاض لم تتعرضأنها  ي الحظ. إن كافة الموجودات المالية الهامة في حالتها الفردية التي ةالقيم

. فيما يتعلق بالموجودات المالية التي ال تكون هامة في يتم تحديده ولمبصورة جماعية للتحقق مما إذا كان قد وقع أي انخفاض في القيمة 
من  انخفاض القيمة الجماعي. يتم إجراء اختبار حالتها الفردية، فيتم تقييمها بصورة جماعية للتحقق من تعرضها النخفاض في القيمة

 خالل تجميع الموجودات المالية التي لها خصائص مخاطر مماثلة.
 

توقيت االستردادات وقيمة الخسائر المتكبدة، مع إلى المعلومات السابقة بشأن  المجموعة تستندعند تقييم انخفاض القيمة الجماعي، 
ية واالئتمانية الراهنة تشير إلى أن الخسائر الفعلية ستكون أكبر أو أقل مما مراعاة أحكام اإلدارة حول ما إذا كانت الظروف االقتصاد

 تشير إليه التجارب السابقة.
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 انخفاض القيمة )تابع(
 

 )تابع( الموجودات المالية غير المشتقة
 

 )تابع( الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة
 

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

عندما ترى المجموعة عدم وجود إمكانية فعلية السترداد األصل، يتم شطب ذمم المدينة. قروض والفي حساب المخصص لل ويتم إظهارها
الحقا ، وأمكن ربط هذا التقليص بصورة موضوعية بحدث الحق لالعتراف  خسائر انخفاض القيمة في حال تقلصت صلة.المبالغ ذات ال

 من خالل األرباح أو الخسائر.المعترف بها سابقا  خسائر انخفاض القيمة ، يتم عكس بخسائر انخفاض القيمة 
 

 الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقا  لحقوق الملكية 
 

من  قيمة القابلة لالستردادالانخفاض قيمة الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقا  لحقوق الملكية من خالل مقارنة خسائر قياس يتم 
قيمته الدفترية. يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر، ويتم عكسها إذا كان هناك تغير إيجابي في ب االستثمار

 دمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد.التقديرات المستخ
 

 الموجودات غير المالية 
 

المخزون العقارات االستثمارية وباستثناء لديها )مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية ب تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير
القيمة. في حالة وجود مثل ذلك المؤشر، يتم  نخفاضاك أي مؤشر على تعرضها الللتحقق مما إذا كان هن (وموجودات الضريبة المؤجلة

 القيمة.في نخفاض ال للتحقق من تعرضهاالشهرة التجارية سنويا   يتم اختبارتقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد. 
 

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

دمج األعمال مجموعات الوحدات المنتجة للنقد التي يتوقع لها أن تستفيد من لوحدات المنتجة للنقد أو لدمج األعمال يتم تخصيصها ل نتيجة
قيمته من االستخدام أو قيمته العادلة ناقصا  تكاليف البيع، في صل أو الوحدة المنتجة للنقد ألتتمثل القيمة القابلة لالسترداد ل ذات الصلة.
باستخدام معدل خصم  القيمة من االستخدام، يتم تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لتصل إلى قيمتها الحالية ديرعند تقأيهما أكبر. 

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

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

م )مجموعات الوحدات المنتجة للنقد( ثم لتخفيض القي المنتجة للنقد شهرة 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 بالشهرة التجارية. فيما يتعلق بالموجودات األخرى، يتم عكس خسائر انخفاض القيمة إلى 

لم يكن قد  إذايتم تحديدها، بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء، سعن القيمة الدفترية التي كان  لألصلية الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفتر
 تم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة.

 
 تعويضات الموظفين

 
 تعويضات الموظفين قصيرة األجل

 

مبلغ بال المتعلق االلتزامبيتم االعتراف قصيرة األجل كمصروفات عند تقديم الخدمات ذات الصلة. الموظفين تعويضات احتساب يتم 
 وأمكن، التي قدمها الموظف السابقة اتخدمالدفع هذا المبلغ مقابل ب ضمنيالمجموعة التزام حالي قانوني أو  علىمتوقع دفعه إذا كان ال

 تقدير االلتزام بصورة موثوقة.
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع( نات المالية الموحدةحول البيا إيضاحات

  6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

   السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 3
 

 )تابع( الموظفين تعويضات
 

 خطط المساهمات المحددة
 

االعتراف  يتم تقديم الخدمات ذات الصلة. عندما يتم خطط المساهمات المحددةفي المساهمات ب المتعلقة لتزاماتااليتم االعتراف ب
 انخفاض في المدفوعات المستقبلية.أو  مبالغ نقديةاسترداد  يحتمل فيهبالمساهمات المدفوعة مقدما  كموجودات إلى المدى الذي 

 
 تعويضات الموظفين األخرى طويلة األجل

 

ة التي يحصل عليها الموظف األجل في قيمة التعويضات المستقبلي طويلةيتمثل صافي التزام المجموعة المتعلق بتعويضات الموظفين 
القياس ضمن  نتائج إعادةيتم تخفيض هذه التعويضات لتحديد قيمتها الحالية. يتم االعتراف ب مقابل خدمته في الفترات الحالية والسابقة.
 األرباح أو الخسائر في الفترة التي تنشأ فيها.

 
 خطط التعويضات المحددة

 

من خالل تقدير قيمة بشكل منفصل لكل خطة على حدة يتعلق بخطط التعويضات المحددة فيما  المجموعةيتم احتساب صافي التزام 
موجودات  مبلغ واقتطاع القيمة العادلة أليالتعويضات المستقبلية التي اكتسبها الموظفون في الفترة الحالية والفترات السابقة وخصم هذا ال

 لخطة التعويضات. 
 

ددة بصورة سنوية من قبل خبير اكتواري مؤهل باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة. إذا يتم احتساب التزامات التعويضات المح
فع االقتصادية المتاحة في ، يكون هذا األصل المعترف به محدودا  بالقيمة الحالية للمناللمجموعةترتب على هذا االحتساب أصل محتمل 

فاض في المساهمات المستقبلية في الخطة. من أجل احتساب القيمة الحالية للمنافع مبالغ مستردة في المستقبل من الخطة أو االنخ 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
د )باستثناء الفائدة( وتأثير حدود الموجودات )إن وجدت، باستثناء الفائدة( يتم االعتراف بها مباشرة في اإليرادات الشاملة األخرى. تحد

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

جة المساهمات ودفعات تغيرات في صافي مطلوبات )موجودات( التعويضات المحددة خالل الفترة نتي الوضع في االعتبار أي
لمصروفات األخرى المتعلقة بخطط التعويضات المحددة ضمن األرباح أو يتم االعتراف بصافي مصروفات الفائدة واالتعويضات. 
 الخسائر.  

 

بالتغير المترتب على ذلك في التعويضات التي تتعلق  فورا  عندما يتم تغيير تعويضات الخطة أو عندما يتم تقليص الخطة، يتم االعتراف 
باالعتراف باألرباح والخسائر  المجموعةضمن األرباح أو الخسائر. تقوم بفترة الخدمة السابقة أو األرباح أو الخسائر من هذا التقليص 
 الناتجة عن تسوية خطة التعويضات المحددة عندما تتم التسوية.

 
 تعويضات نهاية الخدمة 

 

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

   التزامات طويلة األجل وعليه يتم تصنيفها كمطلوبات طويلة األجل.تمثل هذه التعويضات أن اإلدارة  ترىالشركات التابعة الخارجية. 
 

 المخصصات
 

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

 
 الضمانات

 
والنتائج المحتملة  السابقةلضمانات عندما يتم بيع المنتجات أو الخدمات ذات الصلة، بناء  على معطيات الضمان اف بمخصص يتم االعترا

 منها. أيفي حال وقوع 
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع( حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات

  6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

   السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 3
 

 الموجودات والمطلوبات المحتفظ بها للبيع 
 
أو مجموعات االستبعاد التي تتألف من موجودات ومطلوبات، يتم تصنيفها على أنها موجودات محتفظ بها  ،الموجودات غير المتداولة إن

 ليس من خالل االستخدام المتواصل.بشكل كبير من خالل البيع و مرجحللبيع إذا كان استردادها 
 

يتم أوال  تخصيص . أيهما أقل االستبعاد، بقيمها الدفترية أو قيمها العادلة ناقصا  تكاليف البيع، اتيتم عادة  قياس الموجودات، أو مجموع
وال يتم  ،لى أساس تناسبيعثم إلى الموجودات والمطلوبات المتبقية  ،إلى الشهرة التجارية مجموعة االستبعاد انخفاض قيمة خسائر

تخصيص أي خسائر إلى المخزون أو الموجودات المالية أو موجودات الضريبة المؤجلة أو الموجودات المتعلقة بامتيازات الموظفين أو 
خسائر بعتراف يتم االالعقارات االستثمارية أو الموجودات البيولوجية، والتي يستمر قياسها وفقا  للسياسات المحاسبية األخرى للمجموعة. 

يتم االعتراف كما أو محتفظ بها للتوزيع، للبيع  محتفظ بهاعند التصنيف المبدئي كموجودات ضمن األرباح أو الخسائر انخفاض القيمة 
 ضمن األرباح أو الخسائر. الالحقة الناتجة عن إعادة القياساألرباح أو الخسائر ب
 

واآلالت  الممتلكات وأغير الملموسة ستهالك للموجودات االطفاء أو اإلاحتساب  إيقاف للبيع، يتممحتفظ بها  كموجوداتبمجرد تصنيفها 
 .استنادا  إلى حقوق الملكية احتساب الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقا  لحقوق الملكية إيقاف ويتم، والمعدات

 
 المتوقفة العمليات

 
مكونات لتي يمكن تمييز عملياتها وتدفقاتها النقدية بصورة واضحة عن باقي مثل العملية المتوقفة في أحد مكونات أعمال المجموعة اتت

 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 

 عليها فقط لغرض إعادة البيع.  تكون شركة تابعة تم االستحواذ 
  

 محتفظ بها للبيع، أيهما أقرب. ك التصنيفمعايير استبعادها أو إذا انطبقت عليها  عندمتوقفة  كعمليةتصنيف اليتم 
 

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

 
 اإليرادات 

 
 بيع البضائع 

 
يتم االعتراف باإليرادات عندما يتم تحويل المخاطر واالمتيازات الهامة للملكية إلى العميل، ويكون من المرجح استرداد الثمن المستحق 

واحتمالية إعادة البضائع بصورة موثوقة، ولم يعد هناك أي تدخل من اإلدارة بشأن البضائع، وعندما  ويمكن تقدير التكاليف ذات الصلة
يمكن قياس قيمة اإليرادات بصورة موثوقة. يتم قياس اإليرادات من بيع البضائع في سياق األنشطة االعتيادية بالقيمة العادلة للثمن 

والخصومات التجارية والحسومات على الكمية. إذا كان من المرجح أن يتم منح تلك المقبوض أو مستحق القبض، بعد خصم المرتجعات 
الخصومات وقياس القيمة بصورة موثوقة، يتم االعتراف بهذا الخصم على أنه انخفاض في اإليرادات عندما يتم االعتراف بتلك 

 المبيعات.
 

 تقديم الخدمات 
 

ضمن األرباح أو الخسائر بما يتناسب مع مرحلة إنجاز المعاملة في تاريخ التقرير. يتم يتم االعتراف باإليرادات من الخدمات المقدمة 
 تقييم مرحلة اإلنجاز استنادا  إلى معاينة األعمال المنجزة. 
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 6132بر ديسم 13للسنة المنتهية في 

 
   السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 3

 
 اإليرادات )تابع(  

 
 عقود اإلنشاءات 

 
فز تشتمل إيرادات العقد على القيمة المبدئية المتفق عليها في العقد زائدا  أية تعديالت تطرأ على أعمال العقد والمطالبات ودفعات الحوا

ويمكن قياسها بصورة موثوقة. عندما يمكن تقدير ناتج عقد اإلنشاءات بصورة موثوقة،  إلى الحد الذي يحتمل معه أن ينتج عنها إيرادات
يتم االعتراف بإيرادات العقد ضمن األرباح أو الخسائر بما يتناسب مع مرحلة إنجاز العقد. يتم االعتراف بمصروفات العقد عند تكبدها 

تقدير نسبة اإلنجاز استنادا  إلى نسبة تكاليف العقد الفعلية إلى إجمالي تكاليف ما لم ينتج عنها أصل متعلق بالنشاط المستقبلي للعقد. يتم 
 العقد المقدرة. عندما ال يمكن قياس ناتج عقد ما بصورة موثوقة، يتم االعتراف بإيرادات هذا العقد فقط إلى مدى تكاليف العقد المتكبدة

 وقعة من عقد ما ضمن األرباح أو الخسائر. التي يحتمل استردادها. يتم االعتراف فورا  بالخسائر المت
 

 إيرادات اإليجار  
 

على مدى فترة عقد اإليجار. يتم االعتراف  على أساس القسط الثابتيتم االعتراف بإيرادات اإليجار من العقارات االستثمارية كإيرادات 
 فترة عقد اإليجار.بحوافز اإليجار الممنوحة كجزء ال يتجزأ من إجمالي إيرادات اإليجار على مدى 

 
 إيرادات توزيعات األرباح  

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

 
 إيرادات التمويل وتكاليف التمويل

 
والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة. يتم االعتراف  وكالةوودائع ال تتألف إيرادات التمويل من إيرادات الفائدة على الودائع الثابتة

 بإيرادات التمويل ضمن األرباح أو الخسائر عند استحقاقها باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.  
 

. يتم مصرفيةعلى التمويل اإلسالمي والرسوم ال الربحومصروفات  التمويل من مصروفات الفائدة على القروض المصرفية تكاليفتتألف 
ضمن األرباح أو الخسائر باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. إال أن تكاليف االقتراض المنسوبة بشكل  التمويلاالعتراف بكافة تكاليف 

األصل الذي يستغرق بالضرورة هو األصل المؤهل  إن. ذلك األصلتتم رسملتها كجزء من تكلفة  مؤهل أصلحيازة أو إنشاء لمباشر 
زمنية حتى يصبح جاهزا  لالستخدام المزمع له أو بيعه. تتوقف رسملة تكاليف االقتراض عند االنتهاء الفعلي من كافة األنشطة  فترة

 .   لالستخدام المزمع له أو بيعه األصلالالزمة إلعداد 
 

ويل أو تكاليف تمويل، ويتوقف ذلك خسائر من صرف العمالت األجنبية على أساس صافي المبلغ إما كإيرادات تمالرباح واأليتم بيان 
 صافي ربح أو صافي خسارة. تمثلعلى ما إذا كانت تغيرات العمالت األجنبية 

 
 الضريبة  

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

أو البنود المعترف بها مباشرة  ضمن حقوق الملكية أو ضمن اإليرادات الشاملة  ،تتعلق فيها بدمج األعمالالخسائر إلى المدى الذي 
  األخرى.  

 
 الحالية الضريبة

 
وأية تعديالت على  الخسائر الخاضعة للضريبة للسنة على األرباح أو قبضهاالمتوقع دفعها أو  الضريبة منالحالية  الضريبة تتألف

تتمثل قيمة الضريبة الحالية مستحقة الدفع أو القبض في أفضل تقدير لمبلغ السنوات السابقة. ب المتعلقة قة الدفع أو القبضالضريبة مستح
 الحالية قبضها والذي يعكس عدم اليقين المتعلق بالضرائب على الدخل، إن وجدت. يتم قياس الضريبةالمتوقع دفعها أو  الضريبة

 السارية أو التي يتم تفعيلها بشكل فعلي في تاريخ التقريرباستخدام المعدالت الضريبية 
 

 معايير محددة. تطبيقتتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة الحالية فقط في حال 
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   )تابع( الضريبة

 
 المؤجلة الضريبة

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

مؤجلة بالمعدالت الضريبية المتوقع تطبيقها على الفروق المؤقتة عند يتم قياس الضريبة ال والمبالغ المستخدمة لألغراض الضريبية.
 اآلثارفي تاريخ التقرير. إن قياس الضريبة المؤجلة يعكس  فعليالعكس باستخدام المعدالت الضريبية السارية أو التي يتم تفعيلها بشكل 
 يمة الدفترية لموجوداتها ومطلوباتها في تاريخ التقرير.الضريبية للطريقة التي تتوقع من خاللها المجموعة استرداد أو تسوية الق

 
 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؛

 

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

 

  عند االعتراف المبدئي بالشهرة التجارية.الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة الناشئة 

   
ة المؤجلة فيما يتعلق بخسائر الضريبة غير المستخدمة واالعفاءات الضريبية والفروق المؤقتة القابلة يموجودات الضريباليتم االعتراف ب

مقابلها استخدام الموجودات. تتم  لالستقطاع فقط إلى المدى الذي يحتمل معه توفر أرباح خاضعة للضريبة في المستقبل والتي يمكن في
ة المؤجلة في تاريخ كل تقرير ويتم تخفيضها إلى المدى الذي ال يحتمل معه تحصيل االمتيازات الضريبية يموجودات الضريبالمراجعة 

 . في المستقبل أرباح خاضعة للضريبة وجود الاحتم يزيدذات الصلة. يتم عكس هذه التخفيضات عندما 
 

 معايير محددة. تطبيقدات ومطلوبات الضريبة فقط في حال تتم مقاصة موجو
 
 الزكاة

 
مخصص للزكاة  تكوينحقوق الملكية، يتم طريقة فيما يتعلق بالعمليات في بعض الشركات التابعة والشركات المستثمر بها المحتسبة وفقا  ل

لخسائر ما لم تكن مرتبطة ببنود معترف بها مباشرة  ضمن وفقا  للقوانين المالية ذات الصلة. يتم االعتراف بالزكاة ضمن األرباح أو ا
 حقوق الملكية، وفي هذه الحالة يتم االعتراف بها ضمن حقوق الملكية.

 
السنة في نهاية  تصبح مستحقةالقيمة اإلضافية، إن وجدت، التي قد  ويتم احتسابيتم تحميل مخصص الزكاة على األرباح أو الخسائر. 

 اء من عملية التقييم.التي يتم فيها االنته
 

 ربحية السهم
 

ألسهمها العادية. يتم احتساب ربحية السهم األساسية من خالل تقسيم  المخفضةوتقوم المجموعة بعرض بيانات ربحية السهم األساسية 
بعد تعديلها لبيان أثر مساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة، لاألرباح أو الخسائر المنسوبة 

مساهمين العاديين للعن طريق تعديل األرباح أو الخسائر المنسوبة  المخفضة لسهما ربحيةاألسهم الخاصة المحتفظ بها. يتم تحديد 
سهم العادية لعدد األسهم العادية القائمة، بعد تعديلها لبيان أثر األسهم الخاصة المحتفظ بها، مقابل تأثيرات جميع األ حوالمتوسط المرج

 . تخفيضها المحتمل
 

 المنح الحكومية
 

معقول على إمكانية استالمها، وأن المجموعة ستلتزم بالشروط  تأكيديتم االعتراف بالمنح الحكومية بالقيمة االسمية عندما يكون هناك 
ضمن األرباح أو الخسائر بصورة  دهاض عن مصروفات تم تكبكتعوي للمجموعة دفعالمنح التي ت  ب يتم االعترافالمرتبطة بهذه المنحة. 

 تم فيها االعتراف بالمصروفات.يفي نفس الفترة التي  منتظمة
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 ارير حول القطاعات التق
 

المجموعة التي تزاول أنشطة تجارية يمكن من خاللها تحقيق إيرادات وتكبد مصروفات بما في  مكوناتأحد في يتمثل القطاع التشغيلي 
 لمجموعة.ل األخرى المكوناتذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بمعامالت مع أي من 

 

عن اتخاذ القرارات التشغيلية( على  الرئيسي ير بشأنها إلى الرئيس التنفيذي للشركة )المسؤولتشتمل نتائج القطاع التي يتم تقديم تقار
الرأسمالية  المصروفاتلقطاع باإلضافة إلى البنود التي يمكن تخصيصها على أساس معقول. تتمثل لالبنود المنسوبة بصورة مباشرة 

معدات وموجودات غير ملموسة بخالف الشهرة وواذ على ممتلكات وآالت للقطاع في إجمالي التكاليف المتكبدة خالل السنة لالستح
 التجارية.

 
 الربح التشغيلي 

 
يتمثل الربح التشغيلي في العائد الناتج عن األنشطة الرئيسية المستمرة للمجموعة التي تحقق إيرادات باإلضافة إلى اإليرادات 

يتضمن الربح التشغيلي صافي تكاليف التمويل والحصة من أرباح الشركات  والمصروفات األخرى المتعلقة باألنشطة التشغيلية. ال
 المستثمر بها المحتسبة وفقا  لطريقة حقوق الملكية والضرائب على الدخل. 

 
 القيمة العادلة 

 
ة منتظمة بين المشاركين في في المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل ما، أو يتم دفعه لتحويل التزام ما في معامل" القيمة العادلة"تتمثل 

تعكس القيمة . للمجموعة في ذلك التاريخ السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاحا  
 .مخاطر عدم الوفاء بااللتزام العادلة لاللتزام

 

القيمة العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية وغير  تتطلب بعض اإلفصاحات والسياسات المحاسبية للمجموعة من اإلدارة قياس
 المالية.

 
يعتبر السوق أنه . لتلك األداة ةعندما يكون ذلك متاحا ، تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط

بحيث يتسنى الحصول على معلومات عن األسعار  بات بشكل كاف  نشط في حال تكرار حدوث المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلو
 .  بصورة مستمرة

 
أساليب التقييم بحيث تستفيد من المدخالت الملحوظة ذات الصلة  ، تستخدم المجموعةةعندما ال يكون هناك سعر مدرج في سوق نشط

قييم الذي تم اختياره كافة العوامل التي كان ليضعها يتضمن أسلوب الت. بأقصى قدر ممكن وتحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة
 .باالعتبار األطراف المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة

 
في حال كان لدى ألحد الموجودات أو المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة سعر عرض وسعر طلب، تقوم المجموعة بقياس الموجودات 

 .حين يتم قياس المطلوبات والمراكز قصيرة األجل بسعر الطلب والمراكز طويلة األجل بسعر العرض في
 

المدفوع أو  أي القيمة العادلة للمبلغ - هو أفضل دليل على القيمة العادلة ألداة مالية عند االعتراف المبدئي يكون سعر المعاملة عادة  
لف عن سعر المعاملة، ال يتم االستدالل على القيمة العادلة تقرر المجموعة أن القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي تخت عندما. المقبوض

بواسطة األسعار المدرجة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة أو االستناد إلى أساليب تقييم تستخدم فقط بيانات من السوق 
لمراعاة الفرق بين القيمة العادلة عند االعتراف  يلهاالملحوظة، وفي هذه الحالة يتم مبدئيا  قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة، ويتم تعد

الحقا ، يتم االعتراف بالفرق ضمن األرباح أو الخسائر على أساس تناسبي على مدى عمر األداة وليس أكثر من . المبدئي وسعر المعاملة
 .لةببيانات السوق الملحوظة أو يتم إنهاء المعام كاملبشكل  ذلك عندما يكون التقييم مدعوما  
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 والتعديالت والتفسيرات  المعايير 3

 
ويجوز تطبيقها  6131يناير  3تبدأ بعد  هناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير التي تسري على الفترات السنوية التي

 المجموعة ال تخطط لتطبيق هذه المعايير بشكل مسبق.إال أن  بشكل مسبق.
 

  األدوات المالية"التقارير المالية إلعداد معايير الدولية المن  9المعيار رقم"  
 

، محل التوجيهات الحالية الواردة في 6134يوليو في  المنشور، المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  9يحل المعيار رقم 
المعايير الدولية إلعداد التقارير من  9. يتضمن المعيار رقم األدوات المالية: االعتراف والقياس 19المعيار المحاسبي الدولي رقم 

الئتمان المتوقعة المستخدم في توجيهات معدلة حول تصنيف وقياس األدوات المالية، بما في ذلك النموذج الجديد لخسائر ا المالية
احتساب انخفاض قيمة الموجودات المالية ومتطلبات محاسبة التحوط العامة الجديدة. كما يتضمن هذا المعيار التوجيهات المتعلقة 

ير الدولية المعايمن  9يسري المعيار  .19باالعتراف وإيقاف االعتراف باألدوات المالية الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

قبل ذلك  هذا المعيار تطبيقويجوز  6131اير ين 3التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد إعداد على فترات  إلعداد التقارير المالية
 التاريخ.

 

  اإليرادات من العقود مع العمالء" المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  35المعيار رقم"  
 

إطار شامل لتحديد كيفية وحجم وتوقيت االعتراف باإليرادات.  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  35يضع المعيار رقم 
 ،اإليرادات 31بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،المعيار محل التوجيهات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليراداتهذا يحل 

الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  31والتفسير رقم  ود اإلنشاءاتعق 33والمعيار المحاسبي الدولي رقم 
ية التي تبدأ في التقارير السنوإعداد على فترات  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  35. يسري المعيار برامج والء العمالء

 لتاريخ.، ويجوز التطبيق قبل ذلك ا6131يناير  3أو بعد 
 

  عقود اإليجار" المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  32المعيار رقم"  
 

، محل التوجيهات السابقة الواردة في 6132في يناير  المنشور، المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  32يحل المعيار رقم 
 الميزانيات العموميةعقود اإليجار ضمن  بيانلهذه التوجيهات الم عدلة، سيتم . وفقا  عقود اإليجار 31المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ر تصنيف عقود اإليجار إما كعقود إيجار لغي هذا المعياي   ومطلوباتها. اللشركات، مما يترتب عليه مزيد من الوضوح لموجوداته
 إلغاءوبذلك يتم  من منظور المستأجر، جار تمويليمعاملة كافة عقود اإليجار كعقود إيتم تشغيلي أو عقود إيجار تمويلي حيث ت

يترتب على ، وقد األصلعلى  الطرف المسيطرعلى  أكبرعدلة بشكل يجار. تركز التوجيهات الم  متطلبات اختبار تصنيف عقود اإل
 عقود إيجار.في تحديد أي العقود ت عتبر تغير ذلك 

 
. يجوز 6139يناير  3 أو بعد على الفترات السنوية التي تبدأ في قارير الماليةالمعايير الدولية إلعداد التمن  32يسري المعيار رقم 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  35أيضا  بتطبيق المعيار رقم  المجموعةشريطة قيام  بيق هذا المعيار قبل ذلك التاريختط
 ."اإليرادات من العقود مع العمالء"

 
 تقييم التأثير المحتمل لتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المذكورة أعاله على البيانات المالية المدققة. ت باشر المجموعة أعمال 
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 عاد شركات تابعة وحصص غير مسيطرة حيازة واستب 3
 

 عمليات االستحواذ )أ(
 

 6102االستحواذ على حصص غير مسيطرة في 
 

في الشركات المستثمر بها السابقة المحتسبة وفقا  لطريقة  ٪51ة المتبقية البالغة على الحصخالل السنة الحالية، استحوذت المجموعة  (3)
 رأس الخيمة للتوزيع أوروباو سيراميك رأس الخيمة جي إم بي إتشو المملكة المتحدة ليمتدسيراميك رأس الخيمة حقوق الملكية وهي 

 .31راجع أيضا  إيضاح لمجموعة. لشركات تابعة مملوكة بالكامل  وبذلك تحولت هذه الشركات إلى .اس. ايه. آر. إل
 

سيراميك رأس الخيمة جي إم و أس الخيمة المملكة المتحدة ليمتدسيراميك رل للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديدالقيم العادلة  فيما يلي
 :المجموعةالتي استحوذت عليها  .اس. ايه. آر. إل رأس الخيمة للتوزيع أوروباو بي إتش

  
سيراميك رأس  

الخيمة المملكة 
 المتحدة ليمتد

سيراميك رأس 
الخيمة جي إم 

 بي إتش

رأس الخيمة 
 للتوزيع أوروبا

 .اس. ايه. آر. إل
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 ((93.0.93.0.)) - ((010010)) ((93.1.93.1.)) ناقصا : الثمن

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

 ((.63933.63933)) ((3920239202)) ((069.63069.63)) ((3921239212)) (2)راجع إيضاح )الشهرة التجارية( 

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

 
 13لمستثمر بها المحتسبة وفقا  لطريقة حقوق الملكية حتى خالل الفترة الممتدة من االستحواذ على الحصص المسيطرة في الشركات ا

مليون درهم  13 .19مليون درهم وصافي خسائر بمبلغ  399 .61، ساهمت الشركات المستثمر بها بإجمالي إيرادات بمبلغ 6132ديسمبر 
 . للسنةالمجموعة  أو خسائر في أرباح

 
دره ـمقابل مبلغ وق بريستيج تايلز بي تي واي المحدودةفي  ٪5ة المتبقية البالغة على الحصخالل السنة الحالية، استحوذت المجموعة  (6)

 مليون درهم. 6 .11ون درهم وترتب على ذلك انخفاض الحصص غير المسيطرة بمبلغ ملي 1 .29
 
بورسلين رأس الخيمة ي ف ٪1 .39ذ.م.م. على الحصة المتبقية البالغة  ن رأس الخيمةبورسليشركة خالل السنة الحالية، استحوذت  (1)

الحصص غير  زيادةبقيمة اسميه وترتب على ذلك  يهاأوروبا أس  ن رأس الخيمةبورسليمن خالل  الواليات المتحدة األمريكية إنك
   مليون درهم.   1 .15المسيطرة بمبلغ 
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع(حدة إيضاحات حول البيانات المالية المو

 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

  )تابع( حيازة واستبعاد شركات تابعة وحصص غير مسيطرة 3
 

 )تابع(  االستحواذات )أ(
 

 6103االستحواذ على حصص غير مسيطرة في 
 
سيراميك رأس الخيمة  فيعلى الحصص غير المسيطرة المتبقية ، استحوذت المجموعة 6135ديسمبر  13المنتهية في خالل السنة  (4)

مليون درهم  34 .29ش.م.ع المحدودة )"رأس الخيمة إيران"( وسيراميك رأس الخيمة الهند برايفت ليمتد )"رأس الخيمة الهند"( مقابل 
 قامت المجموعةلمجموعة. ل شركات تابعة مملوكة بالكامل إلى هذه الشركات وبذلك تحولت ،مليون درهم على التوالي 61 .21و
 تراف بهذه االستحواذات على النحو التالي:االعب

 
 رأس الخيمة  

 إيران
رأس الخيمة 

 الهند
 ألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهم 
   
 ((4716147161)) ((697236697236)) النقص في الحصص غير المسيطرةالنقص في الحصص غير المسيطرة  -
 ((317119317119)) ((357352357352)) النقص في األرباح المحتجزةالنقص في األرباح المحتجزة  -
 ((6719967199)) 117114117114 لل/ احتياطي التحوي/ احتياطي التحوي**الزيادة/ )النقص( في التضخم غير االعتياديالزيادة/ )النقص( في التضخم غير االعتيادي  -
 ----------- ----------- 

 (617213) (347294) إجمالي الثمن
 == ====  ====== 
 

 التضخم غير االعتيادي المتعلق بـ"سيراميك رأس الخيمة إيران". *
 
 أوروبا أس أيه رأس الخيمةن بورسليمجلس إدارة شركة  تشكيلالتغير في اإلضافات االستثمارية و، نتيجة 6135نوفمبر  9عتبارا  من ا (5)

 لمجموعة على السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها.ا سيطرت(، 6135 نوفمبر 1)شركة خاضعة لسيطرة مشتركة حتى 
قيم تمتع المجموعة بحق السيطرة على األنشطة والعمليات التشغيلية للشركة المستثمر بها، تم احتساب االستحواذ على أساس اللنظرا  
 .31. راجع أيضا  اإليضاح صلت فيه المجموعة على حق السيطرةفي التاريخ الذي ح العادلة

 
يه التي استحوذت عليها اأوروبا أس  فيما يلي القيم العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد لشركة بورسلين رأس الخيمة

 المجموعة:
 
 ألف درهم  
   

 117251  إجمالي الموجودات
 (637921)  ناقصا : إجمالي المطلوبات

  ---------- 
 17291  صافي الموجودات المستحوذ عليها

  ===== 
 القيمة الدفترية للحصة السابقة في شركة بورسلين 

 17935  ( 31يضاح اإلرأس الخيمة أوروبا أس أيه )راجع   
  ==== 

 116  الزيادة في الحصص غير المسيطرة
   === 
 

والخدمات  لألمن رأس الخيمة"٪ في 41٪ و 25الحصص المتبقية  كاملاستحوذت المجموعة على ، 6135 أكتوبر 63عتبارا  من ا (2)
 مليون درهم على التوالي. 31 .26 مليون درهم و 1 .19مقابل  الخاصة المحدودة" و"رأس الخيمة باور الخاصة المحدودة" على التوالي

 5 .99مليون درهم ومبلغ  1 .19والحصص غير المسيطرة بمبلغ  ستثمر بها المحتسبة وفقا  لحقوق الملكيةوبالتالي انخفضت الشركات الم
 (.6)31مليون درهم على التوالي. راجع أيضا  اإليضاح 

 
، مما ممليون دره 9 .39مقابل  ذ.م.م" رأس الخيمة"إلكترو ٪ في 1 .14 بلغتاستحوذت المجموعة على حصة  ،السابقةخالل السنة  (1)

 مليون درهم. 2 .15ترتب عليه انخفاض الحصص غير المسيطرة بمبلغ 
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 حيازة واستبعاد شركات تابعة وحصص غير مسيطرة )تابع( 3
 

 اداتاالستبع )ب(
 

 6102استبعاد شركات تابعة/ حصص غير مسيطرة في 
 

 .6132ديسمبر  13لم يتم استبعاد أي شركة تابعة خالل السنة المنتهية في 
 

 6103استبعاد شركات تابعة/ حصص غير مسيطرة في 
 

فوع في سيراميك رأس سهم مصدر ومد 64179317163سهم من إجمالي  675117111، قامت المجموعة ببيع السابقةخالل السنة  (3)
اإلنترنت لسوق دكا لألوراق المالية. وعليه، انخفضت  شبكة الخيمة )بنجالديش( المحدودة. تم بيع األسهم من خالل نظام التداول عبر

 مليون درهم. 6 .2٪، مما ترتب عليه زيادة الحصص غير المسيطرة بمبلغ 13 .51٪ إلى 16 .43حصة المجموعة من 
 
، قامت المجموعة ببيع كامل حصتها في شركة تابعة في السودان باسم "سيراميك رأس الخيمة السودانية لالستثمار لسابقةاخالل السنة  (6)

مليون درهم. وفقا  التفاقية البيع والشراء،  43 .91مليون درهم، وقامت باالعتراف بصافي خسائر بمبلغ  391 .16المحدودة" مقابل مبلغ 
تم  ،6135ديسمبر  13. كما في 6132مليون درهم اعتبارا  من يناير  1 .21قسط شهري متساوي بقيمة  45سداد الثمن على  يستحق
 .66 و (3)39راجع أيضا  اإليضاحين  .فيما يتعلق بهذا الرصيد مليون درهم ضمن الذمم المدينة األخرى 324 .11مبلغ  إدراج

 
تها في شركتين تابعتين باسم "الحمرا لصناعة األلومينيوم والزجاج ذ.م.م" ، قامت المجموعة باستبعاد كامل حصالسابقةخالل السنة  (1)

 مليون درهم. 3 .92و"رأس الخيمة جيبسوم أند ديكوريشن ذ.م.م"، وقامت باالعتراف بخسائر متراكمة بمبلغ 
 
في "رأس الخيمة فارماسوتيكلس برايفت ليمتد"  ٪15 .13و ٪55، قامت المجموعة باستبعاد كامل حصتها البالغة السابقةخالل السنة  (4)

مليون درهم على التوالي. عالوة  1 .69مليون درهم ومبلغ  1 .52و"رأس الخيمة بايلنج ذ.م.م"، وقامت باالعتراف بصافي أرباح بمبلغ 
 .مليون درهم 1 .92على ذلك، نتج عن هذه االستبعادات صافي زيادة في الحصص غير المسيطرة بمبلغ 

 
، قامت المجموعة باستبعاد كامل حصتها في شركة تابعة باسم "رأس الخيمة لوجيستكس ذ.م.م"، وقامت باالعتراف السابقةخالل السنة  (5)

 كانت القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات كما يلي:  (.(3)ج( )69مليون درهم )راجع اإليضاح  36 .11بأرباح بمبلغ 
 

 ألف درهمألف درهم  
   

 647921647921  وجوداتوجوداتالمالمإجمالي إجمالي 
 ((637116637116))  ناقصاً: إجمالي المطلوباتناقصاً: إجمالي المطلوبات

  ---------- 
 1792517925  صافي الموجودات )أ(صافي الموجودات )أ(

 327111  الثمن )ب(ناقصا : 
  --------- 

 367115  أ( –األرباح من االستبعاد )ب 
  ===== 
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع(الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 حيازة واستبعاد شركات تابعة وحصص غير مسيطرة )تابع( 3
 

 )تابع(  االستبعادات )ب(
 
"، وقامت رأس الخيمة واترتيك ذ.م.مفي شركة تابعة باسم " ٪19، قامت المجموعة باستبعاد حصتها البالغة 6135ابريل  3اعتبارا  من  (2)

فيما يلي القيم العادلة  حقوق الملكية.طريقة بالقيمة العادلة كشركة مستثمر بها محتسبة وفقا  ل ٪53تراف باالستثمار المتبقي البالغ باالع
 كما في تاريخ االستبعاد: المطلوبات القابلة للتحديدللموجودات و

 
 ألف درهمألف درهم  
   

 417146417146  الموجوداتالموجوداتإجمالي إجمالي 
 ((467914467914))  ناقصاً: إجمالي المطلوباتناقصاً: إجمالي المطلوبات

  ---------- 
 5715157151  صافي الموجوداتصافي الموجودات

 (512)  للحصص غير المسيطرة العادلةناقصا : القيمة 
 (67511)  ((3)31للحصص المتبقية المحتجزة )راجع إيضاح  العادلةناقصا : القيمة 

 (47641)  ناقصا : ثمن البيع
  --------- 
 (67615)  من االستبعاد (األرباح)
  ===== 

 
( 3من استبعادات شركات تابعة وحصص غير مسيطرة )كما هو مبين في اإليضاحات من ) 6135بلغ إجمالي الخسائر المسجلة في سنة  (1)

 مليون درهم. 61 .1( أعاله( 4إلى )
 

 تأثير االستحواذات واالستبعادات على التدفقات النقدية بشكل عام ()ج
 

 :الشركات التابعةعنه( كجزء من عمليات حيازة واستبعاد فيما يلي النقد المستحوذ علي/ )المتنازل 
 
 61026102 61356135 
 ألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهم 
   

 - 12.12. سيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة ليمتدسيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة ليمتد
 - .3932.3932 سيراميك رأس الخيمة جي إم بي إتشسيراميك رأس الخيمة جي إم بي إتش

 - 39.6139.61 ..اس. ايه. آر. إلاس. ايه. آر. إل  رأس الخيمة للتوزيع أوروبارأس الخيمة للتوزيع أوروبا
 ((413413)) - رأس الخيمة لوجيستكس ذ.م.مرأس الخيمة لوجيستكس ذ.م.م
 ((317115317115)) - رأس الخيمة واترتيك ذ.م.مرأس الخيمة واترتيك ذ.م.م

 ((117911117911)) - سيراميك رأس الخيمة الشركة السودانية لالستثمار المحدودةسيراميك رأس الخيمة الشركة السودانية لالستثمار المحدودة
 2741127411 - بورسلين رأس الخيمة أوروبا أس أيهبورسلين رأس الخيمة أوروبا أس أيه

 1111 - والخدمات الخاصة المحدودةوالخدمات الخاصة المحدودة  لألمنلألمنرأس الخيمة رأس الخيمة 
 -------- ----------- 
 292.3 (457611) 
 ==== ====== 
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 الشهرة التجارية 2

 61026102 61356135 
 ألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهم 
   

 517152517152 313199332332 يناير يناير   33الرصيد كما في الرصيد كما في 
 - .63933.63933 ((((33)أ())أ()55راجع اإليضاح راجع اإليضاح زائداً: االستحواذ من خالل دمج أعمال )زائداً: االستحواذ من خالل دمج أعمال )

 ----------- --------- 
 .39.13.39.13 517152517152 

 - ((069.63069.63)) ( ( 3131ناقصاً: خسائر انخفاض القيمة )راجع أدناه واإليضاح ناقصاً: خسائر انخفاض القيمة )راجع أدناه واإليضاح 
 ----------- --------- 

 517152517152 209.21209.21 ديسمبرديسمبر  3030الرصيد كما في الرصيد كما في 
 ========== ========== 
 

مليون درهم  5 .16مليون درهم ومبلغ  36 .96مليون درهم ومبلغ  5 .23ون درهم ومبلغ ملي 51 .12تتمثل الشهرة التجارية في مبلغ 
 سيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة ليمتدو ذ.م.م –منطقة حرة سيرامين حيث يتم االعتراف بهذه المبالغ عند االستحواذ على 

تم بصورة سنوية اختبار الشهرة على التوالي. ي .. ايه. آر. إلاس رأس الخيمة للتوزيع أوروباو سيراميك رأس الخيمة جي إم بي إتشو
 . التجارية الناتجة عن دمج األعمال للتحقق من مدى تعرضها النخفاض في القيمة

 
عترف للشهرة التجارية الم خدام""القيمة من االستخالل السنة الحالية، قامت اإلدارة بإجراء اختبارات انخفاض القيمة استنادا  إلى احتساب 

توقعات التدفقات النقدية وفقا  للنتائج التشغيلية المقدرة للوحدات المنتجة  إلىحتساب االعملية تستند بها عند االستحواذ على شركات تابعة. 
 للنقد. فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد هذه القيم:

 
 ٪2 .5  معدل الخصم

 ٪1 - ٪3  السنوينمو العدل توسط مم
 ٪3 - ٪1 .5  عدل نمو القيمة النهائيةم

 سنوات 5  السنوات المعنية بالتقدير
 

من الشهرة التجارية المسجلة عند مليون درهم  36 .96بمبلغ  بتسجيل خسائر انخفاض قيمةبناء  على هذا التقييم، قامت المجموعة 
 االستحواذ على رأس الخيمة ألمانيا جي إم بي اتش. 

 
 اإليرادات  .
 

 6102 6135 
 ألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهم 
   

 672167122672167122 ..6930396..6930396 بيع بضائعبيع بضائع
 127191127191 329313329313 تقديم خدمات تقديم خدمات 

 16174131617413 63.93.363.93.3 إيرادات عقود إنشاءات إيرادات عقود إنشاءات 
 -------------- ------------- 
 69..391.2 171117151 
  ======== = ====== 
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع(ضاحات حول البيانات المالية الموحدة إي
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
   ( المخزون المشطوب ومخصص المخزون)باستثناء  تكلفة المبيعات 2
 

 6102 6135 
 ألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهم 
   

 9957191 139603. مواد خام مستهلكة 
 (697129) (0319033) التغير في مخزون البضائع تامة الصنع

 6147131 9012..6 العمالة المباشرة 
 6137415 02.9311 الطاقة والوقود

 6447413 60393.3  غاز البترول المسال والغاز الطبيعي
 3217191 0219233 ( 34يضاح اإل)راجع  للممتلكات واآلالت والمعدات االستهالك

 3367921 0019123 مصروفات مواد التعبئة
 3197331 .033933 إصالحات وصيانة 

 317144 69263 الباطن مقاوليأتعاب 
 217393 3.9102 أخرى

 ------------- ------------- 
 09.619..2 673117165 
 ======= ======= 

 
 المصروفات اإلدارية والعمومية .
 

 6102 6135 
 ألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهم 
   

 997169 .0129.3.0129.3 تكاليف موظفين 
 617111 0.9.320.9.32 (34يضاح اإل)راجع ات واآلالت والمعدات االستهالك للممتلك

 97211 29.3129.31 (32يضاح اإل)راجع االستهالك للعقارات االستثمارية 
 17152 29.3629.36 هاتف وبريد ومستلزمات مكتبية 

 17216 9132.9132. إصالحات وصيانة 
 317122 009663009663 أتعاب قانونية ومهنية 
 57691 9632.9632. مصروفات مرافق

 67611 69.6069.60 ت أمن مصروفا
 367611 9133.9133. مصروفات تأمين 

 17115 39.3139.31 (35يضاح اإلإطفاء موجودات غير ملموسة )راجع 
 - 32. الخسائر من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

 37391 2922629226 مصروفات متعلقة بعقارات استثمارية 
 37656 .0913.0913 رسوم ترخيص

 111 233233 سفر 
 67214 3930339303 ومات مصروفات تقنية المعل

 37611 6923269232 صندوق اشتراك العاملين في األرباح
 317615 3.93363.9336 أخرى 

 ----------- ----------  
 63.923.63.923. 6157511 
 ============ ====== 
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 6132ديسمبر  13هية في للسنة المنت

 
 مصروفات البيع والتوزيع    01
 

 6102 6135 
 ألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهم 
   

 137462137462 01.962601.9626 موظفين موظفين الالتكاليف تكاليف 
 31974993197499 00193210019321 الشحن والنقل الشحن والنقل 

 137131137131 .3933..3933. الخصومات المتعلقة باألداء الخصومات المتعلقة باألداء 
 367694367694 .66930.66930 مصروفات اإليجار

 517194 3.93.03.93.0 دعاية وترويج 
 37191 3960039600  وضيافةفر س

 37354 0936209362 (34يضاح اإل)راجع االستهالك للممتلكات واآلالت والمعدات 
 347126 .60933.60933 أخرى

 ----------- ----------- 
 3219..33219..3 1167916 
 ============ ====== 

 
 اإليرادات األخرى 00

  
 6102 6135 
 ألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهم 
   

 697251697251 369033369033 ((((33))3232يضاح يضاح اإلاإلات االستثمارية )راجع ات االستثمارية )راجع إيرادات اإليجار من العقارإيرادات اإليجار من العقار
 367629367629 3912039120 بيع خردة وبنود متنوعة بيع خردة وبنود متنوعة 

 313313 2323 مطالبات التأمين مطالبات التأمين 
 17355 - الت ومعدات آاألرباح من استبعاد ممتلكات و

 37199 0936109361 ( أدناه(3راجع إيضاح )) ضريبي دعم
 17415 .3922.3922 ( أدناه(6راجع إيضاح )) مكتسبةخصومات 

 357411 .2932.2932 إيرادات متنوعة أخرى 
 --------- --------- 
 3092.33092.3 137111 
 ==========  ===== 

 
   

فيما يتعلق بضريبة المبيعات والرسوم  ه إحدى شركات المجموعة في الهندحصلت علي الدعم الضريبي الذييمثل هذا المبلغ قيمة  (3)
 الجمركية.

 
 التسوية. مفاوضاتالموردين كجزء من  لحصول عليها منتم ايرتبط هذا المبلغ بالخصومات التي  (6)
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 التمويل وتكاليفإيرادات  06

 6102 6135 
 ألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهم 

   التمويل  تكاليف
 457543 329323329323 يمصرفال التمويلعلى  فوائدال

 27312 669636669636  على التمويل اإلسالميالربح مصروفات 
 27126 3930339303 رسوم مصرفية 

 657393 609633609633 صافي خسائر صرف العمالت األجنبية 
 ---------- --------- 
 117211 .23932.23932  )أ( جمالياإل

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

   إيرادات التمويل
 17112 .6936.6936 على الودائع الثابتة  لفوائدا

 162 1.1. ()ب(69يضاح اإلعلى مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )راجع  الفوائد
 - 0.00.0 الربح من ودائع الوكالةإيرادات 
 67351 30.30. أخرى 

 -------- ------- 
 27156 3932039320  )ب( جمالياإل

 ========== ===== 
 117131 219.62219.62   ب(  –)أ  األرباح أو الخسائر ضمنرف بها صافي مصروفات التمويل الم عت

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

 المخصصات والمشطوبات انخفاض القيمة و 03
  6102 6135 
 ألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهم  

    المخزون المشطوب ومخصص المخزون )بما في ذلك تكلفة المبيعات(المخزون المشطوب ومخصص المخزون )بما في ذلك تكلفة المبيعات(
 397456397456 192.0.192.0.  (31)راجع اإليضاح  لمخزون بطيء الحركة والمتقادممخصص ا

 1722617226 029120029120  مخزون تم شطبه 
  --------- --------- 
 617334617334 229.36229.36 أأ 
  ========== ========== 

    انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية والشهرة التجارية
 / مبالغ مستحقة من / مبالغ مستحقة من قيمة ذمم مدينة تجاريةقيمة ذمم مدينة تجارية  فيفي  نخفاضنخفاضاالاالمخصص خسائر مخصص خسائر 

   ( ( 1414)راجع اإليضاح )راجع اإليضاح   طراف ذات عالقةطراف ذات عالقةأأ    
  

209220209220 
 

627161627161 
 - 069.63069.63    ( ( 22تجارية )راجع اإليضاح تجارية )راجع اإليضاح الالشهرة شهرة خسائر انخفاض قيمة الخسائر انخفاض قيمة ال

  ----------- --------- 
 627161627161 39213.39213. بب 
  ============ ========== 

    الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكيةالشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية
 - 6092.6092.11 جج الحصة في مخصصات المخزون والذمم المدينة التجاريةالحصة في مخصصات المخزون والذمم المدينة التجارية

  ============ ========== 
    
 517343517343 02391620239162 أ+ب+جأ+ب+ج 
  ============ ========== 
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
  الممتلكات واآلالت والمعدات 03

 

 
 أراضي
 ومباني

 آالت 
 تومعدا

 
 سيارات

 أثاث 
 وتجهيزات 

 معدات 
 مكتبية 

 أعمال طرق
 وترصيف

 تطوير أراضي 
 ومحاجر 

 عمال رأسماليةأ
 قيد اإلنجاز 

 
 اإلجمالي 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          التكلفة 

 172997122 117621 369 317114 437554 437141 3367113 671647122 2157142 6135يناير  3الرصيد في 
 االستحواذ من خالل دمج أعمال 

 37111 - - - 521 29 331 115 151 ((5))أ( 5)راجع إيضاح 
 6217445 6357931 - 37314 47452 67411 97459 117311 191 اإلضافات 

 - (3197151) - 37515 337511 311 - 147431 367312 المحول من أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز
المحول إلى موجودات غير ملموسة/ عقارات استثمارية 

 (117544) (37136) - - - - - - (167616) (32و 35ين يضاحاإل)راجع 
 (417123) (259) - - (37442) (431) (17225) (617465) (317141) استبعادات/ مشطوبات 

 (227469) 47134 - (446) (552) (244) (159) (537691) (317445) الصرف في أسعار  اتتأثير الحرك
 ----------- -------------- ----------- --------- --------- --------- ----- ---------- -------------- 

 171117121 3167613 369 637163 527312 417162 3317939 671247415 5917151  6135ديسمبر  13الرصيد في 
 ====== ======== ====== ===== ===== ===== === ====== ======== 
          

 39.219121 02696.0 .06 609160 329012 339362 .0039.0 69.239333 3.29233 6102يناير  0الرصيد في 
 397366 - - - 47351 57151 67145 37651 57236 ((3))أ( 5االستحواذ من خالل دمج أعمال )راجع إيضاح 

 6357211 3567359 - 66 37311 67693 37912 417132 317431 اإلضافات 
 - (6627953) - 599 17336 161 - 3197916 117531 المحول من أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز

المحول إلى موجودات غير ملموسة/ عقارات استثمارية 
 (117645) (117645) - - - - - - - (32و 35ين يضاحاإل)راجع 

 (647111) (317495) - - (511) (236) (37261) (27551) (47561) استبعادات/ مشطوبات 
 (557411) 316 - (631) 21 (67111) 47126 (457359) (367991) في أسعار الصرف  اتتأثير الحرك

 ----------- ------------- ----------- --------- --------- --------- ----- ---------- ------------- 
 179147116 227143 369 637416 217992 497311 3637115 679147599 2467111  6102ديسمبر  30الرصيد في 

  ====== ==== ===  ======  =====  =====  =====  === ====== =======  
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 ات المالية الموحدة )تابع(إيضاحات حول البيان
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع(   03

 

 
 أراضي
 ومباني

 آالت 
 ومعدات

 
 سيارات

 أثاث 
 وتجهيزات 

 معدات 
 مكتبية 

 أعمال طرق
 وترصيف

 تطوير أراضي 
 ومحاجر 

 اعمال رأسمالية
 قيد اإلنجاز 

 
 اإلجمالي 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  لف درهم أ ألف درهم  
          االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة

 674537319 - 369 317231 157961 117616 117165 379117915 1667516 6135يناير  3الرصيد في 
 االستحواذ من خالل دمج أعمال 

 37111 - - - 411 11 41 443 - ((5))أ( 5 )راجع إيضاح
 3157316 - - 67544 17619 17211 317411 3127424 317115 لسنةلالمحمل 

 (317161) - - - - - - - (317161) (32المحول إلى عقارات استثمارية )راجع إيضاح 
 (437931) - - - (37413) (199) (47411) (627235) (97194) عند االستبعادات/ المشطوبات 

 (447141) - - (616) (646) (115) (291) (157362) (17335) تأثير الحركة في أسعار الصرف 
 ----------- -------------- --------- --------- --------- --------- ------ --------- ------------- 

 675167659 - 369 357111 467143 167519 117111 671517319 1157411  6135ديسمبر  13الرصيد في 
 ====== ======== ===== ===== ===== ===== === ===== ======= 
          

 .69336963 - .06 039221 369130 .36932 2391.3 .69133903 3139312 6102يناير  0الرصيد في 
 97426 - - - 17313 67641 37141 212 67161 ((3))أ(5من خالل دمج أعمال )راجع إيضاح االستحواذ 
 3137919 - - 114 17611 57112 317456 3157159 357263 لسنةلالمحمل 

 (17935) - - - (441) (612) (126) (57133) (211) عند االستبعادات/ المشطوبات 
 (117411) - - (614) (611) (436) 47324 (117112) (17132) تأثير الحركة في أسعار الصرف 

 ----------- ------------- --------- --------- --------- --------- ----- --------- ------------- 
 672117621 - 369 327411 537161 197654 3147915 673517151 1357245  6102ديسمبر  30الرصيد في 

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

 096629333 229230 - 39.36 029622 9.33. 029.21 239336. 36.9632   6102ديسمبر  30في 
 ====== ====== ===== ===== ===== ==== ==== ===== ======= 
 376417113 3167613 - 57343 347125 317111 117142 1337692 6917445 6135ديسمبر  13في 
  ======  ======  ===== == ===  =====  ====  ====  ===== === ==== 
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع(   03

 

 تكاليف االستهالك كما يلي:   تخصيصتم  
 6102 6135 
 ألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهم 
   

 32171913217191 02102199233233 ((11)راجع إيضاح )راجع إيضاح   تكلفة المبيعاتتكلفة المبيعات
 617111617111 0.0.99.32.32 ((99مصروفات إدارية وعمومية )راجع إيضاح مصروفات إدارية وعمومية )راجع إيضاح 
 3735437354 0099362362 ( ( 3131مصروفات البيع والتوزيع )راجع إيضاح مصروفات البيع والتوزيع )راجع إيضاح 

 ----------- ---------- 
 02002099.3..3. 31573163157316 
   ====== ====== 

 
 مباني   األراضي وال (0)
 

قدم مربع  4272147913تم إنشاء بعض مباني المصنع والعقارات االستثمارية الخاصة بالمجموعة على قطع أراضي تبلغ مساحتها 
حصلت عليها المجموعة من حكومة إمارة رأس الخيمة بموجب مرسوم أميري دون مقابل كمنحة حكومية. تم تسجيل هذه األراضي 

 . 32يضاح اإلا  بالقيمة االسمية. راجع أيض
 
 األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز     (6)
 

 . التثبيتوالماكينات والبرامج قيد  الثقيلة تشتمل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بصورة رئيسية على المباني قيد اإلنشاء والمعدات
 
 التغير في التقديرات    (3)
 

. لم يكن لهذا التعديل أي 6135ت واآلالت والمعدات في إحدى الشركات التابعة سنة لبعض بنود الممتلكا تعديل األعمار اإلنتاجيةتم 
 تأثير مادي على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

  
    انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات (3)
 

مليون درهم  29 .39: مبلغ السنة السابقة)هم مليون در 93 .25مليون درهم ومبلغ  41 .35تتضمن الممتلكات واآلالت والمعدات مبلغ 
، قامت المجموعة بإيقاف إنتاجها خالل السنوات السابقةلمجموعة. التي تمثل بعض وحدات التصنيع لدى ا مليون درهم( 331 .24ومبلغ 

 أساس على ت والمعداتقيمة الممتلكات واآلال اختبار انخفاض بإجراءخالل السنة الحالية قامت اإلدارة  .هذه المصانعبشكل مؤقت في 
قامت اإلدارة، حيثما كان مناسبا ، بإجراء اختبار داخلي النخفاض قيمة بعض  .القيمة العادلة التي تم تحديدها بواسطة شركة تقييم مستقلة

 بنود الممتلكات واآلالت والمعدات.
 

لم يتم تسجيل خسائر انخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت تالي، وبال قيمتها الدفترية. تتجاوزإن القيمة العادلة للوحدات المنتجة للنقد 
 غير الملحوظة.الهامة ( حول أساليب التقييم والمدخالت 6)32راجع اإليضاح  والمعدات في السنة الحالية.

 
 الموجودات غير الملموسة     03

 6102 6135 
 ألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهم 
   

 397193397193 020299136136 يناير يناير   33الرصيد في الرصيد في 
 253253 .1..6699.1 ت خالل السنةت خالل السنةاإلضافااإلضافا

 22 0099123123 ((3))أ( 5يضاح اإلاالستحواذ من خالل دمج أعمال )راجع 
 3713637136 ..3..0000993 (34المحول من أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز )راجع اإليضاح 

 ((1711517115)) ((3399.31.31)) ((99يضاح يضاح اإلاإل)راجع )راجع   اإلطفاء خالل السنةاإلطفاء خالل السنة
 ((6161)) ((.0.0)) تأثير الحركات في أسعار الصرفتأثير الحركات في أسعار الصرف

 --------- --------- 
 317116317116 626299336336 ديسمبر  13الرصيد في 

   =====   ===== 
 

وبعض في الشركة سة )ساب( الذي تم تطبيقه تشتمل الموجودات غير الملموسة بصورة رئيسية على برنامج تخطيط موارد المؤس
 نامج ومدة الترخيص.على مدى فترة استخدام البرغير الملموسة . يتم إطفاء تلك الموجودات الشركات التابعة
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 العقارات االستثمارية 02

 6102 6135 
 ألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهم 

   التكلفةالتكلفة
 373117251373117251 096629336096629336 يناير يناير   33الرصيد في الرصيد في 

 337594337594 .32.32 فات خالل السنةفات خالل السنةاإلضااإلضا
     167616167616 029.22029.22 ((3434المحول من ممتلكات وآالت ومعدات وأعمال رأسمالية قيد اإلنجاز )راجع إيضاح المحول من ممتلكات وآالت ومعدات وأعمال رأسمالية قيد اإلنجاز )راجع إيضاح 

 ((657511657511)) - االستبعاداتاالستبعادات
 ((216216)) ((032032)) تأثير الحركات في أسعار الصرف

 ------------- ------------- 
 376617156376617156 0963.93330963.9333 ديسمبر  30الرصيد في 

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

 6102 6135 
 ألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهم 

   االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة
 517121 2.9333 يناير  3الرصيد في 

 97211 29.31 (9لسنة )راجع اإليضاح لالمحمل 
 317161 - (34المحول من ممتلكات وآالت ومعدات )راجع إيضاح 

 (97111) - االستبعاداتاالستبعادات
 ---------- ---------- 

 297451 293.3. ديسمبر ديسمبر   1313الرصيد في الرصيد في 
 ======== ======= 

 373517199 0902.9121 ديسمبر ديسمبر   3030في في   –صافي القيمة الدفترية صافي القيمة الدفترية 
 ======== ======= 

 371157121 093239063 ديسمبر ديسمبر   3030في في   –القيمة العادلة القيمة العادلة 
 ======== ======= 

 
 69. 25: 6135) مليون درهم 16. 35المجموعة على إيرادات إيجار بلغت  حققت، 6132مبر ديس 13خالل السنة المنتهية في  (3)

 (.33االستثمارية )راجع اإليضاح  عقاراتهامن  مليون درهم(
 
في ذلك  استنادا  إلى التقييم الذي تم تنفيذه 6132ديسمبر  13تم استخالص القيمة العادلة للعقارات االستثمارية لدى المجموعة كما في  (6)

التاريخ من قبل شركة مستقلة لتقييم العقارات. تتمتع شركة التقييم بمؤهالت مناسبة كما لديها خبرة في معامالت التقييم التي أبرمت 
 قيمة االستبدالمؤخرا  في السوق بشأن عقارات مماثلة تقع في نفس موقع العقارات المعنية بالتقييم. تم إجراء هذا التقييم على أساس 

ير سوقية. يتم إجراء تقييم مستقل للقيمة العادلة لعقارات المجموعة بصورة دورية. بلغت القيمة العادلة للعقارات االستثمارية وفقا  لتقرال
. إن القيم العادلة للعقارات االستثمارية تتجاوز القيمة مليون درهم( 37115: 6135رهم )مليون د 37124شركة التقييم المستقلة 

 ينيضاحاإلراجع أيضا   (ءال شي: 6135)خسائر النخفاض القيمة خالل السنة الحالية  لذلك لم تعترف المجموعة بأيية، والدفتر
34(3) ،34(4). 
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 )تابع( االستثماريةالعقارات  02
 
 القيم العادلة 02-0

 

 طرق التقييم والمدخالت الهامة غير الملحوظة
 

، باإلضافة إلى والممتلكات واآلالت والمعدات يوضح الجدول التالي طرق التقييم المستخدمة في قياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية
 المدخالت الهامة غير الملحوظة المستخدمة.

 
 لتقييمطرق ا

 
 مدخالت هامة غير ملحوظة

العالقة بين المدخالت الهامة غير 
 الملحوظة وقياسات القيمة العادلة

   

واألراضي والمباني  العقارات االستثمارية
  ضمن الموجودات الثابتة

واألراضي  تم تقييم العقارات االستثمارية
 ضمن الموجودات الثابتة المدرجة والمباني

، سعار المدرجة في السوقاألاستنادا  إلى 
وفقا  لتأثير عناصر تحريك  بعد تعديلها

السوق األساسية، مثل الطلب والمعامالت 
ومدى التوافر والتضخم والقوة الشرائية 

 للمال.

 
 

 (6132)في نهاية ديسمبر ٪ 4<  معدل تضخم: -
 ٪ 3 إيبور + معدل فائدة: -
 ٪2 .5 تكلفة رأس المال: إيبور + -
 ٪6 .1: حصائيمتوسط معدل النمو اإل -
إجمالي المنتج المحلي المقدر واالستثمار األجنبي  -

 المباشر الصادر عن صندوق النقد الدولي

 
 

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

 معدل الفائدة -

 معدل التضخم -

 المستهدفةاتجاه األرباح  -

 زيادة الطلب -

 نفقات االستهالك -

 أسعار السوق -
   

 المعدات والماكينات
تم تقييم المعدات والماكينات على أساس 

 قيمة االستبدال السوقية.

 

أسعار السوق المدرجة لبنود مماثلة بعد تعديلها  -
لبيان أثر التلف المادي وتقادم وظائفها 

 االقتصادية.

 تكلفة استبدال البنود المستهلكة. -

 

 
 فقا  لحقوق الملكيةاالستثمارات في شركات مستثمر بها محتسبة و .0
 

 :فيما يلي الحركة في االستثمارات في شركات مستثمر بها محتسبة وفقا  لحقوق الملكية 
 

 6102 6135 
 ألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهم 
   

 3537612 06.9323 يناير يناير   33في في 
 47139 09233 ( أدناه(( أدناه(33االستثمارات خالل السنة )راجع إيضاح )االستثمارات خالل السنة )راجع إيضاح )

 327565 (39132)   **الحصة من النتائج الحصة من النتائج 
 (317551) - ( أدناه(( أدناه(66االستبعادات )راجع إيضاح )االستبعادات )راجع إيضاح )

 االستحواذ على حصة مسيطرة في ائتالف مشتركاالستحواذ على حصة مسيطرة في ائتالف مشتركتعديل نتيجة تعديل نتيجة 
 (17116)  (09.23) ((((22(، )(، )55))  (،(،33)أ( ))أ( )55)راجع إيضاح )راجع إيضاح   

 (617511) (0192.3) توزيعات األرباح المستلمة خالل السنةتوزيعات األرباح المستلمة خالل السنة
 (67361) (006) في أسعار الصرف في أسعار الصرف   الحركاتالحركاتتأثير تأثير 
 ----------- ---------- 
 3617521 00693.2 ديسمبر  13في 
 ====== ====== 

 
 .31. راجع اإليضاح : ال شيء(6135)مليون درهم  63 .29تتضمن الحصة في مخصصات المخزون والذمم المدينة بمبلغ  * 

 
 
 

 



 

41 

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

 ة الموحدة )تابع(إيضاحات حول البيانات المالي
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 )تابع( االستثمارات في شركات مستثمر بها محتسبة وفقا  لحقوق الملكية .0
 
 في الشركات التالية: إضافيةقامت المجموعة خالل السنة بإجراء استثمارات  (0)
 

 6102 6135 
 ألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهم 
   

 - 0923309233 ريستوفير رأس الخيمة ذ.م.مريستوفير رأس الخيمة ذ.م.م
 6751167511 - )راجع * أدناه()راجع * أدناه( رأس الخيمة واترتيك ذ.م.مرأس الخيمة واترتيك ذ.م.م

 3711937119 - يهيهرأس الخمية بورسلين أوروبا اس ارأس الخمية بورسلين أوروبا اس ا
 -------- ------- 
 0923309233 47139 
 ==== ==== 
 
، وتم "تابعة "رأس الخيمة واترتيك ذ.م.مال في شركتها ٪19ببيع حصتها البالغة  6135أبريل  3قامت المجموعة اعتبارا  من  * 

كشركة مستثمر بها محتسبة وفقا  لحقوق الملكية حيث تخضع عمليات رأس الخيمة  ٪53االعتراف بحصة االستثمار المتبقية البالغة 
مليون درهم.  6 .51واترتيك ذ.م.م لسيطرة مشتركة مع مساهم آخر. بلغت القيمة العادلـة لالستثمار المتبقي في تاريـخ االستبعاد 

 (.2)ب( ) 5ضاح راجع أيضا  اإلي
 
 حقوق الملكية طريقة استبعاد شركات مستثمر بها محتسبة وفقا  ل (6)
 

 
 6102في  حقوق الملكيةطريقة مستثمر بها محتسبة وفقا  لاستبعاد شركات 

 
 .6132ديسمبر  13خالل السنة المنتهية في  حقوق الملكيةطريقة محتسبة وفقا  لالمستثمر بها الشركات ال من لم يتم استبعاد أي شركة

 
 6103في  حقوق الملكيةطريقة مستثمر بها محتسبة وفقا  لاستبعاد شركات 

 
شركة مستثمر بها محتسبة وفقا  في  ٪25باالستحواذ على الحصة المتبقية البالغة قامت المجموعة  ،6135أكتوبر  63اعتبـارا  من 

"، ومن ثم قامت بتحويلها إلى شركة تابعة مملوكة بالكامل. وعليه، دةوالخدمات الخاصة المحدو لألمنرأس الخيمة لحقوق الملكية وهي "
 (.2)ب( ) 5مليون درهم. راجع كذلك إيضاح  1 .19تم تعديل الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقا  لحقوق الملكية بقيمة 

 
كية الشركات الخاضعة لسيطرة في مل ٪61و ٪41و  ٪53باستبعاد كامل حصصها البالغة  أيضا   ، قامت المجموعة6135في سنة 
ليمتد"  برايفت)بنجالديش(  موشافلي" و"رأس الخيمة رأس الخيمة للدهانات الخاصة المحدودة" و"رأس الخيمة التيكريت ذ.م.ممشتركة "

 على التوالي.
 

 
رأس الخيمة 

 التيكريت ذ.م.م

رأس الخيمة 
للدهانات الخاصة 

 المحدودة

رأس الخيمة 
موشافلي 

)بنجالديش( 
 اإلجمالي ليمتد ايفتبر

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 317551 - - 317551 صافي القيمة الدفترية
 (597535) (911) (*317415) ( 417366) ناقصا : ثمن البيع

 ----------- ----------- ------- ----------- 
 (417925) (911) (317415) (117516) )األرباح( من استبعاد استثمارات

 ====== ====== ==== ====== 
  
أقساط متساوية نصف سنوية وتبلغ قيمة القسط  2مليون درهم على  31 .49الشراء، يتعين دفع ثمن البيع البالغ البيع ووفقا  التفاقية  *

 (.3)69. راجع كذلك اإليضاح 6131حتى سبتمبر  6132مليون درهم اعتبارا  من مارس  3 .15
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 يك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعةسيرام
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 االستثمارات في شركات مستثمر بها محتسبة وفقا  لحقوق الملكية )تابع(  .0

 

 

  ت المجموعة في الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقا  لحقوق الملكية. يلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بكل استثمار من استثمارا (3)
 

  لشركات المستثمر بها المحتسبة وفقا  لحقوق الملكيةا
 اإلجمالي خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
       

 6135  6102 6135  6102 6135  6102 ديسمبر 

 ------------------------------------------------------------ألف درهم  --------------------------------------------------- 

       
 1337531 6339.66 417334 .62931 6137199 6639303 الموجودات غير المتداولة 

 5647154 3.09366 1227213 .621913 3517211 0309323 الموجودات المتداولة 
 157411 6.9.33 327629 029300 397323 009363 المطلوبات غير المتداولة 

 5137641 3..32.9 1117512 .6609.0 6617114 0329133 المطلوبات المتداولة 
       

 6297391 63.9333 117161 319302 3127311 .960..0 صافي الموجودات 
       

 3147129 0639336 467111 639.22 967696 29222. ودات حصة المجموعة من صافي الموج
       

 (27112) (069133) (17141) (.06903) 643 013  مبيعات المنبع للمصبحذف األرباح غير المحققة من 
       

 القيمة الدفترية للحصص في الشركات المستثمر بها 
 3617521 00693.2 157111 .03921 967511 0..29. المحتسبة وفقا  لحقوق الملكية  
 ==== =  =====  ====== === ===  ===== === === 
       

 5937142 3129320 1147194 03.93.1 6317156 03.91.0 اإليرادات 
       

 417124 (39.21) 17212 (339.22) 197211 309112 األرباح وإجمالي اإليرادات الشاملة 
       

 617113 (39033) 47111 (.66921) 397654 029323 حصة المجموعة 
       

 (27112) 013 (17141) - 643 013  العمليات النازلةمبيعات حذف األرباح غير المحققة من 
       

 327565 (39132) (67911) (.66921) 397495 .02932 حصة المجموعة من األرباح
 ===== ===== ====== === ====== ===== 

 617511 0192.3 439 301 617351 019323 ألرباح المستلمة من قبل المجموعة توزيعات ا
 ===== ===== ===== === ===== ===== 
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 المخزون 02

  6102 6135 
 ألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهم  
    

 29129177111111 26.26.99366366  صافي القيمة القابلة للتحقيق( تعديل)بعد  البضائع تامة الصنع
 ((222277396396)) ((.0660669933.33))  ناقصا : المخصص للمخزون بطيء الحركة والمتقادم

  ------------ ------------ 
  .13.1399023023 21321377392392 

 61261277514514 63263299.13.13  المواد خام
 515177113113 3.3.99230230  لطريقبضائع على ا

 636377561561 636399336336  أعمال قيد اإلنجاز
 61961977963963 61.61.99.61.61  المخزون وقطع الغيار

  ------------- ------------- 
  009963.63.990.30.3 337739239277916916 

 ((555577162162)) ((3.3.99233233)) ناقصا : مخصص المواد الخام بطيئة الحركة والمخزون وقطع الغيار*
  -------------- ------------- 
  00990..0..99361361 337734334377352352 
  ======== ======= 

 
وفقا  لألعمار اإلنتاجية لآلالت حتى يتم إصدارها للمصنع بغرض الرسملة. يتم االعتراف الحيوية يتم احتساب استهالك قطع الغيار  *

 االستهالك ضمن هذه البيانات المالية الموحدة ضمن بند مخصص المخزون. برسوم
 

 52 .42قامت المجموعة باالعتراف بخسائر متراكمة نظرا  النخفاض قيمة مخزون البضائع تامة الصنع بمبلغ ، 6132ديسمبر  13في  
لكي يصل ، مليون درهم( 156 .1مليون درهم مقابل تكلفة بلغت  56 .9: 6135)مليون درهم  151 .11 مليون درهم مقابل تكلفة بلغت

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

 
لصالح البنوك مقابل التسهيالت التي حصلت عليها  مليون درهم( 661 .19: 6135)مليون درهم  645 .49تم رهن مخزون بمبلغ  

 ((. 6)ب()65 إيضاح)راجع المجموعة 
 

 فيما يلي الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة:
 
 6102 6135  
 ألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهم 
   

 31179413117941 06691020669102 يناير يناير   33في في كما كما 
 397456397456 192.0.192.0. ((3131زائداً: المحمل للسنة )راجع اإليضاح زائداً: المحمل للسنة )راجع اإليضاح 

 - .33.33 زائداً: إضافة نتيجة استحواذزائداً: إضافة نتيجة استحواذ
 ((5711357113)) ((069202069202)) ناقصاً: المشطوبناقصاً: المشطوب

 ----------- ---------- 
 36671313667131 02196010219601 ديسمبر  13في 
 ==== == ==== == 
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع( حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات

 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
    

 واألخرىالذمم المدينة التجارية  .0
 

  6102 6135  
 ألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهم  
    

 371217266371217266 091669331091669331  الذمم المدينة التجاريةالذمم المدينة التجارية
 ((35579963557996)) ((.023910.023910))  ((1414)راجع إيضاح )راجع إيضاح ناقصاً: مخصص خسائر انخفاض القيمة ناقصاً: مخصص خسائر انخفاض القيمة 

  ------------- ------------ 
  23293632329363 93372119337211 

 3457694 .033933  والمبالغ المدفوعة مقدما   السلفيات
 97911 029211  الودائع

 3417412 ..06390  ((3)39)راجع إيضاح  الذمم المدينة األخرى
  ------------- ------------- 
  090369.3. 376117111 
  ======= ======= 
  
هيالت التي حصلت عليها لصالح البنوك مقابل التس مليون درهم( 62 .61: 6135)مليون درهم  11 .11تم رهن ذمم مدينة تجارية بمبلغ  

 ((.6) )ب( 65المجموعة )راجع إيضاح 
     

 طويلة األجلالذمم المدينة  (0)
  6102 6135  
 ألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهم  
    

 32471143247114 03.913303.9133  الذمم المدينة طويلة األجلالذمم المدينة طويلة األجل
 ((447116447116)) ((339126339126))  االستحقاق قصير األجلاالستحقاق قصير األجلناقصاً: ناقصاً: 

  ----------- ----------- 
 36172563617256 39.23.39.23.  تحقاق طويل األجلتحقاق طويل األجلاالساالس
  ====== ====== 
    

    (.6)ب()5راجع أيضا  إيضاح 
 

قا  لألسعار التجارية االعتيادية لفائدة وف األخرى طويلة األجل أعاله المبالغ المستحقة من استبعاد شركة تابعة وتخضع الذمم المدينة تمثل
 جلة الدفع. ترى إدارة المجموعة أن هذه المبالغ قابلة لالسترداد بالكامل.كما أنها تخضع لضمان جزئي بموجب شيكات مؤ

 

 مواتير الزائدة عن التقييأعمال العقود قيد اإلنجاز/ الف 61
 6102 6135 
 ألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهم 
   

 31171313117131 32193263219326 التكاليف المتكبدة حتى تاريخهالتكاليف المتكبدة حتى تاريخه
 637161637161 6.93336.9333 المتوقعةالمتوقعةر ر زائداً: األرباح المقدرة المنسوبة ناقصاً الخسائزائداً: األرباح المقدرة المنسوبة ناقصاً الخسائ

 ----------- ----------- 
 31.9.0331.9.03 39971443997144 

 (3117191) (3.39301) ناقصا : فواتير سير األعمال
 ------------- ------------ 

 367253 069313 أعمال العقود قيد اإلنجاز
 ===== ===== 
 التالي: على النحوالموحد تم اإلفصاح عنها في بيان المركز المالي  

 

 357446 0396.0 أعمال العقود قيد اإلنجاز
 (67193) (222) الفواتير الزائدة عن التقييم

 --------- --------- 
 069313 367253 
 ===== ===== 
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع( حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات

 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

      النقد في الصندوق ولدى البنك 60
 6102 6135 
 ألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهم 
   

 3719337193 0921209212 النقد في الصندوقالنقد في الصندوق
   النقد لدى البنكالنقد لدى البنك

 117165117165 02396630239663 في ودائع ثابتةفي ودائع ثابتة  -
 - 639111639111 في ودائع وكالةفي ودائع وكالة  -
 62179116217911 99.63.63..6666 في حسابات جاريةفي حسابات جارية  -
 17151 09133 في ودائع هامشية -
 327531 39231 في حسابات تحت الطلب -
 ----------- ----------- 
 3639321 1217411 
  ======  ====== 
 

: 6135)مليون درهم  21 .11ومبلغ  مليون درهم( 1 .15: 6135)مليون درهم  1 .26يشتمل النقد في الصندوق ولدى البنك على مبلغ 
 فظ بها خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.على التوالي، محت مليون درهم( 21 .61
 

 63 .12: 6135)مليون درهم  66 .11تخضع الودائع الثابتة لفائدة وفقا  للمعدالت التجارية االعتيادية. تشتمل الودائع الثابتة على مبلغ 
 65ا المجموعة )راجع إيضاح تم االحتفاظ بها من قبل البنك كرهن مقابل التسهيالت المصرفية التي حصلت عليه مليون درهم(

 تخضع ودائع الوكالة لمعدالت الربح المتفق عليها مع المصارف اإلسالمية((. 6))ب(
 

 الودائع الهامشية لفائدة.الحسابات الجارية و ال تخضع
 

     العمليات المتوقفة 66
 

سيراميك " و"مة فارماسوتيكلس برايفت ليمتدرأس الخي، التزمت المجموعة بخطة لبيع شركتين من شركاتها التابعة باسم "6134في 
"، وبالتالي تم بيان هاتين الشركتين كمجموعة استبعاد محتفظ بها للبيع. خالل السنة المحدودة رأس الخيمة الشركة السودانية لالستثمار

ية لالستثمار الخيمة السودانسيراميك رأس و رأس الخيمة فارماسوتيكلس برايفت ليمتدببيع استثمارها في قامت المجموعة  ،السابقة
 .المحدودة

 

 المحدودة سيراميك رأس الخيمة الشركة السودانية لالستثمار    
    6135 
 ألف درهم    
     

 697166    اإليرادات
 (617135)    المصروفات

 (67112)   (15الخسائر من صافي المركز المالي )راجع إيضاح 
   --------- 

 (37699)   )خسائر( السنة
   ===== 

    )الخسائر( من العمليات المتوقفة
   6135 
 ألف درهم   
    

 (37699)   منسوبة إلى مالكي الشركة
   ===== 

    التدفقات النقدية من العمليات المتوقفة
   6135 
 ألف درهم   
    

 117659   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
   ===== 

 117411   النقد الناتج من األنشطة االستثماريةصافي 
   ===== 

 (97124)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
   ===== 
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع( حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات

 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

   )تابع( ليات المتوقفةالعم 66
 

 تابعة على البيان المالي الموحد للمجموعةتأثير استبعاد شركات 
 

 

سيراميك رأس 
الخيمة الشركة 

السودانية 
 المحدودة لالستثمار

رأس الخيمة 
 فارماسوتيكلس
 برايفت ليمتد

 ألف درهم ألف درهم 
   

 117223 6167111 إجمالي الموجودات
 (597365) (417593) وباتناقصا : إجمالي المطل

 ----------- ---------- 
 (617424) 6147319 صافي الموجودات / )المطلوبات(
 (97392) - ناقصا : الحصص غير المسيطرة 

 ----------- ----------- 
 (337621) 6147319 صافي الموجودات / )المطلوبات( المنسوبة إلى الشركة األم )أ(

   
 317144 3917131 الثمن )ب(

 ---------- ---------- 
 617136 (127163) أ( –)الخسائر(/األرباح عند االستبعاد )ب 

 (617153) (117211) ناقصا : قرض مستحق القبض من الشركات التابعة تم شطبه
 زائدا : احتياطي التضخم غير االعتيادي المعاد تصنيفه إلى األرباح

 - 167116 ((4) 61عة )راجع إيضاح أو الخسائر عند استبعاد شركة تاب
 ----------- ------ 

 523 (437916) صافي –)خسائر(/ أرباح االستبعاد 
 ====== === 

 
 رأس المال واالحتياطيات  63

 6102 6135 
 ألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهم 

 رأس المال  (0)
   المصرح به والمصدر 

 3117111 0.19111 قدا  درهم للسهم تم دفعه ن 3سهما  بقيمة  31171117111
 الواحد درهم للسهم 3سهما  مصدرا  كأسهم منحة بقيمة  21171917131

 2417566 22293.2 درهم للسهم الواحد( 3سهما  مصدرا  كأسهم منحة بقيمة 24175667611: 6135)
 ----------- ----------- 
 23293.2 1317566 
 ====== ====== 
 

ة الحصول على توزيعات األرباح الم علن عنها كما يكون لهم حقوق تصويت في اجتماعات الشركة بما يعادل يحق لحاملي األسهم العادي
 . تكون لكافة األسهم حقوق متساوية فيما يتعلق بالموجودات المتبقية للشركة.صوت عن كل سهم
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 )تابع( الموحدة حول البيانات المالية إيضاحات

 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 )تابع(رأس المال واالحتياطيات  63
 

 احتياطي عالوة األسهم (6)
 ألف درهم  

  :الخاص بـ عند إصدار األسهم
  

 0239111 )أ( أدناه( اإليضاح سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع. )راجع -
 2193.0 )ب( أدناه( اإليضاح الديش )راجعسيراميك رأس الخيمة )بنجالديش( المحدودة، بنج -

 (39323)  اصدار األسهمناقصا : مصروفات 
 ----------- 

 6609212 اإلجمالي
 ====== 

 

درهم للسهم الواحد، وقد ترتب على ذلك  36مليون سهم عادي بسعر ممارسة بلغ  35، قرر مساهمو الشركة إصدار 3991في أكتوبر  )أ(
 مليون درهم. 325عالوة أسهم بقيمة 

  

مليون سهم عادي بسعر ممارسة  44 .53، قرر مساهمو شركة سيراميك رأس الخيمة )بنجالديش( المحدودة إصدار 6131في فبراير  )ب(
مليون درهم. تم االعتراف بتكاليف إصدار األسهم البالغة  21 .19درهم للسهم للواحد، وقد ترتب على ذلك عالوة أسهم بقيمة  3 .12بلغ 
 مليون درهم الناتجة عن الزيادة في رأسمال سيراميك رأس الخيمة )بنجالديش( المحدودة كتخفيض في حقوق الملكية. 1 .51

 

سهم من أسهم شركة سيراميك رأس الخيمية )بنجالديش( المحدودة من إجمالي األسهم  5117111، قامت المجموعة ببيع 6136في  )ج(
 مليون درهم. 1 .34ة أسهم بقيمة . وعليه، تم عكس عالوالصادرة بعالوة

  
 احتياطي التحويل (3)

  

، باإلضافة إلى الخارجيةيتألف احتياطي التحويل من كافة فروقات صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تحويل البيانات المالية للعمليات 
 .الخارجيةلمجموعة في العمليات الفروقات الناتجة عن تحويل البنود المالية التي ت شكل جزءا  من صافي استثمارات ا

 
 غير االعتيادي  التضخماحتياطي  (3)

  

بمنشآت تعمل من كافة فروق صرف العمالت األجنبية الناتجة من تحويل البيانات المالية الخاصة  غير االعتيادي التضخميتألف احتياطي 
ة الخاصة بهم وفقا  للمعدل الحالي نظرا  لتطبيق المعيار وتأثير تحويل البيانات المالي (إيراناقتصاد شديد التضخم )السودان و في

 .في االقتصاديات شديدة التضخم ةإعداد التقارير المالي: 69المحاسبي الدولي رقم 
 

 
رأس الخيمة 

 إيران
رأس الخيمة 

 اإلجمالي السودان
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    

 (197213) 357114 (957425) 6135يناير  3كما في 
    

    6135لسنة 
 (317615) - (317615) فروق تحويل العمالت األجنبية

 تأثير التضخم غير االعتيادي فيما يتعلق بمالكي
 327641 327641 - (15الشركة )راجع إيضاح 

 117114 - 117114 ((4)أ()5اإلضافات؛ بسبب االستحواذ )راجع إيضاح 
 (167116) (167116) - (66الخسائر )راجع إيضاح ناقصا : الم عاد تصنيفه إلى األرباح أو 

 ----------- ----------- -----------  
 (167212) - (167212) 6135ديسمبر  13كما في 

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

    6132لسنة 
 (97443) - (97443) فروق تحويل العمالت األجنبية

 ----------- ---------- -----------  
 (.6900.) - (.6900.) 6102ديسمبر  30ا في كم
 ====== ====== ====== 
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع( حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 )تابع(رأس المال واالحتياطيات  63
 

 )تابع( غير االعتيادي التضخماحتياطي  (3)
 

، توقف اقتصادي الجمهورية اإلسالمية اإليرانية عن كونه اقتصاد ذي تضخم غير اعتيادي وعليه، توقفت المجموعة 6135في سنة 
على الشركة التابعة منذ ذلك الحين فصاعدا . نتيجة لهذا التغير،  69عن تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم  6135يناير  3اعتبارا  من 

تشكل األساس الخاص بالموجودات ذات الصلة في الشركة  6134ديسمبر  13م الدفترية للموجودات غير المالية الم بينة في فإن القي
بالرغم من ذلك، تم مواصلة تصنيف فروق صرف العمالت األجنبية الناتجة عن عمليات  .6135يناير  3التابعة في إيران كما في 

 )شركة تابعة في إيران( ضمن احتياطي التضخم غير االعتيادي في حقوق الملكية.سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع المحدودة 
 

 االحتياطي القانوني (3)
 

، 6135( لسنة 6من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) 619وفقا  للنظام األساسي لشركات المجموعة وطبقا  للمادة 
اح السنوية لكل شركة من شركات المجموعة التي ينطبق عليها القانون إلى االحتياطي ٪ من صافي األرب31يتوجب تحويل نسبة 

٪ من رأس المال المدفوع لهذه الشركات. إن هذا االحتياطي غير 51القانوني. ويجوز إيقاف تلك التحويالت عندما يبلغ هذا االحتياطي 
أعاله. يظهر االحتياطي القانوني الموحد التحويالت التي تمت بعد قابل للتوزيع إال في الظروف التي ينص عليها القانون المذكور 

 االستحواذ على الشركات التابعة.
 

 االحتياطي العام  (2)
 

صافي أرباح السنوات السابقة المحتجزة في االحتياطي. إن  مليون درهم( 16 .1: 6135)مليون درهم  16 .1يمثل االحتياطي العام البالغ 
 للتوزيع.  هذا االحتياطي قابل

 
 احتياطي رأس المال (.)

 
حصة المجموعة من األرباح المحتجزة التي تمت  درهم( مليون 51 .11 :6135)مليون درهم  51 .11يمثل احتياطي رأس المال البالغ 

 رسملتها من قبل عدة شركات تابعة. إن احتياطي رأس المال غير قابل للتوزيع.
 

 توزيعات األرباح (2)
 

 لالعتماد من قبلوسوف يتم تقديم هذا االقتراح ،   للسهم فلس 35بواقع  6132لسنة نقدية مجلس اإلدارة توزيعات أرباح أعضاء اقترح 
وافق مساهمو  ،6132مارس  32في  .6131مارس  34في  سيعقدمساهمي الشركة خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي 

بناء  على اقتراح مجلس  6135لسنة كأسهم منحة  ٪5و   ٪11بواقع توزيعات أرباح نقدية  على ةالشركة خالل الجمعية العمومية السنوي
 اإلدارة. 

 
 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة  (.)

 
، وافق المساهمون على أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة 6132مارس  32بتاريخ  المنعقدلجمعية العمومية السنوي اخالل اجتماع 

 . 6135ديسمبر  13درهم للسنة المنتهية في  مليون 1 .1بمبلغ 
 
  احتياطي التحوط (01)

 
يتألف احتياطي التحوط من الجزء الفعال من صافي التغير المتراكم في القيمة العادلة ألدوات التحوط المستخدمة في عقود التحوط للتدفق 

 ات النقدية أو البنود الخاضعة للتحوط على األرباح أو الخسائر.النقدي ويتم االعتراف الالحق في األرباح أو الخسائر عندما تؤثر التدفق
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 )تابع( حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 ربحية السهم 63

 
في  كما لشركة والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمةا مالكيوبة إلى على األرباح المنسربحية السهم األساسية يرتكز احتساب 

 ويتم احتسابها على النحو التالي: 6132ديسمبر  13
 

 6102 6135 6102 6135 6102 6135 
 اإلجمالي         العمليات المتوقفة     العمليات المستمرة    

  صافي األرباح )خسائر(/ 
 المنسوبة إلى   
 6137154 (39.61) (37699) - 6167251 (39.61) مالكي الشركة )ألف درهم(  
 ====== ====== === ====== ====== ====== 

 المتوسط المرجح لعدد 
 1517191 23293.2 1517191 - 1517191 23293.2 األسهم القائمة )ألف(  
 ====== ====== === ====== ====== ====== 

 11.1 (10.1) (11.1) - 1 .11 (10.1) )درهم(السهم  )خسائر(/أرباح

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

 

 لم يكن هناك تأثير للتخفيف على ربحية السهم األساسية نظرا  لعدم وجود أي التزامات قائمة لدى الشركة كما في تاريخ التقرير.
 

  ترتيبات التمويل المصرفي 63
 
 التمويل المصرفي اإلسالمي (أ)
 6102 6135 
 ألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهم 
   األجلاألجل  قصيرةقصيرة(    (    00))

 66476116647611 03.9.3303.9.33 تسهيالت مضاربة )أ(تسهيالت مضاربة )أ(
 33579313357931 239111239111 تسهيالت مرابحة السلع )ب(تسهيالت مرابحة السلع )ب(

 - 0339622 تسهيالت اإلجارة )ج(
 - 39316. ( أدناه(6االستحقاق قصير األجل من التمويل طويل األجل )راجع إيضاح )

 ----------- ----------- 
 3.19333 1417615 
 ====== ====== 

 
  

 
6102 6135 

 ألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهم 
   الت مرابحة السلعهيتس – قصيرة األجل    (6)

 - 3129.36 تسهيالت مرابحة السلع
 - (39316.) ناقصا : االستحقاق قصير األجل

 ----------- ----- 
 3039231 - 
 ==== ==  === 
   

 طويلة األجل القائمة: تسهيالت مرابحة السلعشروط فيما يلي أحكام و
  6102 6135 

 ألف درهم ألف درهم معدل الفائدة العملة
    

 - 39111. ٪2.6 -٪ 5.6 درهم إماراتي
 - 3339.36 ٪1.1 -٪ 5.6 دوالر أمريكي

  ----------- ------ 
  3129.36 - 
  ====== === 
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 شركاتها التابعةسيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( و
 

 )تابع( حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 )تابع( ترتيبات التمويل المصرفي 63

 
 التمويل المصرفي اإلسالمي )تابع( (أ)

 
مصارف. تتم هذه الول عليها من جارة التي تم الحصالمضاربة والمرابحة واإل اإلسالمية في تسهيالت مثل تسهيالت التمويالتتتمثل 

أمام سعر صرف العملة الرسمية  سعر صرفها ثابتإما بالعملة الرسمية للشركة أو بعملة الدوالر األمريكي وهي عملة  التمويالت
 .6166تمتد تواريخ استحقاق تسهيالت مرابحة السلع طويلة األجل حتى للشركة. 

 

 بموجب ما يلي: التسهيالتيتم ضمان هذه 
 

 موجودات المجموعة؛ بعض هن سلبي على ر  -

 و قوق متساوية مع مقرضين آخرين غير مضمونين وغير مساندين؛ح -
 .مليون درهم 135سند إذني مقابل مبلغ  -

 

إن المضاربة هي نوع من أنواع التمويل اإلسالمي حيث يتم إبرام عقد بين طرفين يقدم بموجبه أحد الطرفين )بنك( مبلغ إلى الطرف  (أ)
 )المجموعة( الذي يقوم باستثماره مستعينا  بخبرته مقابل نسبة محددة من الربح الناتج المتفق عليها بشكل مسبق.  اآلخر

 

يتمثل التمويل اإلسالمي من خالل المرابحة في عقد مبرم بين طرفين يقوم بموجبه أحد الطرفين )بنك( بشراء أصل وبيعه إلى الطرف  (ب)
 بناء  على ربح متفق عليه بشكل مسبق.  فعات مؤجلةعلى أساس داألخر )المجموعة( 

 

إن اإلجارة هي نوع أخر من أنواع التمويل اإلسالمي حيث يتم إبرام عقد بين طرفين يقدم بموجبه أحد الطرفين )بنك( بشراء/االستحواذ  (ج)
     ددة لفترة إيجارية محددة.ويقوم بتأجيره إلى المجموعة مقابل دفعات إيجار محأو من المجموعة على أصل من طرف ثالث 

 
  فائدةل التي تخضعالتمويالت المصرفية  (ب)

 6102 6135 
 ألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهم 

   قصيرة األجلقصيرة األجل     ((00
 1724417244 29.3329.33 سحوبات مصرفية على المكشوفسحوبات مصرفية على المكشوف

 36175263617526 9633..9633.. قروض قصيرة األجلقروض قصيرة األجل
 3917911 9.12..9.120..0 ( أدناه(6)راجع إيضاح ) االستحقاق قصير األجل من قروض طويلة األجل

 ------------ ---------- 
 31392.3 1617312 
 ====== ====== 

   طويلة األجلقروض مصرفية  (6
 375117212 .091.1911 قروض مصرفية

 (3917911) (9.12..0) ناقصا : االستحقاق قصير األجل من قروض طويلة األجل
 ------------- ------------- 

 371197112 ..2.696 لاالستحقاق طويل األج
 ====== ======= 
 

 فيما يلي أحكام وشروط القروض طويلة األجل القائمة:
  6102 6135 

 ألف درهم ألف درهم معدل الفائدة العملة
    

 317211 069.21 ٪1.2 -٪ 1.5 دوالر استرالي
 31 063 ٪5.6 -٪ 4.6 يورو

 - 323 ٪1.1 -٪ 5.1 جنيه استرليني
 17314 .3931 ٪1.9 -٪ 6.9 روبية هندية

 374117151 091.69612 ٪1.4 -٪ 1.6 دوالر أمريكي
  -------------- ------------- 
  091.1911. 375117212 
  ======== ======= 
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 )تابع( ترتيبات التمويل المصرفي 63
 
 خضع لفائدة )تابع(ة التي تمصرفيال تتمويالال (ب)

 
طويلة األجل وقصيرة األجل من بنوك مختلفة بغرض تمويل االستحواذ على موجودات مصرفية على تسهيالت أيضا  حصلت المجموعة 

لعامل. تكون معظم هذه القروض المصرفية إما بالعمالت الرسمية للشركات المقترضة أو تمويل مشاريع أو الوفاء بمتطلبات رأسمالها ا
الفائدة على ترتكز أسعار أمام سعر صرف العملة الرسمية للشركة.  عملة سعر صرفها ثابت وهيذات الصلة أو بالدوالر األمريكي، 

 .6164المصرفية طويلة األجل حتى  حقاق القروضتواريخ است تمتدالقروض المصرفية على المعدالت التجارية االعتيادية. 
 

 يتم ضمان هذه القروض المصرفية بموجب ما يلي:
 

 موجودات المجموعة؛ بعض رهن سلبي على  -
 حقوق متساوية مع مقرضين آخرين غير مضمونين وغير مساندين؛ -

 ؛صلة، لصالح البنكرهن على السيارات ذات ال -
 مليون درهم؛  211سند إذني مقابل مبلغ  -

 تخصيص بوليصة تأمين على األثاث والتركيبات والمعدات الخاصة ببعض شركات المجموعة لصالح البنك؛ -

 ؛ من الشركةضمان تجاري  -

 (؛ و 39و 31رهن على المخزون والذمم المدينة الخاصة ببعض شركات المجموعة )راجع اإليضاحين  -

 (.63ودائع ثابتة مرهونة )راجع اإليضاح  -
 

 التجارية واألخرىالذمم الدائنة  62
 6102 6135 
 ألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهم 
   

 46175364617536 3369.333369.33 الذمم الدائنة التجاريةالذمم الدائنة التجارية
 62172126217212 63090.663090.6 مصروفات مستحقة ومصروفات أخرىمصروفات مستحقة ومصروفات أخرى

 517114517114 3293.33293.3 سلفيات من العمالءسلفيات من العمالء
 517651 239.21 عموالت وخصومات مستحقة الدفع  

 697136 6.9331 أخرىذمم دائنة 
 ----------- ----------- 
 .039130 1157944 
 ====== ====== 

 
 تعويضات نهاية الخدمة للموظفينمخصص  .6

 6102 6135 
 ألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهم 
   
 117124117124 29623.29623. يناير يناير   33في في 

 315315 093.6093.6 ابعةابعةعند االستحواذ على شركة تعند االستحواذ على شركة ت
 317113317113 609002609002 المحمل للسنةالمحمل للسنة

 ((347692347692)) ((0.91.30.91.3)) المبالغ المدفوعة خالل السنةالمبالغ المدفوعة خالل السنة
 ((629629)) 016016 تأثير التغيرات في سعر الصرفتأثير التغيرات في سعر الصرف

 ---------- --------- 
 117615 239.21 ديسمبر  13في 
 ====== ===== 
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع( حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 لمالية المشتقةاألدوات ا 62
 

مقايضة مشتقات  األدوات المالية المشتقة ألغراض إدارة المخاطر. قامت المجموعة خالل السنة الحالية بتصنيفالمجموعة  تستخدم
 "األدوات المالية: االعتراف 19وفقا  لمعايير االعتراف الخاصة بالمعيار المحاسبي الدولي رقم للتدفق النقدي حوطات أسعار الفائدة كت

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

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

 التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات ضمن بيان الدخل الموحد.
 

تم يم االسمية التي يوضح الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة، التي تساوي القيم السوقية، باإلضافة إلى الق
وفقا  لفترة االستحقاق. تتمثل القيمة االسمية في قيمة الموجودات المشتقة ذات الصلة، والمعدل أو المؤشر المرجعي، وتشكل  تحليلها

 اريخ التقريرتاألساس الذي يتم بناء  عليه قياس التغيرات في قيمة األدوات المشتقة. تشير القيم االسمية إلى حجم المعامالت القائمة في 
 والتي ال تكون بمثابة مؤشر على مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان.

 

 
القيمة العادلة 

 الموجبة
 القيمة 
 االسمية

مستحقة خالل 
 سنة واحدة

 6مستحقة من 
 سنوات 3 –

 3أكثر من 
 سنوات

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
      6102ديسمبر  30
      

  سعار الفائدة أعقود مقايضة 
 029313 33.92.2 339210 3009220 39.33 المستخدمة للتحوط   
 -------- ----------- ---------- ----------- --------- 
 39.33 3009220 339210 33.92.2 029313 
 ==== ====== ===== ====== ===== 
      

      6135ديسمبر  13
      

 ئدة  أسعار الفاعقود مقايضة 
 - - - - - المستخدمة للتحوط   
 ----- ----- ----- ----- ----- 
 - - - - - 
 === === === === === 

 

 النظام المتدرج للقيمة العادلة
 

أدناه،  يتم تصنيف كافة األدوات المالية التي يتم االعتراف بقيمتها العادلة أو اإلفصاح عنها في النظام المتدرج للقيمة العادلة، المبين
 : مثل أهمية لعملية القياس بأكملهاحيث أن أقل مستوى للمدخالت ياستنادا  إلى مدخالت أقل مستوى من المدخالت الهامة 

 
 .مماثلة: األسعار المدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات 3المستوى 
ل وهي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجودات أو مطلوبات، سواء : مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى األو6المستوى 

 بشكل مباشر )كاألسعار( أو بشكل غير مباشر )مشتقة من األسعار(. 
 غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة )معطيات غير ملحوظة(. : مدخالت لموجودات أو مطلوبات1ى المستو

 
اف بها بالقيمة العادلة بصورة متكررة، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان هناك تحويالت بين فيما يتعلق باألدوات المالية التي يتم االعتر

 المستويات في النظام المتدرج من خالل إعادة تقييم التصنيف )استنادا  إلى أقل مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة بصورة
 تقرير.كل عامة( في نهاية فترة 

 
 .14الخاصة بتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق وقياس القيمة العادلة مدرجة في اإليضاح إن المعلومات 

 
العادلة ولم تكن هناك تحويالت إلى أو من  ةلقياسات القيم 6والمستوى  3لم تكن هناك أي تحويالت بين المستوى خالل السنة الحالية، 

 لقياسات القيمة العادلة.  1المستوى 



 

21 

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

 )تابع( حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 )تابع( األدوات المالية المشتقة 62

 
 أساليب التقييم

 
 المالية المشتقة األدوات

 
المعدالت المتاحة في سوق نشط لألداة، في حال عدم توفر سوق نشط يرتكز احتساب القيمة العادلة استنادا  إلى األسعار المدرجة أو 

 لتحديد األسعار المدرجة، تشتمل أساليب التقييم المستخدمة على ما يلي:
 أسعار أو معدالت السوق الحديثة، حيثما كان ذلك متاحا ، والتي يتم تسويتها وفقا  لألحداث الالحقة ذات الصلة؛ -

 الحالية ألداة أخرى مماثلة بشكل كبير؛ الرجوع إلى القيمة العادلة -

 تحليل التدفق النقدي المخصوم؛ -

 و نماذج تسعير الخيارات؛ -

 وأسلوب التقييم الموحد بالقطاع والذي يقدم تقدير موثوق لألسعار التي تم الحصول عليها في معامالت السوق الفعلية. -

 
هر مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة ومخاطر االئتمان التي يخضع تقدير القيمة العادلة لتسوية مخاطر االئتمان التي ت ظ

يتعرض لها الطرف المقابل؛ يتم احتساب ذلك استنادا  إلى فروق االئتمان المشتقة من العقود الحالية لمقايضة مخاطر االئتمان أو أسعار 
 السندات. 

 
 األطراف ذات العالقة .6

 
عتيادية، بإبرام معامالت مع شركات أخرى تقع ضمن تعريف األطراف ذات العالقة المتضمن في تقوم المجموعة، في سياق األعمال اال

. تقوم اإلدارة باعتماد أسعار وشروط الدفع المتعلقة بهذه "اإلفصاحات حول األطراف ذات العالقة" 64المعيار المحاسبي الدولي رقم 
. فيما يلي المعامالت الهامة المبرمة من قبل المجموعة مع األطراف بصورة متبادلة المعامالت ويتم تنفيذها وفقا  للمعدالت المتفق عليها

خاصة بصورة ذات العالقة باستثناء تلك المعامالت التي تم اإلفصاح عنها في إيضاحات أخرى في هذه البيانات المالية الموحدة )
 (: 31و  5اإليضاحين 

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

 6102 6135 
 ألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهم 

   الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكيةالشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية        أ(  أ(  
   

 12174541217454 .0.3913.0.3913 بيع بضائع وخدمات وعقود إنشاءات بيع بضائع وخدمات وعقود إنشاءات 
 1745317453 0932309323 شراء بضائع وخدماتشراء بضائع وخدمات  
 269269 - ((3636إيرادات فوائد )راجع اإليضاح إيرادات فوائد )راجع اإليضاح   
 47411 39.12 إيرادات إيجارية   
 ===== ===== 

   األطراف األخرى ذات العالقةاألطراف األخرى ذات العالقة          ب(ب(
   

 36276213627621 03093.203093.2 وعقود إنشاءاتوعقود إنشاءات  بيع بضائع وخدماتبيع بضائع وخدمات
 61171636117163 63.963363.9633 شراء بضائع وخدماتشراء بضائع وخدمات

 391391 1.1. ((3636إيرادات فوائد )راجع اإليضاح إيرادات فوائد )راجع اإليضاح       
 17911 29236 إيرادات إيجار 

 ==== ==== 
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع( حول البيانات المالية الموحدة ضاحاتإي
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 األطراف ذات العالقة )تابع(  .6
 

 االستثمارات والتصفيات مع األطراف ذات العالقة ج(
 
 شركات تابعة/ شركات مستثمر بها محتسبة وفقا  لحقوق الملكية شراءالمقابل نظير  (   0)

 6102 6135 
 ألف درهمألف درهم درهمدرهمألف ألف  
   
   

 327111327111 - واإليضاح أدناه *(واإليضاح أدناه *(  ((55)ب())ب()55رأس الخيمة لوجيستكس ذ.م.م )راجع اإليضاح رأس الخيمة لوجيستكس ذ.م.م )راجع اإليضاح 
 4764147641 -   ((((22)ب())ب()55رأس الخيمة واترتك ذ.م.م )راجع اإليضاح رأس الخيمة واترتك ذ.م.م )راجع اإليضاح 

 911911 -   ((((66))3131رأس الخيمة موشافلي بنجالديش برايفت ليمتد )راجع إيضاح رأس الخيمة موشافلي بنجالديش برايفت ليمتد )راجع إيضاح 
 317415317415 - ((((66))3131ودة )راجع إيضاح ودة )راجع إيضاح رأس الخيمة للدهانات الخاصة المحدرأس الخيمة للدهانات الخاصة المحد

 

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

بغرض إدارة إلى مساهم رئيسي بالشركة. رأس الخيمة لوجيستكس ذ.م.م ببيع استثمارها في  السابقةقامت المجموعة خالل السنة  *
عالقة المتعارضة في تضاربات المصالح إلنجاز هذه المعامالت، لم يتدخل أعضاء مجلس اإلدارة ذوي الصلة وال األطراف ذات ال

 القرارات المتعلقة بهذه المعامالت.
 

 شركات مستثمر بها محتسبة وفقا  لحقوق الملكية / المقابل نظير بيع شركات تابعة (   6)
 

 6102 6135 
 ألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهم 
   

 - 93.1.93.1. ((((33)أ())أ()  55)راجع إيضاح )راجع إيضاح   سيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة ليمتدسيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة ليمتد
 - 010010 ((((33)أ())أ()  55)راجع إيضاح )راجع إيضاح   الخيمة جي إم بي اتشالخيمة جي إم بي اتش  رأسرأسسيراميك سيراميك 

 3712137121 -   ((((55)أ())أ()55رأس الخيمة بورسلين أوروبا أس أيه )راجع اإليضاح رأس الخيمة بورسلين أوروبا أس أيه )راجع اإليضاح 
 347294347294 -   ((((44)أ())أ()55رأس الخيمة سيراميك ش.م.ع المحدودة )إيران( )راجع اإليضاح رأس الخيمة سيراميك ش.م.ع المحدودة )إيران( )راجع اإليضاح 

 617213617213 -   ((((44)أ())أ()55رأس الخيمة الهند برايفيت ليمتد )راجع إيضاح رأس الخيمة الهند برايفيت ليمتد )راجع إيضاح 
 111111 - ((((22)أ())أ()55)راجع إيضاح )راجع إيضاح   الخاصة المحدودةالخاصة المحدودة  لألمن والخدماتلألمن والخدماتأس الخيمة أس الخيمة رر

 317231317231 - ((((22)أ())أ()55)راجع إيضاح )راجع إيضاح   باور برايفيت ليمتدباور برايفيت ليمتدرأس الخيمة رأس الخيمة 
 

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

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
 

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

 6102 6135 
 ألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهم 
   

 357212 0392.3 امتيازات قصيرة األجل
 464 632 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
 47661 39.11 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 ===== ==== 
 

 المستحق من أطراف ذات عالقة 
 

ذات عالقة لدى المجموعة التي تمثل أطراف لمدينة المستحقة من بعض الشركات يشتمل المستحق من األطراف ذات العالقة على الذمم ا
بموجب الملكية المشتركة والعضوية في مجلس اإلدارة التي يتمتع بها بعض األفراد في الشركة وهذه الشركات. يرى أعضاء مجلس 

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

   .14اإليضاح  راجع أيضا   .ودول الخليجعالقة تزاول نشاطها بصورة أساسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع( حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 األطراف ذات العالقة )تابع(  .6

  
  6102 6135 
 ألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهم  
    

 5167111 3009232  ()أ(5)راجع اإليضاح  شركات مستثمر بها محتسبة وفقا  لحقوق الملكية
 917355 2.9.33  أطراف أخرى ذات عالقة 

  ------------ ----------- 
  3..93.. 2167911 

 (3467311) (.3923.)  (14و 5ين ناقصا : مخصص خسائر انخفاض القيمة )راجع اإليضاح
 (27991) (39332)  ه(( أدناأناقصا : الذمم المدينة طويلة األجل )راجع اإليضاح )

  ----------- ----------- 
  31096.3 5617111 
  ====== ====== 

 

 طراف ذات عالقةألالمستحق 
 

 6102 6135 
 ألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهم 
   

 617611617611 3.93303.9330 أخرى
 ========== ========== 
 

 الذمم المدينة طويلة األجل  (أ)
 

 6102 6135 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 317415 292.6 المدينة طويلة األجل الذمم 
 (17495) (39332) ناقصا : االستحقاق قصير األجل

 --------- --------- 
 27991 39332 االستحقاق طويل األجل

 ===== ==== 
  

 . (6)31 راجع أيضا  اإليضاح
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع( الموحدة حول البيانات المالية إيضاحات
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 ضريبة الدخل 31

 
فيما يلي مصروفات الضريبة المتعلقة بضريبة الشركات مستحقة الدفع على األرباح المحققة من قبل بعض شركات المجموعة التي تعمل 

 في الدول التي تفرض ضرائب:
 

 6102 6135 
 ألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهم 

   يةيةالضريبة الحالالضريبة الحال
 637125637125 0.93260.9326 السنة الحاليةالسنة الحالية

   
   الضريبة المؤجلة

 47112 (39230) وعكس فروق الضريبة المؤقتة  إنشاء
 (47111) - تسوية السنوات السابقة

 --------- --------- 
 512 (39230) إجمالي الضريبة المؤجلة

 --------- --------- 
 667113 039260 مصروفات الضريبة للسنة

 ====== ====== 
 3667212 .0329.3 مخصص الضريبة

 ====== ====== 
 17161 29062 مطلوبات الضريبة المؤجلة

 ===== ==== 
 691 69.33 موجودات الضريبة المؤجلة

 ==== === 
 

: 6135) 6132٪ لسنة 9.11تزاول الشركة نشاطها في دولة ال تفرض ضرائب. يبلغ معدل الضريبة الفعلي الموحد للمجموعة 
 ، ويرجع ذلك بصورة أساسية لتأثير المعدالت الضريبية في الدول الخارجية.٪(1.2

 
 االرتباطات وااللتزامات الطارئة  30

 6102 6135 
 ألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهم 
   

 137261137261 629321629321 خطابات ضمانخطابات ضمان
 147611147611 .3.913.3.913 اعتمادات مستنديةاعتمادات مستندية
 4716147161 391.2391.2 ارتباطات رأسماليةارتباطات رأسمالية

 117111117111 ..3396..3396 مة المضافة والتزامات ضريبية أخرى محتملة مة المضافة والتزامات ضريبية أخرى محتملة ضريبة القيضريبة القي
 ===== ===== 
 

كما هناك خالفات بشأن بعض التقييمات  لم تتم مراجعة اإلقرارات الضريبية لبعض السنوات في بعض الدول من قبل السلطات الضريبية
. إال أن إدارة المجموعة مقتنعة بأنه افة من السلطات الضريبيةالضريبية التي لم تتم تسويتها باإلضافة إلى مطالبات ضريبة القيمة المض

 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 تحديدها في هذه 
 بناء على المعلومات المتاحة حاليا . إال أن اإلدارة ترى أن هذه االلتزامات المحتملة ال تبدو مادية.المرحلة 

 
ديسمبر  13مقابل السلفيات التي حصلت عليها أطراف ذات عالقة من بنوك تجارية. كما في  تجاريةقامت الشركة بإصدار ضمانات 

 .مليون درهم( 651: 6135)درهم مليون  141 .1، بلغت قيمة الضمانات القائمة 6132
 

 



 

24 

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

 )تابع( حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 الحصص غير المسيطرة  36
 

  بالحصص غير المسيطرة لدى المجموعة. يلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة  
 

 
 الشركات التابعة داخل دولة

 اإلمارات العربية المتحدة
 الشركات التابعة خارج دولة

 اإلمارات العربية المتحدة
 المحذوفات بين

 شركات المجموعة
 

 اإلجمالي
         

 6135  6102 6135  6102 6135  6102 6135  6102 ديسمبر 

 ----------------------------------------------------------------------ألف درهم  --------------------------------------------------------- 

         
 6117341 9211..6 (657211) (639.13) 6197495 6339620 527113 209663 الموجودات غير المتداولة 

 2427151 2.69320 - - 1537153 3219321 6957112 3069110 الموجودات المتداولة 
 537413 3.9233 - - 117933 .33926 317511 039112 المطلوبات غير المتداولة 

 1417222 3.19132 - - 6627411 6329221 3667612 0639022 المطلوبات المتداولة 
 5327151 33691.2 (657211) (639.13) 1627615 6..3669 6327613 6339131 صافي الموجودات 

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

         

 3297694 ...0.39 (657211) (639.13) 167611 9.32.. 3367129 0609.63 القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة 
 ====== ====== ======  ====== = ======  ======  ======  ====== 
         

 1917161 0..3369 - - 2147521 .623913 6947656 9.63..6 اإليرادات 
 527523 .0911. - - 97149 369110 427136 3.9112 األرباح

 (167311) (69321) - - (167334) (69631) (24) (601) اإليرادات الشاملة األخرى 
 647111 .22933 - - (667125) 3.9.30 427141 2..329 إجمالي اإليرادات الشاملة 

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

 617924 339.26 (67194) (663) 27965 009.11 647411 .63912 لحصص غير المسيطرة المخصصة ل األرباح
 الموزعة على الحصص  األخرى اإليرادات الشاملة

 (57616) (..091) - - (57653) (232) (13) (330) غير المسيطرة    
 --------- --------- --------- -------- ------- --------- ---------- --------- 

 617216 339223 (67194) (663) 37214 009626 647416 639232 اإلجمالي
 = ====  ===== === == = === == == ===== =====  ===== 
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع(يانات المالية الموحدة إيضاحات حول الب
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 عقود اإليجار التشغيلي 33

 
 كمؤجر:  
 

. تمتد عقود اإليجار عادة  لفترة تزيد عن خمس تثمارية بموجب عقود إيجار تشغيليتقوم بعض شركات المجموعة بتأجير عقاراتها االس
 ذلك التاريخ. تخضع عقود اإليجار لمراجعة دورية لتعكس اإليجارات السائدة لدى السوق.  سنوات مع إمكانية تجديد عقد اإليجار بعد

 
 6102 6135 
 ألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهم 
   

 617111617111 319223319223 أقل من سنةأقل من سنة
 217662217662 2.96622.9662 من سنتين إلى خمس سنواتمن سنتين إلى خمس سنوات

 33272213327221 39111.39111. أكثر من خمس سنواتأكثر من خمس سنوات
 ----------- ---------- 
 0.39001 6367392 
 ====== ====== 
   

 األدوات المالية   33
 

 اإلطار العام إلدارة المخاطر
 

 تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من جراا استخدامها لألدوات المالية: 
 

 مخاطر اتئتمان 

 مخاطر السيولة 

 مخاطر السوق 
 

أغراض المجموعة وسياساتها والطرق المستخدمة يقدم  ذا اإليضاق معلومات حول تعرض المجموعة للمخاطر المبينة أعاه، ويصف 
 من  بلها لقياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال.

 

 يكون مجلس اإلدارة مساوت  بصورة عامة عن وضع ومتابعة إطار إدارة المخاطر التي تتعرض لها المجموعة. تكون اإلدارة العليا
 بة سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة، كما تقوم بتقديم تقارير منتظمة إلى مجلس اإلدارة حول للمجموعة مساولة عن وضع ومرا

أنشطتها. يتكون اإلطار الحالي إلدارة المخاطر المالية للمجموعة من مجموعة من سياسات إدارة المخاطر موثقة بصورة رسمية في 
 بعض المجاتت األخرى. بعض المجاتت، وسياسات غير رسمية إلدارة المخاطر في 

 

يتم وضع سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة )الرسمية وغير الرسمية( لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ولوضع 
ظم الحدود والضوابط المناسبة للمخاطر ومرا بتها واتلتيام بالحدود الموضوعة. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكل منت

لتعكس التايرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. تهدف المجموعة من خال معايير وإجرااات التدريب الخاصة بها إلى توفير 
 بيئة ر ابية نظامية وبنااة يدرك فيها كافة الموظفين أدوار م والتياماتهم. 

 

تلتيام بسياسات وإجرااات إدارة المخاطر لدى المجموعة، كما تقوم لجنة التد يق لدى المجموعة بمتابعة كيفية  يام اإلدارة بمرا بة ا
إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة. يقوم  سم التد يق الداخلي بمساعدة  فعاليةأنها مساولة عن مراجعة 

جعة دورية ومتخصصة لضوابط وإجرااات إدارة لجنة التد يق في القيام بدور ا اإلشرافي. يقوم  سم التد يق الداخلي بأعمال مرا
 المخاطر، ويقوم بتقديم تقارير حول نتائت أعمال المراجعة إلى لجنة التد يق.

 

كجيا من تطبيق سياسات إدارة المخاطر، تكون اإلدارة العليا مساولة أيضا  عن وضع وتطبيق أنظمة ر ابية بارض مواجهة المخاطر 
باب متنوعة ترتبط بعمليات المجموعة وموظفيها والتكنولوجيا المستخدمة من  بلها وبنيتها التحتية، التشايلية الناتجة عن عدة أس

باإلضافة إلى عوامل خارجية أخرى تنشأ عن المتطلبات القانونية والنظامية، ومدى استقرار الحالة السياسية وات تصادية في الدول 
 نضباط الماسسي المتعارف عليها بصورة عامة.التي تياول المجموعة أعمالها فيها، ومعايير ات

 

شركة تابعة في إيران، سيراميك رأس الخيمة ب.م... المحدودة )"رأس الخيمة إيران"(، و ي  6102ديسمبر  10لدى المجموعة في 
 ليون در م(م 017 ..1: 6105)مليون در م  22 .52 لسيراميك، ويبلغ صافي موجوداتهاشركة تعمل في مجال تصنيع وبيع باط ا

 كما في ذلك التاري .
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 األدوات المالية )تابع(   33

 
 اإلطار العام إلدارة المخاطر )تابع(

 
 حركةن وفرض عقوبات مالية وتجارية شديدة الصرامة والحظر المفروض على النفط، فإن نظرا  للوضع السياسي في إيراسابقا ، 

ظر المالي تم إجراا منا شات حول رفع العقوبات والح األموال من إيران عبر القنوات المصرفية أصبح أمر غاية في الصعوبة.
 ومرا بة ية المفروضة إت حد  ما. تباشر اإلدارة تقييمتم خال السنة رفع الحظر والعقوبات المالية والتجاروالتجاري المفروض. 

 عوا ب مثل  ذه التايرات على األعمال.
 
. بناا  الظروف العالمية والسياسية الحالية ظلتعرض المجموعة للمخاطر في إيران في تاري  التقرير في  بمراجعةإدارة الشركة  ت ام

 ضرورة وجود رى اإلدارة عدمتفي إيران وبالتالي   ادرة على استرداد استثماررى اإلدارة أن المجموعة ستكون  ات على مراجعتها،
  كما في تاري  التقرير.مخصص تنخفاض القيمة ضمن  ذه البيانات المالية الموحدة ب لاعتراف

 
ألرصدة المستحقة إلى تتألف المطلوبات المالية غير المشتقة للمجموعة من القروض المصرفية والذمم الدائنة التجارية واألخرى وا

أطراف ذات عا ة. لدى المجموعة موجودات مالية مختلفة مثل الذمم المدينة التجارية واألخرى والنقد وما يعادله والمستحق من 
 أطراف ذات عا ة. 

  
 مخاطر االئتمان

 
ألطراف المقابلة ألداة مالية ما عن تتمثل مخاطر اتئتمان في مخاطر تعرض المجموعة لخسائر مالية في حال عجي أحد العماا أو ا

الوفاا بالتياماته التعا دية، وتنشأ مخاطر اتئتمان بصورة أساسية من الذمم المدينة التجارية واألخرى الخاصة بالمجموعة والمبالغ 
 المستحقة من أطراف ذات عا ة واألرصدة لدى البنوك. 

 
 التعرض لمخاطر االئتمان

 
وجودات المالية أ صى تعرض لمخاطر اتئتمان. فيما يلي أ صى تعرض لمخاطر اتئتمان في تاري  التقرير: تمثل القيمة الدفترية للم

  
 6102 6135 

 ألف درهم  ألف درهم  
   

 3617246 .2931. ذمم مدينة طويلة األجل 
 371267144 29316.. )باستثناء السلفيات والمبالغ المدفوعة مقدما (الذمم المدينة التجارية واألخرى 

 5617111 31096.3 المستحق من أطراف ذات عالقة 
 1267119 3669236 النقد لدى البنك

 -------------- ------------- 
 09211923. 671157541 
 === ===== ==== === 
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع(حدة إيضاحات حول البيانات المالية المو
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 األدوات المالية )تابع(   33

 
 مخاطر االئتمان )تابع(

 
 التعرض لمخاطر االئتمان )تابع(

 
 من أطراف ذات عالقة  ةالمستحق والمبالغالذمم المدينة التجارية واألخرى 

 
لفردية لكل عميل على حدة. تضع اإلدارة في االعتبار التوزيع يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالسمات ا

الديموغرافي لقاعدة عمالء المجموعة، بما في ذلك مخاطر التعثر في قطاع العمل والدولة التي يزاول بها العمالء أنشطتهم، حيث أنه 
ل ـة تمثـدى المجموعـعمالء ل قة من أكبر عشرغ المستحـر االئتمان. إن المبالـل تأثير على مخاطـمن المحتمل أن يكون لهذه العوام

. تتركز مخاطر االئتمان بصورة جوهرية من 6132ديسمبر  13من الذمم المدينة القائمة كما في  ٪(51.13: 6135)٪ 11 .16
 روبا.وأوالناحية الجغرافية في منطقة الشرق األوسط 

 
رة االئتمانية لكل عميل جديد قبل أن تقدم المجموعة شروطها الخاصة قامت اإلدارة بوضع سياسة ائتمانية يتم بموجبها تحليل الجدا

بالسداد والتوريد. يتم وضع حدود للشراء لكل عميل وتمثل هذه الحدود الحد األقصى للمبلغ المصرح به دون الحاجة لموافقات من 
 اإلدارة العليا للمجموعة؛ وتتم مراجعة هذه الحدود بصورة دورية. 

 
ة مخاطر االئتمان، يتم تصنيف العمالء واألطراف ذات العالقة وفقا  لخصائصهم االئتمانية، بما في ذلك ما إذا كانوا ضمن إطار مراقب

 أفراد أو هيئات قانونية، والموقع الجغرافي، وقطاع العمل وأعمار الذمم المدينة وتواريخ االستحقاق ووجود حاالت تعثر مالي سابقة. 
 

النخفاض القيمة والذي يمثل تقديرها للخسائر المتكبدة فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية والمبالغ تقوم المجموعة برصد مخصص 
المستحقة من أطراف ذات عالقة والذمم المدينة األخرى. تتمثل العناصر الرئيسية لهذا المخصص في عنصر الخسائر المحددة الذي 

الخسارة الجماعي المخصص لمجموعات الموجودات المماثلة فيما يتعلق  يرتبط بالتعرضات الهامة في حالتها الفردية وعنصر
بالخسائر التي تم تكبدها ولكن لم يتم التعرف عليها حتى اآلن. يتم تحديد مخصص الخسارة الجماعي بناء  على المعطيات التاريخية 

 إلحصائيات السداد لموجودات مالية مماثلة. 
 

في تاريخ  (الغ المستحقة من أطراف ذات عالقةوالمب واألخرى الذمم المدينة التجارية) انفيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتم
 التقرير حسب المنطقة الجغرافية والقطاعات التشغيلية:

 
 6102 6135 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 371457156 2339313 الشرق األوسط

 6367216 06.9262 دول منطقة اليورو
 3117361 0.39031 الشرق األوسط( دول أسيا )باستثناء

 6217931 6609.63 مناطق أخرى
 -------------- ------------- 
 093..9.23 371317424 
 ======== ======= 

   
 374197911 ..0902393 التجارة والصناعة

 3367126 39602. المقاوالت
 197541 239.22 صناعات أخرى

 137369 339363 أخرى
 -------------- ------------- 
 093..9.23 371317424 
 ======== ======= 
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 األدوات المالية )تابع(   33

 
 مخاطر االئتمان )تابع(

 
 القيمة خسائر انخفاض

 
 مليون درهم( 355 .99 :6135)مليون درهم  314 .16، تعرضت ذمم مدينة تجارية بقيمة اسمية تبلغ 6132ديسمبر  13في 

 لالنخفاض في القيمة. فيما يلي الحركة في مخصص خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية:
 

 6102 6135 
 ألف درهم  ألف درهم  
   
 3457541 6..0339 يناير  3في 

 667111 329336 ( 69و  31 ين)راجع اإليضاحللسنة المحمل 
 (67111) 392.0 عند االستحواذ على/)استبعاد( شركات تابعة

 (97113) (6396.2) المبالغ التي تم شطبها 
 ------------ ----------- 
 3557996 .023910 ديسمبر  13في 
 ======= ====== 
  

 ي مخصصات خسائر انخفاض قيمة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة:فيما يلي الحركة ف
 

 6102 6135 
 ألف درهم  ألف درهم  
   
 3117611 03690.1 يناير  3في 

 17941 .03966 (31)راجع إيضاح محمل على السنة ال
 - (269.31) المشطوب

 ----------- ----------- 
 3467311 .3923. ديسمبر  13في 
 ==== == ==== == 
 

 ديسمبر: 13فيما يلي أعمار الذمم المدينة التجارية التي لم تتعرض النخفاض في القيمة كما في 
 

غيــر متأخرة   
السداد ولم تتعرض 

النخفاض في 
 القيمة

 
 |-متأخرة السداد ولكنها لم تتعرض النخفاض في القيمة -|  

 اإلجمالي 
 أقــــــل من 

 يوما   021
 -021من 

 يوما   321
 أكثر مــــن 

 يوما   321
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

6102 2329363 3239... 62.9..0 33933. 0319..2 
 ====== ====== ====== ====== ====== 

6135 9337211 4217115 6517121 937911 3157411 
 ====== ====== ====== ===== ====== 
 

من المتوقع أن يتم تحصيل كافة الذمم المدينة التي لم تتعرض النخفاض في قيمتها استنادا  إلى الخبرة السابقة وأداء القطاع والتحليل 
اعتادت المجموعة الحصول على شيكات مؤجلة الدفع وخطابات اعتماد وكمبياالت مدعومة بفواتير الشامل لمخاطر االئتمان العميل. 

 ن الغالبية العظمى من الذمم المدينة ال تخضع لضمانات. بعض الذمم المدينة، في حين أ االستبدال مقابل
 

 األرصدة لدى البنوك
 

تقوم المجموعة بالحد من تعرضها لمخاطر االئتمان من خالل إيداع األرصدة لدى بنوك دولية ومحلية. نظرا  لمكانة البنوك التي تتعامل 
عجز أي طرف مقابل عن الوفاء بالتزاماته. يتم االحتفاظ باألرصدة المصرفية لدى بنوك ومؤسسات  معها المجموعة، ال تتوقع اإلدارة

 ذات سمعة جيدة. مالية 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 )تابع(األدوات المالية    33
 

 مخاطر السوق
 

تتمثل مخاطر السوق بالمخاطر من أن تؤثر التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار 
أسهم الملكية على إيرادات المجموعة أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة التعرضات 

 خاطر السوق والتحكم فيها ضمن حدود مقبولة بهدف تحقيق أعلى عائد ممكن.لم

 
 مخاطر العمالت

 
تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت من عمليات البيع والشراء واالقتراض التي تتم بعملة خالف العمالت الرسمية لشركات 

هي الدرهم اإلماراتي لمخاطر عمالت فيما يتعلق المجموعة. ال تتعرض الشركات داخل المجموعة التي تكون عملتها الرسمية 
بالمعامالت التي تتم بالدوالر األمريكي نظرا  لثبات سعر صرف الدرهم اإلماراتي حاليا  بشكل غير رسمي أمام الدوالر األمريكي. 

 تتمثل العمالت التي تنشأ عنها مخاطر عمالت بصورة أساسية بعملتي اليورو والجنية االسترليني.
 

المجموعة بإبرام عقود صرف آجلة من أجل التحوط من مخاطر العمالت التي تتعرض لها، والتي تقل مدة استحقاقها عادة  عن  تقوم
سنة واحدة من تاريخ التقرير. تدخل المجموعة أيضا  في ترتيبات مقايضة عمالت تزيد مدة استحقاقها عن سنة. إال أن المجموعة ال 

 ات مقايضة العمالت في تاريخ التقرير للتحوط من مخاطر العمالت التي تتعرض لها.تحتفظ بعقود صرف آجلة وترتيب
 

يتم احتساب الفائدة على القروض بعملة القرض. وبصورة عامة، تتم عمليات االقتراض بالعمالت التي تتوافق مع التدفقات النقدية التي 
 تنتج من خالل عمليات المجموعة ذات الصلة. 

 
جودات والمطلوبات المالية األخرى التي تتم بعمالت أجنبية، تهدف سياسة المجموعة إلى المحافظة على صافي فيما يتعلق بالمو

تعرضها ضمن مستوى معقول من خالل بيع أو شراء العمالت األجنبية وفقا  ألسعار الصرف الفورية عندما تقتضي الضرورة معالجة 
 حاالت اختالل التوازن قصيرة األجل.

 
 خاطر العمالت التعرض لم

 
 فيما يلي تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية:

 
 اليورو  الجنية االسترليني 
 ----------المبلغ باآلالف  ------------ 

   6102ديسمبر  30
   

 339.13 .936. الذمم المدينة التجارية واألخرى )بما في ذلك المستحق من أطراف ذات عالقة(
 .2933 09323 لمصرفيةالنقد واألرصدة ا

 (6392.2) (392.2) الذمم الدائنة التجارية واألخرى
 (3.3) - قروض مصرفية 

 -------- ---------- 
 629.20 39103 صافي التعرض في بيان المركز المالي الموحد

 ==== ===== 
   

   6103ديسمبر  30
   

 537936 27566 حق من أطراف ذات عالقة(الذمم المدينة التجارية واألخرى )بما في ذلك المست
 27112 67243 النقد واألرصدة المصرفية

 (157345) (47211) الذمم الدائنة التجارية واألخرى
 (27311) - قروض مصرفية 

 -------- ---------- 
 317165 47491 صافي التعرض في بيان المركز المالي الموحد

 ==== ===== 
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 ة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعةسيراميك رأس الخيم
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 األدوات المالية )تابع(    33

 
 مخاطر السوق )تابع( 

 
 التعرض لمخاطر العمالت )تابع(

 
 فيما يلي أسعار الصرف المطبقة خالل السنة:

 

 
 سعر الصرف الفوري     
 مـــتوسط ســعر الصرف   في تاريخ التقرير       

 6102 6135 6102 6135 
     

 5 .232 3 .22. 5 .419 3 .3.1 جنية إسترليني
 4 .111 3 .123 4 .132 3 .263 يورو

 
 تحليل الحساسية

 
ديسمبر كان سيؤدي  13٪ في 5نسبة إن ارتفاع )انخفاض( الدرهم اإلماراتي، كما هو مبين أدناه، مقابل اليورو والجنيه االسترليني ب

 إلى زيادة )نقص( األرباح أو الخسائر بالمبالغ المبينة أدناه. يرتكز هذا التحليل على تغيرات صرف العمالت األجنبية التي ترى اإلدارة
أسعار الفائدة  أنها محتملة بصورة معقولة في تاريخ التقرير. يفترض هذا التحليل ثبات كافة المتغيرات األخرى وبصورة خاصة

 .6135ويتغاضى عن تأثير عمليات البيع والشراء المتوقعة. تم إجراء هذا التحليل على نفس األساس المتبع في سنة 
 
 انـــــــــــــــــــــــــخفاض ارتــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاع 
 األربــــــاح  

 أو الخسائر
 حـقوق 
 الملكية

 األربـــــاح 
 الخسائرأو 

 حـقوق 
 الملكية

 -----------------------------ألف درهم  ------------------------------ 
     6102ديسمبر  30

 - 09633 - (09633) جنية إسترليني
 - .3922 - (.3922) يورو

 
     
     6135ديسمبر  13

 - 37626 - (37626) جنية استرليني
 - 17514 - (17514) يورو

 
 

 مخاطر أسعار الفائدة
 

تمويات يرتبط تعرض المجموعة لمخاطر التايرات في أسعار الفائدة لدى السوق بصورة رئيسية بالتيامات المجموعة المتعلقة ب
 ./ ربح متايرةلة األجل التي تخضع ألسعار فائدةالديون طوي

 
الثابتة والمتايرة. ومن أجل  / الربحم خليط من معدتت الفائدةالخاصة بها باستخدا التمويلتهدف سياسة المجموعة إلى إدارة تكاليف 

تحقيق ذلك تقوم المجموعة من حين آلخر بإبرام عقود مقايضة أسعار فائدة والتي بموجبها توافق المجموعة على أن تقوم بتبادل الفرق 
ديسمبر  10المبلغ األصلي اتسمي المتفق عليه. في ، على مدى فترات محددة، استنادا  إلى ةبين  يم معدتت الفائدة الثابتة والمتاير

 ألجل لدى المجموعة لمعدل فائدة ثابت. التموياتمن  ٪(0 ..6: 6105)٪ 02 .11، تخضع نسبة 6102
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 األدوات المالية )تابع(   33

 
 مخاطر السوق )تابع( 

 
 مخاطر أسعار الفائدة )تابع( 

 
 المجموعة بتاري  التقرير:  المالية لدى دواتألل / الربحفيما يلي بيان أسعار الفائدة

 
 6102 6135 
 ألف درهم  ألف درهم  

   األدوات ذات سعر الفائدة الثابت

   
   موجودات مالية

 117165 0229663 ائع ثابتةود
 47961 - المستحق من أطراف ذات عالقة

 ===== ===== 
   

   مطلوبات مالية
 657149 9.33..6 قروض مصرفية 

 ====== ===== 
   األدوات ذات سعر الفائدة المتغير

   
   موجودات مالية

 - - المستحق من أطراف ذات عالقة
 ===== ===== 

   مطلوبات مالية
 -  المستحق إلى أطراف ذات عالقة

 379417141 09.229603 قروض مصرفية 
 ======== ======= 
 

 تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات ذات سعر الفائدة الثابت
 

ل األرباق أو ت تقوم المجموعة باحتساب أي  من الموجودات والمطلوبات المالية ذات سعر الفائدة الثابت بالقيمة العادلة من خا
 الخسائر. لذا فإن التاير في أسعار الفائدة في تاري  التقرير ما كان لياثر على األرباق أو الخسائر.  

 
 تحليل حساسية التدفقات النقدية لألدوات ذات سعر الفائدة المتاير

 
سيادي إلى ييادة/ )نقص( األرباق أو الخسائر بتاري  التقرير كان  / الربح المتايرنقطة أساس في أسعار الفائدة 011إن التاير بمقدار 

بالمبالغ المبينة أدناه. يفترض  ذا التحليل ثبات كافة المتايرات األخرى وخاصة أسعار العمات األجنبية. تم إجراا  ذا التحليل على 
 . 6105نفس األساس المتبع لسنة 
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 لبيانات المالية الموحدة )تابع(إيضاحات حول ا
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 )تابع(األدوات المالية  33

 
 مخاطر السوق )تابع(

 
 مخاطر أسعار الفائدة )تابع(

 
 تحليل حساسية التدفقات النقدية لألدوات ذات سعر الفائدة المتاير )تابع(

 
 األربــــاح أو الـخسائر             
 بـــــــمقدار الزيادة 

 نقطة أساس 011
 الــــــــنقص بمقدار

 نقطة أساس 011
   6102ديسمبر  30في 
   

   المطلوبات المالية 
 0.9226 (0.9226) األدوات ذات سعر الفائدة المتغير

 ====== ===== 
   6135ديسمبر  13في 
   

   المطلوبات المالية 
 397411 (397411) األدوات ذات سعر الفائدة المتغير

 ====== ===== 
 

 مخاطر السيولة 
 

 تتمثل مخاطر السيولة بالمخاطر التي قد تنتج عن الصعوبة التي تواجهها المجموعة عند الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية
جموعة عند إدارة السيولة بضمان امتالكها التي تتم تسويتها من خالل الدفع نقدا  أو من خالل موجودات مالية أخرى. يتمثل منهج الم

دائما  السيولة الكافية، إلى أقصى قدر ممكن، للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها في ظل كل  من الظروف العادية والظروف الحرجة، دون 
 تحمل خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة المجموعة للضرر. 

 
ي تتعرض لها من خالل ضمان وجود تسهيالت مصرفية. تتطلب الشروط االئتمانية تقوم المجموعة بالحد من مخاطر السيولة الت

يوما  من تاريخ إصدار فواتير بهذه المبالغ. تتم عادة  تسوية الذمم الدائنة  311إلى  91للمجموعة أن يتم تحصيل المبالغ خالل فترة من 
 يوما  من تاريخ الشراء. 91إلى  21خالل فترة تتراوح من 

 
لمجموعة غالبا  إلى ضمان أن يتوفر لديها نقد كافي بالصندوق للوفاء بالمصروفات التشغيلية المتوقعة بما في ذلك الوفاء تهدف ا

 بااللتزامات المالية، ويستثنى من ذلك التأثير المحتمل للظروف القصوى التي ال يمكن التنبؤ بها بصورة موثوقة مثل الكوارث الطبيعية.
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 ة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعةسيراميك رأس الخيم
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 )تابع(األدوات المالية  33

 
 مخاطر السيولة )تابع(

 
 المقدرة:  ائدة/ الربحات الفلتقرير، بما في ذلك دفعفيما يلي االستحقاقات التعاقدية الم تبقية للمطلوبات المالية للمجموعة في تاريخ ا

 

 ------------------الـــــــتدفقات النــــــــقدية الـــــــــــــتعاقدية -----------------  

 
 الـــقيمة 
 أكثر من سنتين سنة 6 – 0 سنة – 1 اإلجمالي الدفترية

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
      6102ديسمبر  30في 

      
      المطلوبات المالية غير المشتقة:

      
 (091239026) (..33693) (26692.3) (696029333) .69123902 القروض المصرفية

 - - (2.29232) (2.29232) 2.29232 الذمم الدائنة التجارية واألخرى
 - - (3.9330) (3.9330) 3.9330 المستحق إلى أطراف ذات عالقة

 -------------- ---------------- ---------------- ------------- ---------------- 
 692019622 (69.339330) (093329..6) (33693..) (091239026) 
 ======== ========= ========= ======= ========= 
      6135ديسمبر  13في 
      

      المطلوبات المالية غير المشتقة:
      

 (373137151) (6117911) (1337116) (671937116) 379117191 القروض المصرفية
 - - (1117321) (1117321) 1117321 الذمم الدائنة التجارية واألخرى

 - - (617611) (617611) 617611 المستحق إلى أطراف ذات عالقة
 ------------- --------------- -------------- ------------ -------------- 
 671147514 (671967429) (375317319) (6117911) (373137151) 
 ======= ======== ======== ======= ======== 
      

 مخاطر حقوق الملكية
 

 ال تتعرض المجموعة بصورة جوهرية لمخاطر أسعار حقوق الملكية. 
 

 إدارة رأس المال
 

اعدة قوية لرأس المال لضمان التطور المستقبلي لألعمال وكسب ثقة المستثمر والدائن. يسعى تتمثل سياسة المجموعة في االحتفاظ بق
 مجلس اإلدارة للحفاظ على التوازن بين العائدات الكبيرة وبين المميزات والضمانات التي يوفرها الوضع الجيد لرأس المال. 

 
ء التعديالت الالزمة عليه في ضوء التغيرات في ظروف العمل. يتألف تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال الخاص بها وتقوم بإجرا

رأسمال المجموعة من أسهم رأس المال واحتياطي عالوة األسهم واحتياطي رأس المال واالحتياطي القانوني واحتياطي التحويل 
. يتألف مليون درهم( 67911: 6135) 6132ديسمبر  13مليون درهم كما في  67211واالحتياطي العام واألرباح المحتجزة ويبلغ 

 . وتمويالت اسالمية الدين من قروض تخضع لفائدة



 

14 

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

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 )تابع(األدوات المالية  33

 
 إدارة رأس المال )تابع(

 
 يلي نسبة الدين إلى حقوق الملكية في تاريخ التقرير:فيما 

 6102 6135 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 679117456 692219121 حقوق الملكية
 ======== ======== 

 379247453 691.39333 الديون
 ======== ======== 

 1 .21 1 ... نسبة الديون إلى حقوق الملكية
 === === 
 

 ي تغير في منهج المجموعة بشأن إدارة رأس المال خالل السنة الحالية. لم يكن هناك أ
 

 القيم العادلة 
 

 التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة
 

 في تاريخ التقرير. 6تحتفظ المجموعة بمطلوبات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة، والتي تم تصنيفها ضمن المستوى 
 

ة باإلفصاح عن القيم العادلة لألدوات المالية مثل الذمم المدينة التجارية واألخرى والمستحق من/إلى عالوة على ذلك، لم تقم المجموع
أطراف ذات عالقة والذمم الدائنة التجارية واألخرى والقروض المصرفية حيث أن قيمها العادلة تقارب قيمها الدفترية نظرا  لطبيعة هذه 

م غير هام. في حال األدوات المالية غير المتداولة، يتم تقدير القيمة العادلة بناء  على القيمة األدوات قصيرة األجل حيث أن تأثير الخص
 الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، مخصومة بمعدل الفائدة السوقية في تاريخ التقرير.

 
 احتساب التضخم غير االعتيادي 33

 
مالية التي تم إعداد بعملة االقتصاد ذات التضخم غير االعتيادي في ضوء وحدة عرض البيانات ال 69يتطلب المعيار المحاسبي الدولي 

ان القياس المتداولة في تاريخ بيان المركز المالي باإلضافة إلى عرض أرقام المقارنة للفترات السابقة وفقا  لنفس الشروط الخاصة بأخر بي
سيراميك  ( وفي6101ب.م.. المحدودة"، شركة تابعة في إيران )من سيراميك رأس الخيمة للمركز المالي. وقد تم تطبيق ذلك على "

(، وعليه تم احتساب التأثير من خال عوامل التحويل 6105)من  رأس الخيمة الشركة السودانية لالستثمار، شركة تابعة في السودان
 المشتقة من ماشر أسعار المستهلك. 

 
اإليرانية عن كونه ا تصاد ذي تضخم غير اعتيادي وعليه، تو فت المجموعة ، تو ف ا تصاد الجمهورية اإلسامية 6105في سنة 

منذ ذلك الحين فصاعدا . نتيجة لهذا التاير، فإن القيم الدفترية  ,6عن تطبيق المعيار المحاسبي الدولي ر م  6105يناير  0اعتبارا  من 
ه ـ. إت أن6105ر ـيناي 0ي ـاس الخاص بالموجودات ذات الصلة فـتشكل األس 6102ديسمبر  10ي ـة فـة الم بينـر الماليـللموجودات غي

سيراميك رأس الخيمة ب.م.. المحدودة" )شركة تابعة في إيران( "ت ييال تصنيف فروق صرف العمات األجنبية، الناتجة من عمليات 
 ضمن احتياطي التضخم غير اتعتيادي ضمن حقوق الملكية.
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 .م.ع.( وشركاتها التابعةسيراميك رأس الخيمة )ش
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 احتساب التضخم غير االعتيادي )تابع( 33
 

ى الشركة لها تأثير على تعديل بعض السياسات المحاسبية على مستو ,6إن تطبيق إجرااات إعادة البيان وفقا  للمعيار المحاسبي الدولي 
ادي التابعة، والتي تم استخدامها عند إعداد البيانات المالية بموجب تحويل التكلفة التاريخية. فيما يلي تأثير احتساب التضخم غير اتعتي

 ((:66)راجع إيضاق ) 6105في سنة  على البيانات المالية الموحدة للسودان لحين تصنيف موجوداتها كمحتفظ بها للبيع
 

 ك رأس الخيمة السودانية لالستثمار المحدودة )السودان(شركة سيرامي
 

 
 ألف در م

  
 1.555 الييادة في الممتلكات واآلتت والمعدات

 25..5 الييادة في المخيون
 -------- 

 261., الييادة في صافي القيمة الدفترية
 ==== 
  

  المخصصة إلى:
 سبب التضخم غير الييادة في الرصيد اتفتتاحي لحقوق الملكية ب

 ((2) 61)راجع اإليضاق  6102ديسمبر  10اتعتيادي المتراكم منذ    
02.62. 

 22 احتياطي تحويل العمات األجنبية
 (76..2) التأثير على األرباق أو الخسائر خال الفترة الحالية

 --------- 
 ,.261 
 ==== 

 

في  6105ديسمبر  10للسنة المنتهية في في السودان على صافي المركي النقدي يتمث ل صافي تأثير احتساب التضخم غير اتعتيادي 
، وعليه لم تتم ماحظة أي تأثير للتضخم غير اتعتيادي في 6105مليون در م. تم استبعاد المنشأة في السودان عام  6 .10خسائر بلات 

 .66. راجع اإليضاق 6102سنة 
 

 التقارير حول القطاعات 32
 

 القطاعات أساس تقسيم
 

لدى المجموعة ثالثة قطاعات تصدر تقارير حولها كما هو مبين أدناه، وتمثل تلك القطاعات وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة. 
تعمل وحدات األعمال االستراتيجية في قطاعات مختلفة وتتم إدارتها بصورة منفصلة حيث تتطلب تلك الوحدات استراتيجيات مختلفة. 

 خص التالي عمليات كل قطاع من قطاعات المجموعة التي تصدر تقارير بشأنها:  يوضح المل
 

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

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

 
 تتضمن أدوات المائدة والدهانات والبالستيك والمواد الالصقة والمواد الكيميائية والصنابير. صناعات أخرى:

 
 تشتمل العمليات األخرى على التجارة والسفر والفنادق والعقارات.  أخرى:
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 وشركاتها التابعة سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.(
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 التقارير حول القطاعات )تابع( 32
 

 معلومات حول القطاعات الصادر تقارير بشأنها
 

لى أرباح القطاع حيث ترى اإلدارة أن الربح هو إن المعلومات المتعلقة بعمليات كل قطاع مدرجة أدناه. يتم قياس أداء كل قطاع استنادا  إ
 أهم العوامل التي يمكن من خاللها تقييم نتائج بعض القطاعات مقارنة بالشركات األخرى التي تعمل في تلك القطاعات. 

 

 

مــــنتجات 

 السيراميك

 

 المقاوالت

صناعية 

 أخــــرى أخــــرى

 

 المحذوفات

 

 اإلجمالي

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهمألف  ألف درهم ألف درهم 
       

      6102ديسمبر  30السنة المنتهية 

 391.2..69 - 329313 6219236 63.93.3 .69633933 اإليرادات الخارجية 

 - (3069261) 0.9362 6139163 29.12 6239323 اإليرادات فيما بين القطاعات

 األرباح قبل الضريبة الخاصة 

 ي ي صدر تقاريربالقطاعات الت  

 329223 (0639236) 0.9332 39636. 3390.3 329336 بشأنها  

 39320 (09606) 003 333 091.3 39036 إيرادات الفائدة

 .32923 (090.2) .3 06 .3 .3.9.3 تكاليف التمويل

 .0.3921 - 29201 .2912 3396.3 0639233 االستهالك واإلطفاء

 الحصة من أرباح شركة مستثمر

 (39132) (0.3) 3..9. 069320 (09233) (.66921) ا محتسبة وفقا  لحقوق الملكيةبه  

 موجودات القطاعات التي ي صدر

 39.329633 (09.2.93.2) 3.39232 .30.910 3139163 296639.36 تقارير بشأنها  

 مطلوبات القطاعات التي ي صدر

 391.290.3 (3.69360) 06.93.3 06.9.66 0.39332 3960.9233 تقارير بشأنها  

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

 

 

مــــنتجات 

 السيراميك

 

 المقاوالت

صناعية 

 أخــــرى أخــــرى

 

 المحذوفات

 

 اإلجمالي

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
       

      6135ديسمبر  13السنة المنتهية 

 171117151 - 127191 6137615 1617413 674417123 دات الخارجية اإليرا

 - (5397133) 3637694 3217691 617261 6337311 اإليرادات فيما بين القطاعات

 األرباح قبل الضريبة الخاصة 

 بالقطاعات التي ي صدر تقارير  

 1167219 (1237196) 217193 517613 117466 4147411 بشأنها  

 27156 (17611) - 212 135 17614 لفائدةإيرادات ا

 537131 (67541) 333 33 37434 567161 تكاليف التمويل

 3917145 - 27145 17215 517134 3627113 االستهالك واإلطفاء

 الحصة من أرباح شركة مستثمر

 327565 (37111) 97255 337115 16 (17321) بها محتسبة وفقا  لحقوق الملكية  

 قطاعات التي ي صدرموجودات ال

 579137115 (372417934) 1517923 4947113 4157113 276157232 تقارير بشأنها  

 مطلوبات القطاعات التي ي صدر

 171447161 (4157161) 3397949 3317266 6427111 171517496 تقارير بشأنها  

 ======= ====== ====== ====== ======= ======== 
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 ة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعةسيراميك رأس الخيم
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 التقارير حول القطاعات )تابع(  32
 

 معلومات جغرافية
 

الصناعية تعمل بصورة تتم إدارة منتجات السيراميك وقطاع المقاوالت والقطاعات الصناعية األخرى على نطاق واسع إال أن المنشآت 
 أساسية في اإلمارات العربية المتحدة والهند وإيران والصين وبنجالديش. 

 
عند عرض المعلومات على أساس جغرافي فإن إيرادات القطاع ترتكز على الموقع الجغرافي للعمالء وترتكز موجودات القطاع على 

ت المستثمر بها المحتسبة وفقا  لحقوق الملكية بناء  على الموقع الجغرافي الموقع الجغرافي للموجودات. يتم عرض االستثمار في الشركا
 للشركة التي تحتفظ باالستثمار. 

  
 6102 6135 
 ألف درهم ألف درهم  

   اإليرادات
 379957942 .0933.910 الشرق األوسط

 1927514 3.39230 دول منطقة اليورو
 4217264 2339100 دول أسيوية )باستثناء الشرق األوسط( 

 6657131 .603931 أخرى
 -------------- ------------- 
 69..391.2 171117151 
 ======== ======= 
 

      الموجودات غير المتداولة
 671417954 6903.91.3 الشرق األوسط

 5347211 3.09323 دول أسيوية )باستثناء الشرق األوسط( 
 3157169 0229322 أخرى

 -------------- -------------- 
 692..9632 671117593 
   ========   ======= 

 تسوية تتعلق بالقطاعات الصادر تقارير بشأنهاتسوية تتعلق بالقطاعات الصادر تقارير بشأنها
 6102 6135 

 ألف درهم ألف درهم  
   اإليراداتاإليرادات

 175917321175917321 3931392.23931392.2 إجمالي اإليرادات للقطاعات الصادر تقارير بشأنهاإجمالي اإليرادات للقطاعات الصادر تقارير بشأنها
 ((53971335397133)) ((30692613069261)) حذف اإليرادات فيما بين القطاعاتحذف اإليرادات فيما بين القطاعات

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

 69..391.2 171117151 
 ======== ======= 

   األرباح قبل الضريبةاألرباح قبل الضريبة
 29474132947413 0.29.330.29.33 إجمالي أرباح أو خسائر القطاعات الصادر تقارير بشأنها قبل الضريبةإجمالي أرباح أو خسائر القطاعات الصادر تقارير بشأنها قبل الضريبة

 ((12371961237196)) ((03191.003191.0)) حذف األرباح فيما بين القطاعاتحذف األرباح فيما بين القطاعات
 ------------- ------------ 

 329223 1167219 
 ====== ====== 

   الموجودات
 571547636 3923392.2 إجمالي الموجودات للقطاعات الصادر تقارير بشأنهاإجمالي الموجودات للقطاعات الصادر تقارير بشأنها

 3617521 00693.2 شركات م ستثمر بها م حتسبة وفقاً لحقوق الملكيةشركات م ستثمر بها م حتسبة وفقاً لحقوق الملكية
 -------------- ------------- 

 39.329633 579137115 
 ======== ======= 
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 التقارير حول القطاعات )تابع(  32

 

 تسوية تتعلق بالقطاعات الصادر تقارير بشأنها )تايع(تسوية تتعلق بالقطاعات الصادر تقارير بشأنها )تايع(
 
 6102 6135 
 درهم ألف ألف درهم  

   البنود الهامة األخرىالبنود الهامة األخرى
 27156 39320 إيرادات الفائدةإيرادات الفائدة
 537131 .32923 تكاليف التمويلتكاليف التمويل

 3917145 .0.3921 االستهالك واإلطفاء االستهالك واإلطفاء 
 ====== ====== 
 

 الشركات التابعة والشركات المستثمر بها المحتسبة وفقا  لحقوق الملكية .3

 

 األنشطة الرئيسية حصة الـــــــملكية بلد التأسيس اسم الشركة 
   6102 6135  
     الشركات التابعة لـ "سيراميك رأس الخيمة" ش.م.ع أ
      
سيراميك رأس الخيمة )بنجالديش( المحدودة )راجع  

 ((3)ب() 5إيضاح 
صناعة بالط السيراميك واألدوات  ٪13 .51 ٪0. ..3 بنجالديش

 الصحية
      
 صناعة بالط السيراميك  ٪311 ٪011 الصين المحدودةسيراميك رأس الخيمة )جاو ياو(  
      
سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع( المحدودة )راجع  

 ((4)أ() 5إيضاح 
 صناعة بالط السيراميك  ٪311 ٪011 إيران

      
 سيراميك رأس الخيمة الهند برايفت ليمتد )راجع 

 ((4)أ() 5إيضاح 
ك واألدوات صناعة بالط السيرامي ٪311 ٪011 الهند

 الصحية
      
 صناعة بالط السيراميك  ٪311 ٪011 اإلمارات سيراميك إيليجانس ذ.م.م 
      
 5بريستيج تايلز بي تي واي المحدودة )راجع إيضاح  

 ((6)أ()
 تجارة بالط السيراميك  ٪95 ٪011 استراليا

      
 تجارة األدوات الصحية ٪311 ٪011 استراليا رأس الخيمة باثوير بي تي واي المحدودة 
      
 تأجير عقار استثماري ٪311 ٪011 اإلمارات فنادق أكاشيا ذ.م.م 
      
األعمال الميكانيكية والكهربائية  ٪53 .11 ٪30 .12 اإلمارات ((1)أ() 5الكترو رأس الخيمة ذ.م.م )راجع إيضاح  

 والسباكة والمقاوالت
      
 شركة استثمارية ٪311 ٪011 اإلمارات بضة ذ.م.م سيراميك رأس الخيمة القا 
      
 خدمات المرافق ٪311 ٪011 اإلمارات الجزيرة لخدمات المرافق ذ.م.م  
      
سيراميك رأس الخيمة )العين( وسيراميك رأس  

 الخيمة )أبوظبي(
تجارة بالط السيراميك واألدوات  ٪311 ٪011 اإلمارات

 الصحية
      
صناعة ومعالجة واستيراد وتوريد  ٪311 ٪011 اإلمارات لمنطقة الحرة ذ.م.م سيرامين ا 

 المعادن الصناعية
      
 شركة إنشاءات ٪311 ٪011 اإلمارات شركة الحمرا لإلنشاءات ذ.م.م  
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
 6132ديسمبر  13منتهية في للسنة ال

 
 الشركات التابعة والشركات المستثمر بها المحتسبة وفقا  لحقوق الملكية )تابع( .3

 

 

 األنشطة الرئيسية حصة الـــــــملكية بلد التأسيس اسم الشركة 
   6102 6135  
     الشركات التابعة لـ "سيراميك رأس الخيمة" ش.م.ع )تابع( أ
      

 صناعة بالط البورسلين ٪51 ٪31 اإلمارات رأس الخيمة ذ.م.م  بورسلين 
      

تجارة بالط السيراميك واألدوات  ٪311 ٪011 السعودية  شركة سيراميك رأس الخيمة ذ.م.م  
 الصحية

      

 سيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة المحدودة  
 ((3)أ() 5)راجع إيضاح 

المملكة 
 المتحدة

رة بالط السيراميك واألدوات تجا - 011٪
 الصحية

      

 الخيمة جي إم بي اتش رأسسيراميك  
 ((3)أ() 5)راجع إيضاح 

تجارة بالط السيراميك واألدوات  - ٪011 ألمانيا
 الصحية

      

 الشركات التابعة لـ "رأس الخيمة بنجالديش المحدودة" ب
 

    

 توليد الطاقة لالستهالك ٪311 ٪011 بنجالديش ((2)أ() 5ضاح رأس الخيمة باور الخاصة المحدودة )راجع إي 
      

 5)راجع إيضاح  والخدمات الخاصة المحدودة لألمنرأس الخيمة  
 ((1)أ()

 األمنتقديم خدمات  ٪311 ٪011 بنجالديش

      

 (.3)راجع إيضاح  الشركات التابعة لـ"إلكترو رأس الخيمة ذ.م.م" ج
 

   

 تجارة المنتجات الكهربائية ٪91 ٪1. اإلمارات ذ.م.م انكوم للتجارة  
      

 صناعة وتجارة مفاتيح التحويل ٪11 ٪1. اإلمارات ( أدناه(3رأس الخيمة للصناعات ذ.م.م )راجع إيضاح ) 
      

اعية الثقيلة األعمال الهندسية الصن ٪51 ٪31 اإلمارات ( أدناه(6اإلمارات للهندسيات الثقيلة ذ.م.م )راجع إيضاح ) 
 واألعمال ذات الصلة

      

سباكة  –أعمال صيانة )كهرباء  ٪53 ٪30 الهند إلكترو رأس الخيمة )الهند( برايفت ليمتد 
 تركيب أجهزة التكييف( –حفر  –

      

     الشركة التابعة لـ "اإلمارات للهندسيات الثقيلة " د
      

 أعمال المقاوالت ٪311 ٪011 اإلمارات ( أدناه(1يضاح )رأس الخيمة فابريكاشن ذ.م.م )راجع إ 
      

     الشركات التابعة لـ "سيراميك رأس الخيمة القابضة" ذ.م.م هـ
      

 صناعة الدهانات ومنتجاتها ٪311 ٪011 اإلمارات رأس الخيمة للدهانات ذ.م.م  
      
 شركة إنشاءات ٪311 ٪011 اإلمارات أيه أيه أيه كنتراكتورز ذ.م.م 
      

 رأس الخيمة العالمية للصناعات البالستيكية ذ.م.م )راجع  
 ( أدناه(4إيضاح )

 صناعات األنابيب ٪ 22 ٪ 22 اإلمارات

      

 وكالء حجز تذاكر الطيران ٪311 ٪011 اإلمارات الحمرا للسفريات ذ.م.م  
      

خدمات الطباعة والتصوير  ٪311 ٪011 اإلمارات مؤسسة سيراميك رأس الخيمة للطباعة 
 والترجمة

      

سيراميك رأس الخيمة ريجينال سنغافورا سيلز )آسيا المطلة على  
 المحيط الهادي( بي تي أي ليمتد 

تجارة بالط السيراميك واألدوات  ٪311 ٪011 سنغافورا
 الصحية
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 البيانات المالية الموحدة )تابع(إيضاحات حول 
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 الشركات التابعة والشركات المستثمر بها المحتسبة وفقا  لحقوق الملكية )تابع( .3
 

 األنشطة الرئيسية حصة الـملكية بلد التأسيس اسم الشركة 
   6102 6135  

      

لخيمة المملكة المتحدة الشركات التابعة لـ "سيراميك رأس ا و
 المحدودة" 

    

      

 5رأس الخيمة للتوزيع أوروبا إس أي أر إل )راجع إيضاح  
 ((3)أ()

تجارة بالط السيراميك واألدوات  - ٪011 إيطاليا
 الصحية

      

 الشركة التابعة لـ" رأس الخيمة للدهانات ذ.م.م" ز
 

    

 صناعة الدهانات ومنتجاتها ٪99 ٪.. اإلمارات أدناه(( 2ألتك إماريتس ذ.م.م )راجع إيضاح ) 
      
 الشركات التابعة لـ"سيرامين المنطقة الحرة ذ.م.م"  ح

 
    

استخراج وتوزيع وتصدير معادن  ٪311 ٪011 الهند سيرامين الهند الخاصة المحدودة 
 الطين والمعادن األخرى

      

استخراج وتوزيع وتصدير معادن  ٪311 ٪011 ماليزيا بي إتش دي –سيرامين إس دي إن  
 الطين والمعادن األخرى

      

 
 

استخراج وتوزيع وتصدير معادن  ٪41 ٪31 تايالند ( أدناه(1شركة فيلدسبار مينيرالز ليمتد )راجع اإليضاح )
 الطين والمعادن األخرى

      

     الشركة التابعة لـ"سيراميك اليجنس ذ.م.م ط
      

 التجارة العامة ٪311 ٪011 اإلمارات اميك فينيسيا سير 
      

     الشركة التابعة لـ"سيرامين الهند الخاصة المحدودة" ي
      
 أنشطة التعدين ٪91 ٪.. الهند شري شيريدي ساي للمعادن 
      

     الشركة التابعة لـ" بورسلين رأس الخيمة ذ.م.م" ك
      

 ة أوروبا إس إيه )راجع بورسلين رأس الخيم 
 ((5)أ() 5إيضاح 

 استيراد وتصدير البورسلين ٪93 ٪0. لكسمبورج

      
     الشركة التابعة لـ"بورسلين رأس الخيمة أوروبا أس أيه" ل
      

 بورسلين رأس الخيمة الواليات المتحدة األمريكية إنك )راجع  
 ((1)أ() 5إيضاح 

 اتتجارة األدو ٪93 ٪011 أمريكا

      

   الشركات التي تخضع لسيطرة مشتركة لـ"سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع" م
      

تجارة بالط السيراميك واألدوات  ٪51 ٪31 السعودية رأس الخيمة السعودية ذ.م.م 
 الصحية

      

كيماويات المستخدمة في صناعة ال ٪55 .55 ٪33 .33 اإلمارات ( أدناه(1كيميكا رأس الخيمة ذ.م.م )راجع اإليضاح ) 
 صناعات السيراميك

      

صناعة صنابير المياه والمحابس،  ٪53 ٪30 اإلمارات ( أدناه(1رأس الخيمة كلودي ذ.م.م )راجع اإليضاح ) 
 إلخ...

      

 تأجير مساحات المخازن الصناعية ٪51 ٪31 اإلمارات رأس الخيمة لتأجير المخازن ذ.م.م 
      

 تجارة بالط السيراميك ٪51 ٪31 السعودية أر كى الدولية للتجارة ذ.م.مشركة إيه  
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 ملكية )تابع(الشركات التابعة والشركات المستثمر بها المحتسبة وفقا  لحقوق ال .3
 
 األنشطة الرئيسية حصة الـــــــملكية بلد التأسيس اسم الشركة 
   6102 6135  
      
  الشركات التي تخضع لسيطرة مشتركة لـ"سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع" )تابع( م
      

شركة سيراميك رأس الخيمة القابضة ذ.م.م، جورجيا )راجع  
 ( أدناه(1اإليضاح )

تجارة بالط السيراميك واألدوات  ٪53 ٪30 جورجيا
 الصحية

      

 شركة استثمارية ٪51 ٪31 الكونغو ذ.م.م -أجورا للتجارة واالستثمارات المنطقة الحرة  
      

تجارة بالط السيراميك واألدوات  ٪51 - إيطاليا ((3)أ() 5رأس الخيمة للتوزيع أوروبا )راجع إيضاح  
 الصحية

      

 ك رأس الخيمة المملكة المتحدة ليمتد سيرامي 
 ((3)أ() 5)راجع إيضاح 

المملكة 
 المتحدة

تجارة بالط السيراميك واألدوات  51٪ -
 الصحية

      
تجارة بالط السيراميك واألدوات  ٪51 - المانيا ((3)أ() 5سيراميك رأس الخيمة جي إم بي إتش )راجع إيضاح  

 الصحية
      

   لـ"سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع"الشركة الزميلة  ن
    

 تجارة المنتجات الكهربائية ٪31 ٪01 اإلمارات إنكوم للتجارة ذ.م.م  
      

 الشركة الزميلة لـ"سيرامين المنطقة الحرة" ذ.م.م س
 

    

 استخراج وتوزيع وتصدير معادن  ٪41 ٪31 تايالند شركة بالنج سوريان المحدودة 
 خرىالطين والمعادن األ

       

    الشركة الخاضعة لسيطرة مشتركة لـ"بريستيج تايل بي تي واي المحدودة"  ع
     
 تجارة بالط السيراميك ٪51 ٪31 استراليا ماسا إمبورتس بي تي واي المحدودة 
      
الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة لـ"سيراميك رأس الخيمة  ف

 القابضة ذ.م.م"
 

    

 أعمال معالجة المياه ٪53 ٪30 اإلمارات ((3)31(، 2)ب() 5ة واترتيك ذ.م.م )راجع إيضاحين رأس الخيم 
      
 التجارة العامة ٪53 ٪30 اإلمارات ( أدناه(1كيرابين جلف ذ.م.م )راجع إيضاح ) 
      
الصناعية الثقيلة وأعمال الهندسة  ٪51 ٪31 اإلمارات ( أدناه(6اإلمارات للهندسيات الثقيلة ذ.م.م )راجع إيضاح ) 

 التصنيع ذات الصلة
      

الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة لـ"بورسلين رأس الخيمة  ص
 ((0)03ذ.م.م" )راجع اإليضاح 

 

    

التوريد ومشروعات المقاوالت  ٪43 ٪.3 اإلمارات ( أدناه(9ريستوفير رأس الخيمة ذ.م.م. )راجع إيضاح ) 
 الم تكاملة

      

 شركات التابعة لشركة بالنج سوريان المحدودةال ق
 

    

استخراج وتوزيع وتصدير معادن  ٪21 ٪21 تايالند شركة فيلدسبار مينيرالز ليمتد  
 الطين والمعادن األخرى

 

 الشركة الزميلة لشركة إنكو للتجارة ذ.م.م. ر
 

    

 فاتيح التحويلصناعة وتجارة م ٪31 ٪31 اإلمارات رأس الخيمة للصناعات ذ.م.م.  
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 الشركات التابعة والشركات المستثمر بها المحتسبة وفقا  لحقوق الملكية )تابع( .3
 
ملكية في رأس الخيمة للصناعات ذ.م.م من خالل إلكترو رأس الخيمة ذ.م.م. عالوة على ذلك، ٪ من أسهم ال11تحتفظ المجموعة بنسبة  (3)

٪ من أسهم الملكية، كما 31٪ من أسهم الملكية في إنكوم للتجارة ذ.م.م وتحتفظ الشركة بنسبة 91تحتفظ إلكترو رأس الخيمة ذ.م.م بنسبة 
٪. 91يمة للصناعات ذ.م.م، وبالتالي تبلغ مساهمة إلكترو رأس الخيمة ذ.م.م ٪ من أسهم الملكية في رأس الخ11تحتفظ الشركة بنسبة 

 ٪ من أسهم الملكية في رأس الخيمة للصناعات ذ.م.م. 56 .29وبالتالي، تحتفظ المجموعة بحصة فعلية تبلغ 
 
يلة ذ.م.م والمحتفظ بها من خالل إلكترو ٪ من أسهم الملكية في شركة اإلمارات للهندسيات الثق51باإلضافة إلى حصة المجموعة البالغة  (6)

٪ من أسهم الملكية من خالل شركة سيراميك رأس الخيمة 51رأس الخيمة ذ.م.م، تحتفظ المجموعة أيضا  بالحصة المتبقية البالغة 
٪ من أسهم الملكية 15. 54القابضة ذ.م.م، شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة. وبالتالي، تحتفظ المجموعة بحصة فعلية تبلغ 

 في شركة اإلمارات للهندسيات الثقيلة ذ.م.م.
 
إن شركة رأس الخيمة فابريكاشن ذ.م.م هي شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل شركة اإلمارات للهندسيات الثقيلة ذ.م.م. تحتفظ  (1)

٪ من 51الثقيلة ذ.م.م، وذلك من خالل االحتفاظ بنسبة ٪ من أسهم الملكية الفعلية في شركة اإلمارات للهندسيات 15 .5المجموعة بنسبة 
 ٪ من خالل إلكترو رأس الخيمة ذ.م.م. 65. 54خالل شركة سيراميك رأس الخيمة القابضة ذ.م.م، ونسبة 

 
س ٪ من أسهم الملكية في شركة رأس الخيمة يونيفيرسال بالستيكس ذ.م.م من خالل شركة سيراميك رأ22تحتفظ المجموعة بنسبة  (4)

٪ من أسهم الملكية في شركة رأس 53الخيمة القابضة ذ.م.م. عالوة على ذلك، تحتفظ شركة سيراميك رأس الخيمة القابضة ذ.م.م بنسبة 
٪ من أسهم الملكية في شركة رأس الخيمة يونيفيرسال بالستيكس ذ.م.م. وبالتالي، تحتفظ 64الخيمة واترتيك ذ.م.م التي تحتفظ بنسبة 

 ٪ من أسهم الملكية في شركة رأس الخيمة يونيفيرسال بالستيكس ذ.م.م.11 .64علية تبلغ المجموعة بحصة ف
 
٪ في ثالث شركات من شركاتها المستثمر بها المحتسبة وفقا  51استحوذت المجموعة خالل السنة الحالية على الحصص المتبقية البالغة  (5)

المتحدة ليمتد وسيراميك رأس الخيمة جي إم بي إتش ورأس الخيمة للتوزيع لطريقة حقوق الملكية وهم سيراميك رأس الخيمة المملكة 
ايطاليا وعليه أصبحت هذه الشركات شركات تابعة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة. عالوة على ذلك  -أوروبا إس ايه آر إل 

حدودة وأصبحت شركة تابعة مملوكة بالكامل من ٪ في بريستيج تايلز بي تي واي الم5استحوذت المجموعة على الحصة المتبقية البالغة 
 قبل المجموعة.

 
٪ من األسهم التي تحتفظ بها رأس الخيمة للدهانات ذ.م.م. في ألتك إماريتس ذ.م.م، تحتفظ المجموعة 99باإلضافة إلى الحصة البالغة  (2)

الخيمة القابضة ذ.م.م.، شركة تابعة مملوكة بالكامل  ٪ من أسهم الملكية التي تحتفظ بها سيراميك رأس3كذلك بالحصة المتبقية البالغة 
 من قبل المجموعة، وبالتالي تم معاملة الشركة على أنها شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة.

 
ذلك، تحتفظ ٪ من أسهم الملكية في شركة فيلدسبار مينيرالز المحدودة. عالوة على 41تحتفظ سيرامين المنطقة الحرة ذ.م.م بنسبة  (1)

٪ من أسهم الملكية 21٪ من أسهم الملكية في شركة بالنج سوريان المحدودة التي تحتفظ بنسبة 41سيرامين المنطقة الحرة ذ.م.م بنسبة 
 ٪ من أسهم الملكية في شركة فيلدسبار مينيرالز المحدودة. 24في هذه الشركة. وبالتالي، تحتفظ المجموعة بحصة فعلية تبلغ 

 
وكيميكا رأس الخيمة ذ.م.م، ورأس الخيمة كلودي ذ.م.م، وشركة سيراميك رأس الخيمة  رأس الخيمة واترتيك ذ.م.م، املة كل  منتتم مع (1)

القابضة ذ.م.م، جورجيا، و كيرابين جلف ذ.م.م، على أنها ائتالفات مشتركة للمجموعة، حيث تمارس المجموعة فقط سيطرة مشتركة 
 الية لهذه المنشآت مع شركاء آخرين.على السياسات التشغيلية والم

 
٪ في أسهم الملكية في شركة ويستوفير رأس الخيمة 2استحوذت شركة بورسلين رأس الخيمة ذ.م.م خالل السنة على حصة إضافية تبلغ  (9)

سلين رأس الخيمة ٪ من أسهم الملكية في ريستوفير رأس الخيمة ذ.م.م. من خالل شركة بور61 .5ذ.م.م. كما تحتفظ المجموعة بنسبة 
 ذ.م.م.
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 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة 32

 

علنة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية. يتم تقوم المجموعة بوضع التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ الم
تقييم التقديرات واألحكام بصورة مستمرة، وهي ترتكز على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية 

يقين من التقديرات واألحكام الهامة المستخدمة عند التي ي عتقد أنها معقولة في ظل الظروف الراهنة. فيما يلي المجاالت الهامة لعدم ال
 تطبيق السياسات المحاسبية التي لها أكبر تأثير على المبالغ المعترف بها ضمن هذه البيانات المالية الموحدة. 

 
 اإليرادات من عقود اإلنشاءات

 

ن تقدير ناتج العقد بصورة موثوقة. يتأثر قياس ناتج يتم االعتراف باإليرادات من عقود اإلنشاءات ضمن األرباح أو الخسائر عندما يمك
ك العقد بالعديد من الشكوك التي تتوقف على نتائج أحداث مستقبلية. وتحتاج التقديرات غالبا  إلى تعديل عند وقوع األحداث والتأكد من تل

 الشكوك. ولذلك، فإن قيمة إيرادات العقد قد ترتفع أو تنخفض من فترة إلى أخرى. 
 
 رات مرحلة اإلنجاز والتكاليف الالزمة إلنجاز المشروعتقدي
 

يتعين على المجموعة بتاريخ كل بيان مركز مالي موحد أن تقوم بتقدير مرحلة اإلنجاز وتكاليف اإلنجاز فيما يتعلق بالعقود ذات األسعار 
جموعة وضع تقديرات حول التكاليف المستقبلية التي الثابتة والعقود ذات األسعار الثابتة التي تم تعديلها. تقتضي هذه التقديرات من الم

محتملة سيتم تكبدها، بناء  على األعمال التي سيتم إنجازها الحقا  لتاريخ التقرير. تتضمن هذه التقديرات أيضا  تكاليف مطالبات المقاولين ال
غيرات على هذه التقديرات في السنة التي يتم فيها تعديل والتكاليف الالزمة للوفاء بااللتزامات التعاقدية للعمالء. هذا ويتم عكس كافة الت

 هذه التقديرات. 
 

 األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االستثمارية
 

على الفترة التي من المتوقع خاللها أن تقوم المجموعة بتقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االستثمارية بناء  
تكون الموجودات متاحة لالستخدام. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة بصورة دورية ويتم تحديثها إذا اختلفت التوقعات عن 

المفروضة على استخدام  التقديرات السابقة نتيجة التلف المادي أو التقادم التقني أو التجاري أو القيود القانونية أو القيود األخرى
والمعدات يرتكز على تقييم عام لممارسات  واآلالتالموجودات المعنية. باإلضافة إلى ذلك، فإن تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات 

ستقبلية للعمليات القطاع والتقييم التقني الداخلي والخبرة السابقة فيما يتعلق بموجودات مماثلة. إال أنه من الممكن أن تتأثر النتائج الم
بصورة مادية بالتغيرات في التقديرات الموضوعة نتيجة للتغيرات في العوامل المذكورة أعاله. إن قيمة وتوقيت المصروفات المسجلة 
ة ألي فترة قد يتأثران بالتغيرات في هذه العوامل والظروف. قامت إدارة المجموعة بإجراء مراجعة للقيم المتبقية واألعمار اإلنتاجي

 .32و  34للممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االستثمارية كما قامت بإجراء بعض التعديالت في السنة السابقة. راجع اإليضاحين 
 

 تقييم العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة 
 

ات االستثمارية بالتكلفة ناقصا  االستهالك حيث يتم بيان العقار 41تقوم المجموعة بإتباع نموذج التكلفة وفقا  للمعيار المحاسبي الدولي 
حول البيانات المالية  32المتراكم وخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت. يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة للعقارات االستثمارية في اإليضاح 

م تحديد القيم العادلة لألراضي استنادا  إلى الموحدة. وقد تم تحديد القيم العادلة للمباني بالوضع في االعتبار تكلفة االستبدال السوقية. ت
المعامالت التي أبرمت مؤخرا  في السوق بشأن عقارات مماثلة تقع في نفس موقع العقارات االستثمارية للمجموعة. في حالة تغير 

انخفاض في قيمة العقارات االفتراضات الرئيسية، قد تتغير القيمة العادلة للعقارات االستثمارية بصورة جوهرية وقد يترتب على ذلك 
 االستثمارية.  

 
 مخصص المخزون المتقادم وانخفاض صافي قيمة المخزون القابلة للتحقيق 

 

تقوم المجموعة بصورة منتظمة بمراجعة مخزونها لتقييم الخسائر على أساس المخزون المتقادم وأي انخفاض في صافي القيمة القابلة 
مخصص المخزون المتقادم ضمن األرباح والخسائر، تقوم المجموعة بوضع األحكام للتحقق مما للتحقيق. لتحديد مدى ضرورة إدراج 

إذا كانت هناك أية معطيات ملحوظة تشير إلى إمكانية بيع المنتج في المستقبل وصافي القيمة القابلة للتحقيق من ذلك المنتج. يتم رصد 
ن صافي القيمة القابلة للتحقيق أقل من التكلفة استنادا  إلى أفضل التقديرات مخصص النخفاض صافي القيمة القابلة للتحقيق عندما يكو

 الموضوعة من قبل اإلدارة. يرتكز مخصص المخزون المتقادم على أعمار المخزون ومعدالت االستهالك السابقة له.
 

 انخفاض قيمة الشهرة التجارية
 

ها النخفاض في القيمة ويتم تسجيلها بالتكلفة ناقصا  خسائر انخفاض القيمة يتم اختبار الشهرة التجارية سنويا  للتحقق من مدى تعرض
 المتراكمة )راجع السياسة المحاسبية حول انخفاض القيمة(. إن اختبار انخفاض القيمة يتطلب من اإلدارة تقدير القيمة القابلة لالسترداد

 للوحدة المنتجة للنقد التي يتم تخصيص الشهرة التجارية لها. 
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 انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة 
 

حال كان هناك ت واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة للتحقق من مدى تعرضها النخفاض في القيمة في يتم اختبار الممتلكا
. إن اختبار انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة يتطلب من اإلدارة تقدير مؤشر على انخفاض القيمة

 ة للنقد. القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتج
 

 خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية واألخرى )بما في ذلك األطراف ذات عالقة(
 

تقوم المجموعة بمراجعة ذممها المدينة لتقييم انخفاض القيمة مرة واحدة سنويا  على األقل. إن مخاطر االئتمان التي تتعرض لها 
التجارية والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة والذمم المدينة األخرى. لتحديد  المجموعة منسوبة بصورة أساسية إلى ذممها المدينة

مدى ضرورة االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح والخسائر، تقوم المجموعة بوضع األحكام للتحقق مما إذا كان هناك أي 
ية المستقبلية المقدرة. وعليه، يتم رصد مخصص النخفاض معطيات ملحوظة تشير إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقد

القيمة عندما يكون هناك حدث أو حالة خسارة يمكن تحديدها والتي تعتبر بناء  على الخبرة السابقة بمثابة دليل على انخفاض في القدرة 
 على استرداد التدفقات النقدية.

 
 حواذ عليها عند حيازة شركات تابعةالموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد التي تم االست

 
تقوم المجموعة باالعتراف بالموجودات والمطلوبات بصورة منفصلة عند حيازة شركة تابعة عندما يكون من المرجح أن تتدفق المنافع 

ت خارجة للموارد االقتصادية ذات الصلة إلى الجهة المستحوذة أو عندما، في حالة المطلوبات، يكون من المرجح أن يلزم إجراء تدفقا
االقتصادية لتسوية االلتزام ويمكن قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بصورة موثوقة. يتم االعتراف بالموجودات غير 

من المعايير الدولية  1الملموسة والمطلوبات الطارئة بصورة منفصلة عندما ينطبق عليها معايير االعتراف المبينة في المعيار رقم 
 عداد التقارير المالية.إل
 

 الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة 
 

عند تحديد قيمة الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة تضع المجموعة في االعتبار تأثير األوضاع الضريبة غير المؤكدة وما إذا كانت 
ما يتعلق بااللتزامات الضريبية كافية لكافة هناك أي ضرائب إضافية أو فوائد قد تصبح مستحقة.  ترى المجموعة أن استحقاقاتها في

السنوات الضريبية المفتوحة استنادا  إلى تقييمها للعديد من العوامل التي تتضمن تفسيرات قانون الضرائب والخبرة السابقة. يتوقف هذا 
معلومات جديدة تؤدي إلى قيام  التقييم على تقديرات وافتراضات وقد ينطوي على مجموعة من األحكام حول أحداث مستقبلية. قد تظهر

المجموعة بتغيير أحكامها فيما يتعلق بكفاية االلتزامات الضريبية الحالية؛ سوف تؤثر هذه التغيرات في االلتزامات الضريبية على 
 مصروفات الضريبة في الفترة التي تم تحديدها خاللها.

 
 السيطرة القائمة –التوحيد 

 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، قامت المجموعة بتقييم كافة شركاتها  31للمعيار رقم كجزء من نموذج السيطرة الجديد 

المستثمر بها لتحديد ما إذا كانت لديها سلطة على الشركة المستثمر بها أو أنها معرضة إلى، أو لديها حقوق في، عائدات متغيرة من 
تها على التأثير في تلك العائدات. لتحديد هذه السيطرة، تم وضع أحكام حول عالقة ارتباطها مع الشركة الم ستثمر بها ومدى قدر

 المجموعة بالشركات المستثمر بها، وبناء  على هذه العالقة تم التوصل إلى االستنتاجات.
 

 أحداث الحقة .3
 

أس الخيمة ذ.م.م. بغرض استبعاد كافة حصص الحقا  لنهاية السنة، أبرمت المجموعة اتفاقية بيع وشراء مع أحد مساهمي شركة إلكترو ر
 )ج(. 11راجع اإليضاح  الملكية الخاصة بها في إلكترو رأس الخيمة واإلمارات للهندسيات الثقيلة ذ.م.م. وإنكوم للتجارة.
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ض المتبع في هذه البيانات المالية تمت إعادة تصنيف/ إعادة تجميع بعض أرقام المقارنة، حيثما اقتضت الضرورة، لتتوافق مع العر

 لم تؤثر إعادة التصنيف/ إعادة التجميع بشكل مادي على القيمة الم علنة لصافي األرباح أو صافي الخسائر. الموحدة.


