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  تقرير أعضاء مجلس اإلدارة
  

  السادة مساھمي الشركة الكرام،
  

ة يسر مجلس إدارة الشركة أن يعرض تقرير أع نة المالي ة للس دة المدقق ة الموح ات المالي ع البيان ال وأنشطة الشركة م م
  .٢٠١١ ديسمبرالمنتھية في الحادي والثالثين من  

 
د من القضايا  ع وجود العدي لقد كان العام الماضي مليئا بالتحديات بالنسبة لإلقتصاد العالمي ولمنطقة الشرق األوسط م

ى الطلب اإلقتصادية واإلقليمية العالقة وا رت عل ة وأث النمو والتنمي رار الخاص ب لتي ألقت بظاللھا على عملية صنع الق
ي التضخم  اب اإلقليمي ف ة اإلرتي اھمت حال ا س اوالت ، كم اء والمق واد البن ا قطاع م ي مختلف القطاعات منھ ي ف الكل

تطبيق نموذجھا التجاري القائم وزيادة أسعار الوقود والشحن خالل الفترة، وقد واجھت الشركة ھذه التحديات من خالل 
ا الرئيسي  ي مجال عملھ رادات واألسعار ف على السوق المتنوع وإستراتيجيات سلسلة اإلمداد للتخفيف من مخاطر اإلي

اح من . في السيراميك رادات واألرب ي اإلي ى حصتھا ف ا عل ل من إعتمادھ ي التقلي وفي خالل العام، استمرت الشركة ف
  .التركيز على نمو أعمال السيراميك واألعمال الصناعية وسلسلة اإلمداد ذات الصلةقطاع المقاوالت وقامت ب

  
  :ملخص النتائج

  
ة  وق األقلي د الضرائب وحق نتيجة ألوضاع السوق ومبادرات الشركة المذكورة أعاله، بلغت أرباح الشركة الموحدة بع

إنخفض إجمالي ربح الشركة خالل العام من مليار درھم،  ٣٫٣٤مليون درھم في حين حافظت اإليرادات على  ٢٠٥٫٢
يراميك ٪٨٦مع أكثر من  ٪٢٣٫٥إلى  ٪٢٤٫٩ ر الس ال غي ادة تنظيم لألعم م . من اإلنخفاض ناجم عن تخفيض وإع وت

اع  ٪١٠خالل العام زيادة رأس مال الشركة بنسبة  ي إجتم رار الصادر ف ا للق وذلك عن طريق إصدار أسھم منحة وفق
  . ٢٠١١أبريل  ٢٢يخ الجمعية العمومية بتار

ام  ية للشركة خالل ع غيلية الرئيس د من  ٢٠١١وتعكس المؤشرات المالية والتش ا الشركة وتؤك ي حققتھ اإلنجازات الت
  .جديد إلتزامھا المستمر بالنمو المستقر والمستدام

  
  ملخص أداء المجموعة 

  
 التغير ٢٠١٠ ٢٠١١ الوحدة البيان

 - ٣٫٣٣٦٫٧ ٣٫٣٣٦٫٨ مليون درھم صافي اإليرادات
 نقطة أساس )١٤٠(  ٪٢٤٫٩ ٪٢٣٫٥ ٪ ھامش مجمل الربح

 )٪٢٤٫٦( ٢٧٢٫٣ ٢٠٥٫٢ مليون درھم صافي األرباح
     

 التغير ٢٠١٠ ٢٠١١ الوحدة البيان
 ٪)٣٫٨( ٥٫٩٥٢ ٥٫٧٢٥٫٦ مليون درھم إجمالي األصول

 ٪١٠٫٠ ٦٧٥٫٦ ٧٤٣٫٢ مليون درھم رأس المال المساھم
 ٪٣٫٢ ٢٫٠١٧٫٠ ٢٫٠٨١٫٧ ن درھممليو حقوق المساھمين

 ٤٠٫٠- ٢٫٢٠٧٫٥ ٢٫١٦٧٫١٠ مليون درھم  إجمالي الدين
 )٪٢٤٫٣٢( ٠٫٣٧ ٠٫٢٨ درھم ربحية السھم

 نقطة أساس ٢٩ ٢٫١٠ ٢٫٣٩ مضروباً في  الموجودات غير المتداولة إلى المبيعات
 نقط أساس ٥ ١٫٠٠ ٠٫٩٧ مضروباً في  لحقوق الملكية الدين نسبة
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  )تابع(عضاء مجلس اإلدارة تقرير أ
  

  :تحليل النتائج 
  

ھا خالل األعوام  ٢٠١٠إلى  ٢٠٠٤نجحت الشركة خالل األعوام من  في توسيع مشاريعھا في مجال عملھا لتضع نفس
ة  ة إنتاجي الم بطاق ي الع دعمھا  ١١٥الثالثة األخيرة من بين أكبر منتجي السيراميك ف ع من السيراميك ي ون مترمرب ملي

  .مليون قطعة من األدوات صحية ٤جية قدرھا طاقة إنتا
  

اح ٢٠١١وقد حققت الشركة نتائج عام  ة األرب ام . في إطار اإلستراتيجية المذكورة أعاله مع التركيز على نوعي وفي ع
ز  ١٥٠قامت الشركة بتوطيد عالقاتھا التصديرية في أكثر من  ٢٠١١ ي تعزي ية واستمرت ف ي أسواقھا الرئيس ة ف دول

ز نمو إستثما ع التركي اوالت م ال المق ة بأعم راتھا في المجاالت الصناعية ذات الصلة مع تخفيض حجم األنشطة المتعلق
ا /على استرداد اج والتشغيل لتحسين ربحيتھ اليف اإلنت ى تك دقيق والسيطرة عل حماية األصول ، كما واصلت الرصد ال

  :أنحاء العالم، وبالتاليعلى الرغم من ظروف الكساد واإلنكماش في أسواق البناء في جميع 
  

  ام  ٢٠١١إرتفعت إيرادات الشركة الموحدة في عام م،  ٣٫٣وبلغت  ٢٠١٠ھامشيا بالمقارنة مع ع ار درھ ملي
يراميك  رادات الس ي إي م  ٧٠(كانت الزيادة ف ون درھ ون  ٢١(وقطاعات صناعية أخرى ) ٪٢٫٦٠+ ملي ملي

ع اإلنخفاض ). ٪٦٦٫٧٣+درھم  اوالت وھذه الزيادة تم تقاصھا م رادات المق ي إي م  ٩١٫٣٠(ف ون درھ -ملي
١٥٫٣٤٪.( 

  
  مليون درھم مقابل  ٧٨٣٫٥ليصل إلى  ٪١٫٤بالمقارنة مع العام الماضي انخفض إجمالي الربح الموحد بنسبة

م . ٢٠١٠مليون درھم تحقق في عام  ٨٣٠٫٨ ة ت ي التكلف ادة ف ود زي ام والوق واد الخ ادة أسعار الم نتج عن زي
اً  ا جزئي ع الممارسات موازنتھ ياً م ة تمش اجي لألصول الثابت ر اإلنت ان العم ادة بي بخفض اإلھالك نتيجة إلع

 ً  .الصناعية المطبقة عموما
 

  ـ نة ب ات للس ة ومصروفات المبيع ة والمالي ى  ٪٢٨٫٧٥زادت المصروفات اإلداري ون  ٨١٠٫٢لتصل إل ملي
ع  ة م م بالمقارن ابق ٦٢٩٫٣درھ ام الس ي الع م ف ون درھ اد. ملي ع زي ة ترج ة لسياس روفات اإلداري ة المص

م  المخصصات التحوطية وخفض القيمة للمخزون والذمم المدينة، وزادت مصروفات المبيعات تمشياً مع  حج
ة إدارة  روض و فعالي اء الق راً إلطف ل نظ ة التموي ك انخفضت تكلف ع ذل حن، وم اريف الش ومات ومص الحس

 .السيولة
 

  بة دة بنس اح الموح ى  ٪ ٢٩٫٢١إنخفض صافي األرب ل  ٢٢٢٫٤ليصل إل م مقاب ون درھ ون  ٣١٤٫٢ملي ملي
 .٢٠١٠درھم في عام 

 
  ى  ٪ ٢٫٣إنخفضت الموجودات الغير متداولة الموحدة بنسبة ل  ٢٫٠٦لتصل إل م مقاب ار درھ ار  ٢٫١١ملي ملي

 . ٢٠١٠درھم في عام 
  مليار درھم ٣٫٦٦لتصل إلى  ٪٤٫٦٣إنخفضت الموجودات المتداولة الموحدة بنسبة. 
 
 بة إنخف ى  ٪٤٫٢٥ضت المطلوبات طويلة األجل الموحدة بنس ل  ٩٨٢٫٩لتصل إل م مقاب ون درھ  ١٠٢٦٫٦ملي

 .٢٠١٠مليون درھم في عام 
 

  مليار درھم ٢٫٥لتصل إلى  ٪٧٫٨إنخفضت المطلوبات المتداولة بنسبة. 
 

 الدين اإلجمالي ال يزال في مستوى مقبول نتيجة إلدارة الدين بطريقة فعالة. 
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  )تابع(أعضاء مجلس اإلدارة تقرير 
  

  أعضاء مجلس اإلدارة 
  

  :يضم أعضاء مجلس إدارة الشركة 
  
 )الرئيس(  محمد بن سعود القاسمي -١

  
 أحمد بن حميد القاسمي -٢

 
 حمد عبدهللا المطوع -٣

 
 )العضو المنتدب(  الدكتور خاطر مسعد  -٤

 
 الدكتور محمد عبداللطيف -٥

  
  المسؤولية اإلجتماعية للشركة

  
ي معالجة القضايا قامت الشركة بتن ظيم والمشاركة في العديد من األنشطة من أجل المساھمة في بناء الوعي والسلوك ف

  .وثيقة الصلة لتكون شريك جيد في المجتمع
  

ة  ٣٠٠٠جمع موظفي الشركة  )٢٠١١فبراير و الثامن من مايو  ٢٣(يوم جمع العلب المعدنية  ي حمل وم ف ة آلمني علب
  .مجموعة اإلمارات للبيئة

  
ي  افي الرياض ارات الثق ادي اإلم مي لن ي رس ارس (راع افي  )٢٠١١م ارات الثق ادي اإلم ة ن ركة برعاي ت الش قام

دعم  ركة ل زام الش ن إلت زء م دم، كج رة الق يا لك ال آس ة دوري أبط ي بطول ق ف اركة الفري الل مش ك خ الرياضي وذل
  .المبادرات اإلجتماعية والرياضية في اإلمارة

  
ارس الراب( سباق تيري فوكس  وكس  )٢٠١١ع من م ري ف باق التي اني لس ة الحدث السنوي الث قامت الشركة برعاي

ي  ١٠٠برأس الخيمة وذلك من خالل مشاركة  موظف، تم جمع األموال والتبرع بھا لصالح مستشفى جامعة اإلمارات ف
  .العين وذلك ألبحاث مشاريع السرطان
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  )تابع(تقرير أعضاء مجلس اإلدارة 
  

  )تابع( ة اإلجتماعية للشركةالمسؤولي
  
  

ل (المركز الطبي لسيراميك رأس الخيمة تحت إدارة مستشفى رأس الخيمة  ة  )٢٠١١ابري دير مستشفى رأس الخيم ت
دة،  المركز الطبي للشركة وذلك لتقديم أفضل التسھيالت الطبية المتقدمة لموظفيھا وضمان السالمة العامة والصحة الجي

  .ديثة فحوصات مجانية لموظفيھاوتقدم عيادة الشركة الح
  

ل  )٢٠١١أبريل (خدمة النقل  ي أبري وظفي  ٢٠١١كجزء من إستحقاقات موظفين الشركة، ف ل لم ة النق م إطالق خدم ت
  .المجموعة وبسعر مدعوم

  
ايو (مشروع أبوظبي الخضراء  اني من م التبرع بنحو  )٢٠١١الث دعم  ١٥٫٠٠٠قامت الشركة ب ك ل الط وذل ة ب قطع

  .عية بيئية تطالب كل طفل بالمشاركة بالمشروع لرسم نسخة عن أبوظبي أكثر إخضرارا، تو"الغد"
  

ة  )٢٠١١مايو (راعي رسمي لبطولة رأس الخيمة المفتوحة للكر ة الطائرة  ة رأس الخيم ة بطول قامت الشركة برعاي
  ).للجالية الھندية المنظمات اإلجتماعية والثقافية( المفتوحة للطائرة وذلك بالتعاون مع كيرال ساماجام 

  
دوة  )٢٠١١مايو  ٣١(اليوم العالمي لإلمتناع عن التدخين  ة ن ة بإقام ع مستشفى رأس الخيم اون م قامت الشركة بالتع

  .لموظفيھا عن اليوم العالمي لإلمتناع عن التدخين وذلك لنشر الوعي تجاه اآلثار السلبية للتبغ
  

ي  )٢٠١١الخامس من يونيو (اليوم العالمي للبيئة  تعھدت الشركة دعمھا لبيئة أكثر إخضرارا من خالل المشاركة ف
ع  ي جمي ورق ف دوير ال ادة ت اليوم العالمي للبيئة بالتعاون مع مجموعة اإلمارات للبيئة عن طريق تخصيص صناديق إع

  .كجم من الورق وذلك لتدويره ٧٥٠إدارات الشركة الرئيسية، وقد تم تجميع ما يقارب 
  

ة للھجرة والجوازات  )٢٠١١أغسطس (للبولينغ  راعي لدورة رمضان قامت الشركة برعاية بطولة دائرة رأس الخيم
ة حوالي  ذه البطول ريم، جذبت ھ ق  ١٠٠للبولينج في رمضان لدعم انشطة المجتمع المدني خالل شھر رمضان الك فري

  .شاركوا في البطولة
  

ي ضربھا نظمت الشركة حملة إنسان )٢٠١١أغسطس (إغاثة مجاعة الصومال  اطق الت ى المن اعادات إل ديم المس ية لتق
ا ا و أثيوبي ة عن . الجفاف في الصومال وأجزاء من كيني دادات الغذائي ل اإلم دا لتموي التبرع نق وا الشركة ب اھم موظف س

  .طفال لمدة شھر كامل ٥٢٠طريق اليونيسيف إلطعام 
  

ى ) ٢٠١١نوفمبر  ٢١(دورة تدريب السائقين على قيادة الرافعة الشوكية  دريب عل امج ت ائقين برن منحت الشركة الس
  .قيادة الرافعة الشوكية من قبل المتخصصين وذلك لضمان السالمة وتجنب وقوع الحوادث
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  )تابع(تقرير أعضاء مجلس اإلدارة 
  
  

ي النسخة العاشر )٢٠١١التاسع من ديسمبر (حملة تنظيف اإلمارات العربية المتحدة  اركت الشركة ف ة ش ة من حمل
وا الشركة لتنظيف  ٢٠١١تنظيف اإلمارات العربية المتحدة لعام  ة، وتطوع موظف التي تنظمھا مجموعة اإلمارات للبيئ

  .قسم من مستشفى رأس الخيمة
  

ين  ة فيضانات الفلب ة المتضررين من فيضانات  )٢٠١١ديسمبر (إغاث ك إلغاث ة وذل الغ مالي ع مب قامت الشركة بجم
  .إلى المالبس والبطانيات وغيرھا من المواد الغير قابلة للتلف المفيدة وتم إرسالھا إلى الفلبينالفلبين باإلضافة 

  
  األنشطة اإلقتصادية الصديقة للبيئة 

  
، وقد تم جحققت الشركة وفورات كبيرة من إعادة تدوير المخلفات وتركيب جھاز كيراجيت في واحدة من وحدات اإلنتا

  .فادي الغبار من منطقة التحميلتركيب منقي للغبار وذلك لت
  

 نظرة مستقبلية 
  

ات  ى االتجاھات والتوقع تناداً إل تتوقع الشركة زيادة الطلب العالمي على منتجات الشركة الرئيسية على المدى البعيد إس
ي ال) ٢(النمو السكاني والتحضر وإنقسام األسر الذي يخلق الطلب على في جميع أنحاء العالم ) ١(في  نقص ف مساكن ال

ئة  ي األسواق الناش ة ) ٣(في األسواق الرئيسية خاصة ف ي المنطق ار ف ادة اإلعم ائض االقتصادي من ) ٤(طلب إع الف
  . ثبات مستوى طاقة الشركة اإلنتاجية) ٥(التنمية في األسواق الناشئة ومنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا 

 
ات االقتصادية واألوضاع االقتصادية وانھيار أسواق العقارات ومع ذلك، فإن أسواق العقارات في العالم تخضع للدور

وبناًء على . ومن المتوقع أن تتعافى ببطء ٠٩-٢٠٠٨العالمية بشكل عام وأسواق العقارات اإلقليمية بشكل خاص في 
يان ھذه ولم يجري ب. ٢٠١١ما سبق، تتوقع الشركة الحفاظ على إيراداتھا وأرباحھا إلى المستوى الذي تحقق في عام 

التوقعات كإيرادات أو أرباح بسبب استمرارية عدم القدرة على التنبؤ وعدم اليقين في سوق اإلنشاءات وأسواق المال 
   .العالمية

  
  التقارير المالية 

  
ة  الي المطلوب إن السياسات المحاسبية الرئيسية للشركة واردة في تقريرھا السنوي وتلتزم بمتتطلبات قواعد اإلفصاح الم

  :ويقر مجلس اإلدارة وفقاً لكامل علمه واعتقادة بأن. لمعايير المعمول بھاوا
  
البيانات المالية التي تم إعدادھا من قبل إدارة الشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية  تظھر بعدالة المركز  .١

 .ينالمالي للشركة ونتائج أعمالھا وتدفقاتھا النقدية والتغيرات في حقوق المساھم
 
 . تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية سليمة .٢
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٩ 

  تھا التابعةاوشرك) .ع.م.ش( الخيمة رأسسيراميك شركة 
  

  الموحد الشامل بيان الدخل 
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١ للسنة المنتھية في 

      
  ٢٠١٠  ٢٠١١  

  درھم ألف  ألف درھم  إيضاح  
        

  ٣٫٣٣٦٫٧٢٢  ٣٫٣٣٦٫٧٥٧ ٧  اإليرادات
  )٢٫٥٠٥٫٨٧٣(  )٢٫٥٥٣٫١٦٦(  ٨  تكاليف المبيعات

     ----------------  ---------------  
  ٨٣٠٫٨٤٩  ٧٨٣٫٥٩١    إجمالي األرباح

        
  ٥٠٫٣٨٨  ٦٧٫٨٤٣  ٩  اإليرادات األخرى

  )١٨٤٫٥٨٧(  )٣١٨٫٧٧٥(  ١٠  المصروفات اإلدارية والعمومية
  )٢٩١٫٩٨٦(  )٣٣٦٫٢١٢(  ١١  مصروفات البيع والتوزيع

     ------------  -------- ----  
  ٤٠٤٫٦٦٤  ١٩٦٫٤٤٧    النتائج من األنشطة التشغيلية

        

  )١٥٤٫٠٦٨(  )١٥٧٫١٩٠(  ١٢  التمويل تكاليف
  ٢٧٫١٠١  ٢٧٫٣٣٧  ١٢  إيرادات التمويل

  ٦٨٫٠٢١  ١٥٦٫٩٦١  ١٦  حصة األرباح في الشركات المستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكية
  -----------  ----------  

  ٣٤٥٫٧١٨  ٢٢٣٫٥٥٥    ضريبة الدخل األرباح قبل
      

  )٣١٫٥٤٢(  )١٫١٥٠(  ٣٠   مصروفات ضريبة الدخل
    -----------   ----------  

  ٣١٤٫١٧٦  ٢٢٢٫٤٠٥    أرباح السنة
    -----------   ----------  

        الشاملة األخرى اإليرادات
        

  )١٠٧٫٧٥١(  )١٥٤٫٧٥١(  ١٢  فروق تحويل عمالت أجنبية
    -------- ----  -----------  

  ٢٠٦٫٤٢٥  ٦٧٫٦٥٤    للسنةالشاملة  اإليراداتإجمالي 
    ======  ======  

        :األرباح المنسوبة إلى
  ٢٧٢٫٢٥٤  ٢٠٥٫١٩٥    مالكي الشركة

  ٤١٫٩٢٢  ١٧٫٢١٠    غير المسيطرة الحصة
    -----------   ----------  
    ٣١٤٫١٧٦  ٢٢٢٫٤٠٥  
    ======  ======  

      :المنسوبة إلى الشاملة  )الخسائر(/ لي اإليراداتإجما
  ١٦٧٫٥١٣  ٦٧٫٨٣٢    مالكي الشركة

  ٣٨٫٩١٢  )١٧٨(    غير المسيطرة ةالحص
    ---------   ----------  
    ٢٠٦٫٤٢٥  ٦٧٫٦٥٤  
    =====  ======  

  ٠٫٣٧  ٠٫٢٨  ٢٤  )درھم(ربحية السھم األساسية والمخففة 
    ====  ===  
 

   .الموحدة المالية البياناتمن ھذه  جزءاً  ٧٣إلى  ١٥تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  .٨و  ٧تين مدرج على الصفحالمستقلين  إن تقرير مدققي الحسابات





 

١١ 

  تھا التابعةاوشرك) .ع.م.ش(الخيمة  رأسشركة سيراميك 
  

  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد   
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١ للسنة المنتھية في 

          

  
  رأس
  لالما

 احـــــتياطي 
عــــــــالوة 

  ھمــــــاألس
  االحتياطي

  انونيــالق
  ياطيــــاحت
  حويلــــالت

  االحتياطي
  عامــــــــال

  احتياطي 
  رأس المال

  ربـــــاحاأل
  جزةـالمحت

  اليــــــــإجم
  االحتياطيات

  
  ماليــاإلج

  ــــــــــــةالحص
  غير المسيطرة

  الي ـــــــــــإجم
  حقوق الملكية

  درھم  ألف  درھم  ألف  درھم  ألف  درھم  ألف درھمألف ألف درھم درھمألف درھمألف درھم ألف  درھمألف درھمألف  
      ---------- --------------------------- المنسوبة إلى مساھمي الشركة  ----------- ---- ----------------    
          

ً المبين ساب(٢٠١٠يناير١الرصيد في   ٢٫٠٠٣٫٥٢٣  ١٢٤٫٥٠٧  ١٫٨٧٩٫٠١٦ ١٫٢٦٤٫٧٩٩  ٨٠٣٫٥٨٢  -  ٨٢٫٨٠٥  ٢١٫٢٦٩  ١٩٢٫١٤٣  ١٦٥٫٠٠٠  ٦١٤٫٢١٧ )قا
                        

  )٧٨٫٠٢٧(  -  )٧٨٫٠٢٧(  )٧٨٫٠٢٧( )٧٨٫٠٢٧( - - -  - - - )٢٨،٣٤ينيضاحاإلراجع(إعادة البيان
   ---------------   ---------------   ---------------  ------------ -   -------------  -------- ------   ---------------   ------------------   ------------------   ---------------   -------------------  

  ١٫٩٢٥٫٤٩٦  ١٢٤٫٥٠٧  ١٫٨٠٠٫٩٨٩ ١٫١٨٦٫٧٧٢  ٧٢٥٫٥٥٥  -  ٨٢٫٨٠٥  ٢١٫٢٦٩  ١٩٢٫١٤٣  ١٦٥٫٠٠٠  ٦١٤٫٢١٧ ٢٠١٠يناير١الرصيد المعاد بيانه في
                       ةللسنرادات الشاملةإجمالي اإلي

ً (السنةأرباح   ٣١١٫٢٨٧  ٤١٫٠٦٥  ٢٧٠٫٢٢٢  ٢٧٠٫٢٢٢ ٢٧٠٫٢٢٢ - - -  - - - )المبينة سابقا
  ٢٫٨٨٩  ٨٥٧  ٢٫٠٣٢  ٢٫٠٣٢  ٢٫٠٣٢  -  -  -  -  -  -  ) ٣٤و٢٨ين راجع اإليضاح(إعادة البيان 

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

  ٣١٤٫١٧٦  ٤١٫٩٢٢  ٢٧٢٫٢٥٤  ٢٧٢٫٢٥٤  ٢٧٢٫٢٥٤  -  -  -  -  -  - )المعاد بيانھا(السنةأرباح
  )١٠٧٫٧٥١(  )٣٫٠١٠(  )١٠٤٫٧٤١(  )١٠٤٫٧٤١(  -  -  -  )١٠٤٫٧٤١(  -  -  -  فروق تحويل العمالت األجنبية

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

  ٢٠٦٫٤٢٥  ٣٨٫٩١٢  ١٦٧٫٥١٣  ١٦٧٫٥١٣  ٢٧٢٫٢٥٤  -  -  )١٠٤٫٧٤١(  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
                        

                       الحركات األخرى في حقوق الملكية
  -  -  -  -  )٣١٫٦١٥(  -  -  -  ٣١٫٦١٥  -  -  التحويل إلى االحتياطي القانوني

                        

 المعامالت مع مالكي الشركة، المسجلة مباشرة
                        ضمن حقوق الملكية

                       مساھمات من قبل وإلى مالكي الشركة
  ١٠١٫٨٩٧  ٤٥٫٠٨٩  ٥٦٫٨٠٨  ٥٦٫٨٠٨  -  -  -  -  -  ٥٦٫٨٠٨  -  من قبل شركات تابعة صاردةأسھم إضافية 

  )٢٫٠٠٠(  -  )٢٫٠٠٠(  )٢٫٠٠٠(  )٢٫٠٠٠(  -  -  -  -  -  -  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
  -  -  -  )٦١٫٤٢٢(  )٦١٫٤٢٢(  -  -  -  -  -  ٦١٫٤٢٢  )٢٣راجع إيضاح ( صادرةأسھم منحة 

  -  -  -  -  )٤٦٫٢٩٦(  ٤٦٫٢٩٦  -  -  -  -  -  )٢٣راجع إيضاح (جزة رسملة األرباح المحت
  )١٧٫٠٤٠(  )١٧٫٠٤٠(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  الحصة غير المسيطرة توزيعات األرباح الموزعة على

                       في حقوق الملكية في شركات تابعةاتالتغير
  -  ٦٫٣٣٧  )٦٫٣٣٧(  )٦٫٣٣٧(  )٦٫٣٣٧(  -  -  -  -  -  -  في السيطرة التغيرحيازة حصة غير مسيطرة بدون 

التخفيف في حقوق الملكية عقب إصدار أسھم إضافية 
  )٧٫٢٥٩(  )٧٫٢٥٩(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  في السيطرة  التغيردون 

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

  ٢٫٢٠٧٫٥١٩  ١٩٠٫٥٤٦  ٢٫٠١٦٫٩٧٣ ١٫٣٤١٫٣٣٤  ٨٥٠٫١٣٩  ٤٦٫٢٩٦  ٨٢٫٨٠٥  )٨٣٫٤٧٢(  ٢٢٣٫٧٥٨  ٢٢١٫٨٠٨  ٦٧٥٫٦٣٩  ٢٠١٠ديسمبر٣١في
  =======  =======  ======  =======  =====  =====  =======  ========  ========  =======  ========  

  



 

١٢ 

  تھا التابعةاوشرك) .ع.م.ش(الخيمة  رأسركة سيراميك ش
  

  )تابع(بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١ للسنة المنتھية في 

                                            

  
  رأس
  المال

 اطياحتي
عالوة 
  األسھم

  االحتياطي
  انونيــالق

  ياطيــــاحت
  حويلــــالت

  طياالحتيا
  الــــــــعام

  تياطي ـــاح
  رأس المال

  احــــرباأل
  جزةـالمحت

  اليــــــــإجم
  االحتياطيات

  
  ماليــاإلج

  ـــــةـــــــالحص
  غير المسيطرة

  الي ـــــــــــإجم
  حقوق الملكية

  درھم  ألف  درھم  لفأ  درھم  ألف  درھم  ألف درھمألف درھمألف ألف درھم درھمألف  درھم  ألف درھمألف درھمألف  
      ------------ --------------------------المنسوبة إلى مساھمي الشركة  --- -- --------------- ----------------    
                        

ً (٢٠١١يناير١الرصيد في   ٢٫٢٨٢٫٦٥٧  ١٨٩٫٦٨٩  ٢٫٠٩٢٫٩٦٨  ١٫٤١٧٫٣٢٩  ٩٢٦٫١٣٤  ٤٦٫٢٩٦  ٨٢٫٨٠٥  )٨٣٫٤٧٢(  ٢٢٣٫٧٥٨  ٢٢١٫٨٠٨  ٦٧٥٫٦٣٩ )المبين سابقا
                        

  )٧٥٫١٣٨(  ٨٥٧  )٧٥٫٩٩٥(  )٧٥٫٩٩٥(  )٧٥٫٩٩٥(  -  -  -  -  -  -  ) ٣٤ و٢٨ين يضاحاإلراجع (إعادة البيان 
   ---------------   ----------------   ----------------   ----------------   -------------   --------------   ----------------  ------------------- -   --------------------   ----------------   --------------------  

  ٢٫٢٠٧٫٥١٩  ١٩٠٫٥٤٦  ٢٫٠١٦٫٩٧٣  ١٫٣٤١٫٣٣٤  ٨٥٠٫١٣٩  ٤٦٫٢٩٦  ٨٢٫٨٠٥  )٨٣٫٤٧٢(  ٢٢٣٫٧٥٨  ٢٢١٫٨٠٨  ٦٧٥٫٦٣٩ ٢٠١١يناير١الرصيد المعاد بيانه في
                        

                       للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة
  ٢٢٢٫٤٠٥  ١٧٫٢١٠  ٢٠٥٫١٩٥  ٢٠٥٫١٩٥  ٢٠٥٫١٩٥  -  -  -  -  -  -    لسنةا أرباح

  )١٥٤٫٧٥١(  )١٧٫٣٨٨(  )١٣٧٫٣٦٣(  )١٣٧٫٣٦٣(  -  -  -  )١٣٧٫٣٦٣(  -  -  -  فروق تحويل العمالت األجنبية
   ----------------   ----------------   ----------------   ------------------   -------------   --------------  ------- ---------   -------------------   ------------------   ----------------   ------------------  

  ٦٧٫٦٥٤  )١٧٨(  ٦٧٫٨٣٢  ٦٧٫٨٣٢  ٢٠٥٫١٩٥  -  -  )١٣٧٫٣٦٣(  -  -  - إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
                       الحركات األخرى في حقوق الملكية

  -  -  -  -  )٣١٫٩٠٧(  -  -  -  ٣١٫٩٠٧  -  -  المحول إلى االحتياطي القانوني 
 المعامالت مع مالكي الشركة، المسجلة مباشرة

                        ضمن حقوق الملكية
                        

                       مساھمات من قبل وإلى مالكي الشركة
  )٣٫١٤٢(  -  )٣٫١٤٢(  )٣٫١٤٢(  )٣٫١٤٢(  -  -  -  -  -  -  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

  -  -  -  )٦٧٫٥٦٣(  )٦٧٫٥٦٣(  -    -  -  -  ٦٧٫٥٦٣  )٢٣راجع إيضاح ( أسھم منحة مصدرة
  -  -  -  -  )٨٫٨٦٩(  ٨٫٨٦٩  -  -  -  -  -  )٢٣راجع إيضاح (رسملة األرباح المحتجزة 

توزيعات األرباح المدفوعة إلى الحصة غير 
  )١٨٫٧٩٥(  )١٨٫٧٩٥(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  المسيطرة
  )١٥٫٧٨٦(  )١٥٫٧٨٦(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  على الحصة غير المسيطرة تعديالت

                       التغيرات في حقوق الملكية في شركات تابعة
حيازة حصة غير مسيطرة دون تغيير في 

  )٦١١(  )٦١١(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ) ٦راجع إيضاح (السيطرة 
التخفيف في حقوق الملكية عقب إصدار أسھم 

  ٤٣٦  ٤٣٦  -  -  -  -  -  -  -  -  -  )٦راجع إيضاح (إضافية دون تغيير في السيطرة 
  -------- --------   ----------------   ----------------   -------------------  ------ ---------   ---------------   -----------------   --------------------   --------------------  -------- - --------   --------------------  

  ٢٫٢٣٧٫٢٧٥  ١٥٥٫٦١٢  ٢٫٠٨١٫٦٦٣  ١٫٣٣٨٫٤٦١ ٩٤٣٫٨٥٣ ٥٥٫١٦٥ ٨٢٫٨٠٥ )٢٢٠٫٨٣٥( ٢٥٥٫٦٦٥ ٢٢١٫٨٠٨ ٧٤٣٫٢٠٢  ٢٠١١ديسمبر٣١في
  =======  =======  =======  ========  ======  ======  =======  =========  =========  =======  =========  

  

  .الموحدة المالية البياناتمن ھذه  جزءاً  ٧٣إلى  ١٥من تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 
 ً .تمت معاملة أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة كتخصيص من حقوق الملكية، ١٩٨٤لسنة  ٨من قانون الشركات التجارية رقم  ١١٨لتفسير وزارة االقتصاد للمادة  وفقا



 

١٣ 

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

   الموجز الموحد لتدفقات النقديةبيان ا
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١ للسنة المنتھية في 

  
    ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھم ألف  درھم ألف    
  اعاد بيانھم      

        األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 
  ٣١٤٫١٧٦  ٢٢٢٫٤٠٥    السنة أرباح

        
        :تسويات لـ

  )٦٨٫٠٢١(  )١٥٦٫٩٦١(    وفقاً لحقوق الملكية بھاشركات مستثمر استثمارات في  أرباحالحصة من 
  ١٥٤٫٠٦٨  ١٣٨٫١١٦    تكاليف التمويل
  )١٣٫٠٦٨(  )١٤٫٤٨٤(    إيرادات التمويل

  ٨٦٦  )٢٫١٧٤(    من بيع ممتلكات وآالت ومعدات الخسائر)/ رباحاأل(
  ٢٨٧٫٣٨٠  ٢٢٤٫٥٣١    الممتلكات واآلالت والمعدات استھالك

  ٢٫٦٤٧  ١٫٢٣٨    إطفاء الموجودات غير الملموسة
  ٥٫١٢٣  ٧٫٦٥٧    استھالك العقارات االستثمارية

  ٥٫٢٩٨  ١٩٫٠٤٥  بطئ الحركة والمتقادم المخصص للمخزون
  -  ٥٩٩    انخفاض قيمة عقار استثماري

  ١٠٫٩١٥  ٢٠٫٧٢٨    المخصص لتعويضات نھاية الخدمة للموظفين
  ٢٨٫٢٦٦  ٨٩٫٠٠٩    المخصص لخسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية

  )٨٫١٣٥(  )١٢٫٨٥٣(    صافي التغير في القيمة العادلة للمشتقات
ي القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو التغير ف
  - ٩٠  الخسائر

  -  ١٤٠    الخسائر من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ٣١٫٥٤٢  ١٫١٥٠    مصروفات ضريبة الدخل

  ٧٫٥٧٠  ١٫١٣٢    استثمارات في الشركات المستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكيةشطب 
    ---------- --  -----------      
  ٧٥٨٫٦٢٧  ٥٣٩٫٣٦٨    المال العامل رأسفي تغيرات الالتشغيلية قبل  رباحاأل
     

  )٢٠٫٩٦٢(  )٤٣٫٨٠٩(    التغير في المخزون
  ١٢٢٫٩٨٦  ٢١٫٧٤٥    األخرىالتغير في الذمم المدينة التجارية و
  ٥٣٫٥٣٠  )١٨٫٢٠٨(    التغير في أعمال العقود قيد اإلنجاز

  )٣٠٥٫٠٤٤(  )٥٤٫٥١٠(    التغير في المستحق من أطراف ذات عالقة
  ١٣٫٩٢٧  )١٠٩٫٤٣٤(    التغير في المستحق إلى أطراف ذات عالقة

  )٦٦٨(  ٦٫٠٩١    المحتفظ بھا للبيع الموجوداتالتغير في 
  ٥٩٫٠٩٥  )١٧٠٫٥٥١(    التغير في الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  ١٫٤٠٩  -    فظ بھا للبيعالتغير في المطلوبات المحت
    ---------- --  -----------      

  ٦٨٢٫٩٠٠  ١٧٠٫٦٩٢    النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
  )٥٫٣٢٧(  )٧٫٧٥٣(    للموظفين المدفوعة تعويضات نھاية الخدمة 
  )١٢٫١٢٧(  )٥٫٥٥١(    ضريبة الدخل المدفوعة

    -----------  -----------      
  ٦٦٥٫٤٤٦  ١٥٧٫٣٨٨    طة التشغيليةمن األنش صافي النقد

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



 

١٤ 

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

  ) تابع(الموجز الموحد  لتدفقات النقديةبيان ا
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١ للسنة المنتھية في 

  
    ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھمألف   درھمألف     
  معاد بيانھا      
        

        األنشطة االستثماريةلنقدية من التدفقات ا
        

  )٣٤٩٫٣٧٠(  )١٣٢٫٣٩٤(    اإلضافات إلى الممتلكات واآلالت والمعدات
  -  )٩٫٢٣١(    االستحواذ على شركات تابعة صافي من النقد المستحوذ عليه

الل  ن خ ة م ة العادل تثمارات بالقيم ع اس ن بي المتحصالت م
  -  ٨٠    األرباح أو الخسائر
  ٢٢٫٩٦٧  ٤٠٫٩٤٥    بيع ممتلكات وآالت ومعدات المتحصالت من

  -  )١٤٫٤٨٠(    اإلضافات إلى عقارات استثمارية
  )٧٫٥٢٠(  )٢٫٢٢٦(    حيازة موجودات غير ملموسة

  ١٣٫٠٦٨  ١٤٫٤٨٤    المستلمةالفوائد 
  )٤٥٫٣٩٣(  )٦٢٫٠٧٣(  االستثمار في شركات مستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكية

تلمة  اح المس ات األرب اًتوزيع ا وفق تثمر بھ من الشركات المس
  ١٠٫٦٤٣  ٣٣٫٨١٢    لحقوق الملكية

اح أو  اإلضافات إلى استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرب
  )٣٠٩(  )١٤٦(    الخسائر

    -------------  ------------      
  )٣٥٥٫٩١٤(  )١٣١٫٢٢٩(  األنشطة االستثماريةصافي النقد المستخدم في 

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

        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  ٢٠٫٩٣٢  ٥٠٫٤٨٧    )صافي( تم الحصول عليھاقروض ألجل 

  )١٥٤٫٠٦٨(  )١٣٨٫١١٦(    تكاليف التمويل المدفوعة
  )٢٫٠٠٠(  )٣٫١٤٢(  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

  )١٧٫٠٤٠(  )١٨٫٧٩٥(    توزيعات األرباح المدفوعة للحصة غير المسيطرة
  )٧٫٢٥٩(  )١٧٥(    حيازة حصة غير مسيطرة

  ١٠١٫٨٩٧  -    غير المسيطرة األموال المستثمرة من قبل الحصة
    --------- -----  -----------      

  )٥٧٫٥٣٨(  )١٠٩٫٧٤١(    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
    ---------- ---  -----------      
        

  ٢٥١٫٩٩٤  )٨٣٫٥٨٢(    وما يعادلهالنقد  في الزيادة /)النقص( صافي
        

  ١٢٦٫٢٤١  ٣٤٨٫٥٢٩     السنةفي بداية  وما يعادلهالنقد 
  )٢٩٫٧٠٦(  )٧٨٫٤٢٧(    في سعر الصرف على النقد المحتفظ به اتتأثير التغير

    ----------- --  -- ---------      
  ٣٤٨٫٥٢٩  ١٨٦٫٥٢٠    ترةألفنھاية في  وما يعادلهلنقد ا

    =======  ======  
        : تمثل بـي

  ٥٩٢٫٨٢٩  ٣٤٠٫٤٢٢    النقد في الصندوق ولدى البنك
  )٢٤٤٫٣٠٠(  )١٥٣٫٩٠٢(    سحوبات مصرفية على المكشوف  

     ---------- ---   ------------      
    ٣٤٨٫٥٢٩  ١٨٦٫٥٢٠  
    ======  ======  
  

   .الموحدة المالية ناتالبيامن ھذه  جزءاً  ٧٣إلى  ١٥من تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 
  

  .٨، ٧الصفحتين مدرج على المستقلين  إن تقرير مدققي الحسابات
  



 

١٥ 

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

  المالية الموحدة البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١١ ديسمبر ٣١ للسنة المنتھية في 

  
  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية   ١

  
كشركة ذات مسؤولية  الخيمة رأسفي إمارة  ")الشركة القابضة"أو " الشركة) ("ع.م.ش(الخيمة  رأساميك شركة سير تم تأسيس
ً . ١٩٨٩مارس  ٢٦ الصادر بتاريخ  ٨٩/ ٦بموجب المرسوم األميري رقم  محدودة بموجب تغيير الوضع القانوني للشركة تم الحقا

 ٤٧١٤إن عنوان الشركة المسجل ھو ص ب . شركة مساھمة عامةلتصبح  ١٩٩١يوليو  ٦بتاريخ  ٩/٩١المرسوم األميري رقم 
للسنة و ٢٠١١ ديسمبر ٣١تشتمل البيانات المالية الموحدة كما في . الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة رأسالجزيرة، مدينة الحمرا، إمارة 

شركات "، ويشار إليھا بصورة منفردة بـ"مجموعةال"بـ ةمجتمع ايشار إليھ(على الشركة وشركاتھا التابعة  المنتھية في ذلك التاريخ
  .باإلضافة إلى حصة المجموعة في الشركات الزميلة والشركات التي تخضع لسيطرة مشتركة ،")المجموعة

  
كما . منتجات السيراميك بما في ذلك البالط وأطقم الحمامات واألدوات الصحيةمختلف صناعة وبيع بللشركة  ةالرئيسي ةنشطتمثل األت
  .اول المجموعة أعمال المقاوالت واألنشطة الصناعية األخرىتز
  

  الشركات التابعة والشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة  ٢
  

  نــــــــــــــسبة األسھم       
  الفعلية/ الــــــــمسجلة

  

  األنشطة الرئيسية  ٢٠١٠  ٢٠١١  بلد التأسيس  اسم الشركة  
            
          ع.م.ش" الخيمةسيراميك رأس "الشركات التابعة لـ   أ

صناعة السيراميك والبالط   ٪٧٢٫٥٩  ٪٧٢٫٥٩  بنجالديش  المحدودة) بنجالديش(سيراميك رأس الخيمة   
  واألدوات الصحية

  صناعة السيراميك والبالط   ٪١٠٠  ٪١٠٠  الصين  المحدودة) جاو ياو(سيراميك رأس الخيمة   
سيراميك رأس الخيمة الشركة السودانية لالستثمار   

  ودةالمحد
  صناعة السيراميك والبالط   ٪١٠٠  ٪١٠٠  السودان

  صناعة السيراميك والبالط   ٪٨٠  ٪٨٠  إيران  المحدودة) ع.م.ش(سيراميك رأس الخيمة   
صناعة السيراميك والبالط   ٪٩٠  ٪٩٠  الھند  سيراميك رأس الخيمة الھند الخاصة المحدودة  

  واألدوات الصحية
  صناعة السيراميك والبالط  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  م.م.سيراميك إيليجانس ذ  
  صناعة السيراميك والبالط  ٪١٠٠  ٪١٠٠  استراليا  بريستيج تايلز بي تي واي المحدودة  
  صناعة األدوات الصحية  ٪١٠٠  ٪١٠٠  استراليا  رأس الخيمة باثوير بي تي واي المحدودة  
  نجوم ٣فندق  –الضيافة   ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  م.م.فنادق أكاشيا ذ  
سباكة  –كھرباء (أعمال صيانة   ٪٥١٫٠٤  ٪٥١٫٠٤  اإلمارات  م.م.كترو رأس الخيمة ذال  

 )تركيب أجھزة التكييف –حفر  –
  شركة استثمارية  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  م .م.سيراميك رأس الخيمة القابضة ذ  
  خدمات المرافق  ٪٥١  ٪١٠٠  اإلمارات  )٦راجع إيضاح (م .م.الجزيرة لخدمات المرافق ذ  
تجارة السيراميك والبالط   ٪٥٠  ٪١٠٠  اإلمارات  )٦راجع إيضاح ) (أبوظبي) (العين(الخيمة رأس   

  واألدوات الصحية
            
          "رأس الخيمة بنجالديش المحدودة"الشركات التابعة لـ   ب
  توليد الطاقة لالستھالك  ٪٥٧  ٪٥٧  بنجالديش  رأس الخيمة باور برايفت ليمتد  
  صناعة المواد الصيدالنية  ٪٥٥  ٪٥٥  بنجالديش  برايفت ليمتد رأس الخيمة فارماسوتيكل  
  صناعة األغذية ومنتجات األغذية  ٪٥١  ٪٥١  بنجالديش  رأس الخيمة فود أند بيفريدجز برايفت ليمتد  
  صناعة البروسلين  ٪٥١  ٪٥١  بنجالديش  كالسيك بروسلين برايفت ليمتد  
            
          "م.م.إلكترو رأس الخيمة ذ"الشركات التابعة لـ  ج
  تجارة المنتجات الكھربائية  ٪٩٠  ٪٩٠  اإلمارات  م.م.انكوم للتجارة ذ  
  صناعة وتجارة مقابس التحويل  ٪٧٠  ٪٧٠  اإلمارات  م.م.رأس الخيمة للصناعات ذ  
لة األعمال الھندسية الصناعية الثقي  ٪٧٥٫٥  ٪٧٥٫٥  اإلمارات  )أدناه) ١(راجع إيضاح (م .م.اإلمارات لھندسيات الثقيلة ذ  

  واألعمال ذات الصلة
سباكة  –كھرباء (أعمال صيانة   -  ٪٥١  الھند  الخاصة المحدودة) الھند(إلكترو رأس الخيمة   

 )تركيب أجھزة التكييف –حفر  –
  
  



 

١٦ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

  )تابع(الشركات التابعة والشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة   ٢
  

  نــــــــــــــسبة األسھم       
  الفعلية/ الــــــــمسجلة

  

  األنشطة الرئيسية  ٢٠١٠  ٢٠١١  بلد التأسيس  اسم الشركة  
            
          "اإلمارات للھندسيات الثقيلة "الشركة التابعة لـ   د
  أعمال المقاوالت  ٪٩٥  ٪٧٥٫٥  اإلمارات  )٦راجع إيضاح (م .م.رأس الخيمة فابريكاشن ذ  
            
          م.م.ذ" سيراميك رأس الخيمة القابضة"الشركات التابعة لـ  ھـ
  أعمال دق الركائز والتأسيس  ٪٧٦  ٪٧٦  اإلمارات  م.م.رأس الخيمة بايلنج ذ  
  أعمال معالجة المياه  ٪٩٠  ٪٩٠  اإلمارات  م.م.رأس الخيمة واترتيك ذ  
  أعمال األلومينيوم والزجاج  ٪٧٥  ٪٧٥  اإلمارات  م.م.الحمرا لصناعة األلومينيوم والزجاج ذ  
  صناعة الدھانات ومنتجاتھا  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  م.م.رأس الخيمة بانتينجز ذ  
  أعمال الجبس  ٪٧٥  ٪٦٠  اإلمارات  م.م.رأس الخيمة جيبسوم أند ديكوريشن ذ  
  شركة إنشاءات  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  م.م.أيه أيه أيه كنتراكتورز ذ  
راجع إيضاح (م .م.تيكس ذرأس الخيمة يونيفيرسل بالس  

  )أدناه) ٣(
  صناعات األنابيب  ٪٥٢  ٪٨٧٫٦  اإلمارات

نقل الشحنات والخدمات   ٪٩٩  ٪٩٩  اإلمارات  م .م.رأس الخيمة لوجيستكس ذ  
  اللوجيستية

جزر بريطانيا   شيروين ھولينجز ليمتد  
  العذراء

  شركة استثمارية   ٪١٠٠  ٪١٠٠

  وكالء حجز تذاكر الطيران  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  م.م.الحمرا للسفريات ذ  
            
          م.م.ذ" رأس الخيمة لوجيستكس"الشركات التابعة لـ   و
  الخدمات اللوجيستية/ النقل  -  ٪٨٠  ھونج كونج  رأس الخيمة لوجيستكس ھونج كونج ليمتد  
  الخدمات اللوجيستية/ النقل  -  ٪٨٠ فرنسا سوسيتيه رأس الخيمة لوجيستيك فرانس سارل 

  الخدمات اللوجيستية/ النقل  -  ٪٨٠  المملكة المتحدة  خيمة لوجيستكس المملكة المتحدة ليمتدرأس ال  
  الخدمات اللوجيستية/ النقل  -  ٪١٠٠  الصين  رأس الخيمة لوجيستكس جوانجزھو ليمتد  
            
          م.م.ذ" رأس الخيمة للدھانات " الشركات التابعة لـ  ز
  صناعة الدھانات ومنتجاتھا  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  )أدناه) ٢(راجع إيضاح (م .م.ألتكس إماريتس ذ  
        
         ع.م.ش" سيراميك رأس الخيمة"االئتالفات المشتركة لـ  ح
راجع (سيراميك رأس الخيمة إيطاليا إس أر إل   

  )أدناه) ٥(، )٤(اإليضاحين  
تجارة السيراميك والبالط   ٪٦٠  ٪٦٠  إيطاليا

  واألدوات الصحية
، )٤(راجع اإليضاحين  (ة للتوزيع أوروبا رأس الخيم  

  )أدناه) ٥(
  تجارة السيراميك والبالط   ٪٩٥  ٪٩٥  إيطاليا

  تجارة السيراميك والبالط   ٪٦٠  ٪٦٠  إيطاليا  سيراميك إليجنس إيطاليا  
تجارة السيراميك والبالط   ٪٥٠  ٪٥٠  المملكة المتحدة  سيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة ليمتد  

  الصحية واألدوات
تجارة السيراميك والبالط   ٪٥٠  ٪٥٠  المانيا  سيراميك رأس الخيمة ديوتشالند  

  واألدوات الصحية
تجارة السيراميك والبالط   ٪٥٠  ٪٥٠  السعودية  م.م.رأس الخيمة السعودية ذ  

واألدوات الصحية في الرياض، 
  السعودية

رأس الخيمة مينيرال أند مينتالز إنفيستمنتس، المنطقة   
  رةالح

التعدين واكتشاف واستخراج   ٪٥٠  ٪٥٠  اإلمارات
  المعادن والفحم

صناعة مواد (نظم تركيب البالط   ٪٥١  ٪٥١  اإلمارات  م.م.رأس الخيمة التيكريت ذ  
  لصق البالط وتثبيته 

  صناعة البروسلين  ٪٥٠  ٪٥٠  اإلمارات  م.م.بورسلين رأس الخيمة ذ  
صناعة الكيماويات المستخدمة في   ٪٥٥٫٥٥  ٪٥٥٫٥٥  اإلمارات  م.م.كيميكا رأس الخيمة ذ  

  صناعات السيراميك



 

١٧ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

  )تابع(الشركات التابعة والشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة   ٢
  
          ع.م.ش" سيراميك رأس الخيمة"االئتالفات المشتركة لـ  ح
  إنشاء المباني والطرق  ٪٥١  ٪٥١  اإلمارات  م.م.كومبني ذبرايم بيلدرز كونتراكتنج   
  صناعة صنابير المياه  ٪٥١  ٪٥١  اإلمارات  م.م.رأس الخيمة كلودي ذ  
  شركة إنشاءات  ٪٥٠  ٪٥٠  اإلمارات  م.م.شركة الحمرا لإلنشاءات ذ  
تأجير مساحات المخازن   ٪٥٠  ٪٥٠  اإلمارات  م.م.رأس الخيمة لتأجير المخازن ذ  

  الصناعية
صناعة الخليط الجاھز والقوالب   ٪٥١  ٪٥١  اإلمارات  م.م.برايم بيلدرز كونستركشن ماتيلایر إندستريز ذ  

  الجاھزة
/ جده  )جده -رأس الخيمة(شركة إيه أر سي إنتل للتجارة   

  السعودية
تجارة السيراميك والبالط في   ٪٥٠  ٪٥٠

  السعودية/ جده
تجارة السيراميك والبالط   ٪٥١  ٪٥١  جورجيا  جيام، جور.م.شركة سيراميك رأس الخيمة القابضة ذ  

  واألدوات الصحية
  مشروع تطوير العقارات  ٪٢٤  ٪٢٤  إيران  )أدناه) ٦(راجع إيضاح (بريستيج الند برايفت كومبني   
  شركة استثمارية  ٪٥٠  ٪٥٠  الكونغو  أجورا إنفيستمنتس، المنطقة الحرة  
            
          "ديش المحدودةرأس الخيمة بنجال"الشركات الزميلة لـ  ط
  خدمات األوراق المالية  ٪٣٥  ٪٣٥  بنجالديش  رأس الخيمة لألوراق المالية والخدمات الخاصة المحدودة  
  صناعة الدھانات  ٪٤٠  ٪٤٠    رأس الخيمة للدھانات الخاصة المحدودة  
  صناعة المبيدات الحشرية  ٪٢٠  ٪٢٠    الخاصة المحدودة) بي دي(رأس الخيمة موشافلي   
  شركة استثمارات  ٪٤٠  ٪٤٠    الخيمة ھولدنجز برايفيت ليمتدرأس   
            
          "بريستيج تايل بي تي واي ليمتد"االئتالفات المشتركة لـ  ي
  تجارة السيراميك والبالط  ٪٥٠  ٪٥٠  استراليا  ماسا إمبورتس بي تي واي ليمتد  
            
       م.م.ذ"سيراميك رأس الخيمة القابضة"االئتالفات المشتركة لـ ك
  شركة استثمارية  ٪٥٠  ٪٥٠  سنغافورة  إم إي سي  
  صيدلية  ٪٥١  ٪٥١  اإلمارات  م.م.صيدلية رأس الخيمة ذ  
  شركة استثمارية  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  الحمرا لالستثمارات العالمية  
  
            
       العمليات المتوقفة المحتفظ بھا للبيع ل
  لسيراميك والبالطتجارة ا  ٪١٠٠  ٪١٠٠  فرنسا  أيه سيتريم. إس  
تجارة السيراميك والبالط   ٪١٠٠  ٪١٠٠  فرنسا  سي إس أى جريسفودان  

  واألدوات الصحية
تجارة السيراميك والبالط   ٪١٠٠  ٪١٠٠  فرنسا  سيراميك رأس الخيمة فرانس  

  واألدوات الصحية
  خدمات المخازن  ٪١٠٠  ٪١٠٠  فرنسا  سي إس أى  دي يو جولف  
  الخدمات اللوجيستية  ٪٥١  ٪٥١  اإلمارات  م، اإلمارات.م.يستية العالمية ذرأس الخيمة للخدمات اللوج  
  صناعة القوارب  ٪٨٠  ٪٨٠  اإلمارات  كومبوسايتس رأس الخيمة، اإلمارات  
  صناعة المنتجات الكھربائية  ٪٥١  ٪١٠٠  اإلمارات  لومينار رأس الخيمة، اإلمارات  
  
  

في شركة اإلمارات للھندسيات الثقيلة المحتفظ بھا من خالل إلكترو رأس الخيمة ٪ من األسھم ٥٠باإلضافة إلى الحصة البالغة   )١(
ً بالحصة المتبقية البالغة .م.ذ . م.م.٪ من األسھم من خالل شركة سيراميك رأس الخيمة القابضة ذ٥٠م، تحتفظ المجموعة أيضا

  .م.م.اإلمارات للھندسيات الثقيلة ذ ٪ من أسھم الملكية في شركة٧٥٫٥وبالتالي، تحتفظ المجموعة بحصة فعلية تبلغ 
  
  



 

١٨ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

  )تابع(الشركات التابعة والشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة   ٢
  
م، تحتفظ .م.ذ م المملوكة من قبل شركة رأس الخيمة للدھانات.م.٪ من األسھم في شركة ألتيك إماراتس ذ٩٩باإلضافة إلى   )٢(

ً بالحصة المتبقية البالغة  م، .م.٪ من األسھم التي يتم االحتفاظ بھا من قبل شركة سيراميك رأس الخيمة القابضة ذ١المجموعة أيضا
  .وبالتالي، يتم معاملة الشركة كشركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة. شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة

  
م .م.٪ من األسھم في شركة رأس الخيمة يونيفيرسال بالستيكس ذ٥٢، تحتفظ المجموعة بـحصة تبلغ ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ا في كم  )٣(

خالل . م.م.من خالل احدى شركاتھا التابعة المملوكة بالكامل، شركة سيراميك رأس الخيمة القابضة ذ") رأس الخيمة العالمية("
٪ من األسھم في رأس الخيمة ١٤م على حصة إضافية تبلغ .م.رأس الخيمة القابضة ذ السنة الحالية، استحوذت شركة سيراميك

٪ من أسھمھا، باالستحواذ ٩٠م، التي تحفظ المجموعة بنسبة .م.عالوة على ذلك، قامت أيضاً شركة رأس الخيمة واترتيك ذ. العالمية
٪ من األسھم في  شركة ٨٧٫٦األسھم الفعلية للمجموعة  وبالتالي تبلغ. ٪ من األسھم في رأس الخيمة العالمية٢٤على حصة تبلغ 

  .م .م.رأس الخيمة يونيفيرسال بالستيكس ذ
  
إن استثمار المجموعة في سيراميك رأس الخيمة إيطاليا إس أر إل، ورأس الخيمة للتوزيع أوروبا، وإليجانس سيراميكس إيطاليا، يتم   )٤(

  .ة بغرض المصلحة النفعية للمجموعةاالحتفاظ به باسم أحد أعضاء مجلس إدارة الشرك
  
تتم ضمن ھذه البيانات المالية الموحدة معاملة سيراميك رأس الخيمة إيطاليا إس أر إل، ورأس الخيمة للتوزيع أوروبا، وسيراميك   )٥(

م، ورأس الخيمة .م.ي ذم، وبرايم بيلدرز كونتراكتنج كومبن.م.م، وكيميكا رأس الخيمة ذ.م.إليجنس إيطاليا، ورأس الخيمة التيكريت ذ
م، جورجيا، وصيدلية .م.م، وشركة سيراميك رأس الخيمة القابضة ذ.م.م، وبرايم بيلدرز كونستركشن ماتيلایر إندستريز ذ.م.كلودي ذ

، على أنھا ائتالفات مشتركة للمجموعة، حيث تمارس المجموعة فقط سيطرة مشتركة على السياسات التشغيلية .م.م.رأس الخيمة ذ
  .الية لھذه المنشأت مع شركاء آخرينوالم

  
قامت المجموعة بالدخول في اتفاقية ائتالف مشترك مع أحد األطراف ذات العالقة وأطراف أخرى لتأسيس شركة بريستيج الند   )٦(

رة ٪ من أسھم الملكية باإلضافة إلى سيط٢٤تمتلك المجموعة حصة تبلغ . برايفت كومبني بغرض تطوير مشروع عقاري في إيران
وبالتالي، تتم معاملة الشركة على أنھا ائتالف مشترك ضمن ھذه . مشتركة مع مساھمين أخرين على عمليات وإدارة ھذه الشركة

  .البيانات المالية الموحدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

١٩ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  
  ساس اإلعدادأ  ٣

  
  ن التوافقبيا  )أ(

  
لمعايير التقارير المالية الدولية، كما أنھا تلتزم ببنود تأسيس الشركة والقانون االتحادي الموحدة وفقاً  المالية بياناتھذه ال تم إعداد

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

  أساس القياس  )ب(
  

ً  الموحدة المالية بياناتھذه ال تم إعداد لمبدأ التكلفة التاريخية، وتم تعديلھا بحيث تتضمن القياس بالقيمة العادلة لموجودات وفقا
. ومطلوبات األدوات المالية المشتقة، والمحتفظ بھا للبيع والموجودات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  . ٥راجع أيضاً إيضاح 
  

  بيانات المالية العملة الرسمية وعملة عرض ال  )ج(
  

وھي العملة الرسمية وعملة  ")الدرھم اإلماراتي("ھذه البيانات المالية الموحدة بدرھم دولة اإلمارت العربية المتحدة  عرضيتم 
باآلالف، ما لم صحيح  تم عرض كافة المعلومات المالية بالدرھم اإلماراتي مقرباً إلى أقرب عدد. عرض البيانات المالية للشركة

  .غير ذلك يذكر
  

  األحكام والتقديرات استخدام   )د(
  

يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات  وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية إن إعداد البيانات المالية الموحدة
ترتكز ھذا  .والمصروفات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات

التقديرات واالفتراضات التابعة لھاعلى الخبرة التاريخية وعدة عوامل أخرى ُيعتقد بأنھا معقولة في ظل الظروف الراھنة، وعلى 
ً لوضع األحكام الخاصة بالقيم الدفترية والموجودات والمطلوبات التي ال يمكن الحصول عليھا من  النتائج التي تشكل أساسا

  . وقد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه التقديرات .ر أخرىمصاد
  

ويتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات . تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لھا بصورة مستمرة من قبل اإلدارة
  . تالمحاسبية في الفترة التي يتم فيھا تعديل التقديرات وفي أى فترة مستقبلية تتأثر بتلك التعديال

  
وبصورة محددة، فإن المعلومات حول المجاالت الھامة لعدم اليقين في التقديرات واألحكام الھامة في تطبيق السياسات المحاسبية 

  .٣٦والتي يكون لھا التأثير األعظم على المبالغ المعترف بھا في البيانات المالية الموحدة قد تم بيانھا في اإليضاح 



 

٢٠ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

  )تابع( ساس اإلعدادأ  ٣
  
  التغيرات في السياسات المحاسبية  )ھـ(
  

  نظرة عامة
  

  :التغيرات التالية التي طرأت على معايير التقارير المالية الدولية/ بتطبيق التعديل ٢٠١١يناير  ١قامت المجموعة اعتباراً من 
  
 ؛ و)٢٠٠٨(المعدل " دمج األعمال"لتقارير المالية الدولية من معايير ا ٣المعيار رقم  -١

 
  ).٢٠٠٨(المعدل " البيانات المالية الموحدة والمنفصلة" ٢٧المعيار المحاسبي الدولي رقم  -٢

  
  احتساب عمليات دمج األعمال

  
  .بيق طريقة االستحواذأو بعد ذلك التاريخ من خالل تط ٢٠١١يناير  ١يتم احتساب كافة عمليات دمج األعمال التي تمت في 

  
يتم احتساب عمليات دمج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ كما في تاريخ االستحواذ، وھو يتمثل بتاريخ تحويل السيطرة إلى 

عند تقييم . تتمثل السيطرة بحق حوكمة السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة ما بغرض الحصول على المنافع من أنشتطھا. المجموعة
ً ال يتم تطبيق أحكام عند تحديد تاريخ الحيازة . سيطرة، تضع المجموعة باالعتبار حقوق التصويت المحتملة التي يمكن ممارستھا حاليا

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

ً للتعويض الُمحول بما في ذلك القيمة المعتر ف بھا ألى حصة غير مسيطرة في الشركة تقوم المجموعة بقياس الشھرة التجارية وفقا
ً صافي القيمة المعترف بھا التي يمكن تحديدھا  ً ما تكون القيمة العادلة(الُمستحوذ عليھا، ناقصا للموجودات المستحوذ عليھا ) غالبا

  .والمطلوبات المفترضة، التي تم قياسھا جميعاً كما في تاريخ االستحواذ
  

العادلة للموجودات المحولة والمطلوبات المتكبدة من قبل المجموعة للمالكين السابقين للشركة  يشتمل التعويض المحول على القيم
ال يشتمل التعويض المحول على المبالغ المتعلقة بتسوية العالقات . المستحوذ عليھا، وحصص حقوق الملكية المصدرة من قبل المجموعة

كما يشتمل التعويض المحول أيضاً على القيمة العادلة ألي التزام . األرباح أو الخسائر غالباً ما يتم االعتراف بھذه المبالغ ضمن. السابقة
إذا تم تصنيف االلتزامات الطارئة . يتم االعتراف بقيمة االلتزامات الطارئة مستحقة الدفع بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. طارئ

ً لذلك، يتم االعتراف بالتغيرات الالحقة في القيمة . وية ضمن حقوق الملكيةكحقوق ملكية، ال يتم إعادة قياسھا ويتم احتساب التس خالفا
  . العادلة لاللتزامات الطارئة ضمن األرباح أو الخسائر

  
يتم افتراض التزام طارئ للشركة الُمستحوذ عليھا في عملية دمج األعمال فقط عندما يمثل ھذا االلتزام التزام حالي ناشئ عن حدث 

  .كون باإلمكان قياس قيمته العادلة بصورة موثوقةسابق، وي
  

  .تقوم المجموعة بقياس أي حصة غير مسيطرة وفقاً لنسبتھا في صافي الموجودات التي يمكن تحديدھا في الشركة الُمستحوذ عليھا
  

التي تتكبدھا المجموعة فيما يتعلق يتم احتساب تكاليف المعاملة، بخالف تلك التكاليف المرتبطة بإصدار سندات الدين أو سندات الملكية، 
  . بدمج األعمال كمصروفات عندما يتم تكبدھا

  
  . تم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية بأثر مستقبلي، ولم يكن له تأثير على ربحية السھم

   
  
  



 

٢١ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  
  مةالسياسات المحاسبية الھا  ٤

  
مبينة لقد تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه، والتي تتفق مع معايير القتارير المالية الدولية، بصورة متسقة على كافة الفترات ال

حول ) ھـ( ٣في ھذه البيانات المالية الموحدة وتم تطبيقھا بصورة متسقة من قبل شركات المجموعة، باستثناء ما ورد في اإليضاح 
  .يرات في السياسات المحاسبيةالتغ

  
  أساس التوحيد

    
يشار إليھا مجتمعة (تشتمل ھذه البيانات المالية الموحدة على المركز المالي الموحد والنتائج التشغيلية الموحدة للشركة وشركاتھا التابعة 

ً لحقوق الملكيةبالطريقة المباشرة مع حصة المجموعة في صافي موجوداتھا في الشركات المست") المجموعة"بـ تم بيان . ثمر بھا وفقا
  .٢الشركات التابعة األساسية والزميلة والشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة في اإليضاح 

  
  عمليات دمج األعمال

    
  .لمزيد من التفاصيل) ھـ( ٣راجع اإليضاح . قامت المجموعة بتغيير سياستھا المحاسبية المتعلقة باحتساب عمليات دمج األعمال

  
  شركات التابعة ال
  

في التحكم  المجموعة الحق في عندما يكون لدىوتتواجد ھذه السيطرة . المجموعةالشركات التابعة ھي الشركات التي تخضع لسيطرة إن 
عند تقييم السيطرة، يتم األخذ باالعتبار حقوق . أنشطتھامن  منافععلى  بغرض الحصولالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المعنية 

 النتائج التشغيلية وإجمالي موجودات ومطلوبات الشركة التابعةيتم إدراج . التصويت المحتملة التى يمكن ممارستھا في الوقت الراھن
الموحدة بالطريقة المباشرة، في حين يتم بيان الحصة غير المسيطرة، في حال وجودھا ضمن نتائج وصافي ضمن البيانات المالية 
من تاريخ يتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة . ة بصورة منفصلةموجودات الشركة التابع

النقص في الحصة غير المسيطرة في / إن أي أرباح أو خسائر ناتجة عن الزيادة .بدء السيطرة عليھا وحتى تاريخ انتھاء ھذه السيطرة
  .لسيطرة، يتم االعتراف بھا كعنصر من عناصر حقوق الملكيةالشركات التابعة، بدون تغير في ا

       
  فقدان السيطرة

  
عقب فقدان السيطرة، تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة، وأي حصة غير مسيطرة والمكونات 

فائض أو عجز ينشأ عن فقدان السيطرة ضمن األرباح أو ھذا ويتم االعتراف بأي . األخرى لحقوق الملكية المتعلقة بالشركة التابعة
ً . الخسائر . يتم قياس ھذه الحصة بالقيمة العادلة في تاريخ فقدان السيطرة. في حال احتفاظ المجموعة بأي حصة في الشركة التابعة سابقا

  .للبيع، وذلك بناًء على مستوى التأثير المستبقىويتم احتسابھا الحقاً كشركة مستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكية أو كموجودات مالية متاحة 
  

  االستثمارات في الشركات الزميلة والشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة
  

 .والتشغيلية على سياساتھا الماليةلكن ليست سيطرة، ، ملحوظالشركات الزميلة ھي الشركات التي بوسع المجموعة ممارسة تأثير إن 
تمثل الشركات . ٪ من حقوق التصويت في شركة أخرى٥٠٪  إلى ٢٠حوظ عندما تمتلك المجموعة من ويفترض وجود ھذا التأثير المل
منشآت يكون لدى المجموعة سيطرة مشتركة على أنشطتھا بموجب اتفاقيات تعاقدية وتتطلب موافقة ب التي تخضع لسيطرة مشتركة

  .والتشغيليةوالمالية  االستراتيجية جماعية التخاذ القرارات
  
ويتم االعتراف التي تخضع لسيطرة مشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية الشركات الزميلة واالستثمارات في الشركات احتساب  يتم

  .تشتمل تكلفة االستثمارعلى تكاليف المعامالت. بھا مبدئياً بالتكلفة
  

واإليرادات الشاملة األخرى للشركات المستثمر بھا  األرباح أو الخسائرحصة المجموعة من إجمالي  الموحدة علىالبيانات المالية  تشتمل
وذلك من تاريخ وفقاً لحقوق الملكية، بعد إجراء التعديالت المناسبة لجعل سياساتھا المحاسبية متوافقة مع السياسات المحاسبية للمجموعة، 

  .السيطرة المشتركة ء التأثير الجوھري أووحتى تاريخ انتھا الملحوظ أو السيطرة المشتركةبدء ذلك التأثير 
  

ً لحقوق الملكية، يتم تخفيض القيمة الدفترية  عندما تزيد حصة المجموعة من الخسائر عن حصتھا في ملكية الشركة المستثمر بھا وفقا
ت لالستثمار، بما في ذلك أية استثمارات طويلة األجل، إلى ال شيء، ويتم إيقاف االعتراف بأي خسائر أخرى إلى مدى وجود التزاما

   . لدى المجموعة أو قيامھا بدفع مبالغ باإلنابة عن الشركات المستثمر بھا
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  )تابع(إيضاحات 
  
  )تابع( السياسات المحاسبية الھامة  ٤

  
  )تابع( أساس التوحيد

  
  الشركات ذات األغراض الخاصة

  
عندما تخلص المجموعة بناًء على تقييم جوھر عالقة ھذه الشركة بالمجموعة ومخاطر  يتم توحيد الشركات ذات األغراض الخاصة

  .وامتيازات الشركة ذات األغراض الخاصة، إلى أنھا تسيطر على تلك الشركات ذات األغراض الخاصة
  

  االستحواذ المتدرج
  

المجموعة بإعادة قياس حصة ملكيتھا السابقة في الشركة عندما يتم اإلنتھاء من أعمال االستحواذ من خالل عدة معامالت متتالية، تقوم 
ضمن األرباح أو ) إن وجدت(المستحوذ عليھا في تاريخ االستحواذ بالقيمة العادلة، ومن ثم تقوم باالعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة، 

  .الخسائر
  

ملكية المحتفظ بھا سابقاً، يتم االعتراف بھا بنفس األساس إن أي قيمة معترف بھا ضمن اإليرادات الشاملة األخرى فيما يتعلق بحصة ال
  .الذي كان ليتم اتباعه في حال قامت المجموعة باستبعاد حصة الملكية المحتفظ بھا سابقاً بصورة مباشرة

  
  التوحيد د عمليةعن المعامالت المحذوفة

  
بين معامالت الغير محققة ناتجة عن  يرادات ومصروفاتإالمجموعة وأية  والمعامالت التي تتم فيما بين شركاتيتم حذف األرصدة 

الناشئة عن المعامالت مع الشركات المستثمر بھا غير المحققة  األرباحويتم حذف . الموحدةعند إعداد البيانات المالية  المجموعة شركات
م حذف الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يت. وفقاً لحقوق الملكية مقابل االستثمار بمقدار حصة المجموعة في الشركة المستثمر بھا

  .قيمةالدليل على انخفاض  المدى الذي ال يصاحبهاألرباح غير المحققة، لكن فقط إلى  يتم بھا حذف
  

  العمالت األجنبية
  

  المعامالت بالعمالت األجنبية
  

ً مجموعة العملة الرسمية المعنية لشركات اليتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى  اريخ وتفي ألسعار الصرف السائدة  وفقا
وفقاً العملة الرسمية المعنية إلى  التقريرتاريخ في تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية إعادة يتم و. تالمعامال
لية بالفرق بين التكلفة المطفأة في العملة تتمثل أرباح أو خسائر العمالت األجنبية من البنود الما .بذلك التاريخصرف السائدة الألسعار 

فقاً ألسعار الرسمية في بداية السنة، ويتم تعديلھا مقابل الفائدة الفعلية والدفعات خالل السنة، والتكلفة المطفأة في العملة األجنبية المحولة و
  .الصرف السائدة في نھاية السنة

  
ية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسھا بالقيمة العادلة إلى العملة الرسمية وفقاً ألسعار ويتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات غير المال

ويتم تحويل البنود غير المالية بالعمالت األجنبية التي يتم قياسھا بالتكلفة . الصرف السائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة
  . عار الصرف السائدة في تاريخ المعاملةالتاريخية بالعملة األجنبية باستخدام أس

  
األرباح أو الخسائر، باستثناء الفروق الناتجة عن إعادة  يتم االعتراف بفروق صرف العمالت األجنبية الناتجة عن إعادة التحويل ضمن

األجنبية التي تم االعتراف بھا فيما عدا حاالت انخفاض القيمة، إن فروق العمالت (تحويل االستثمارات في حقوق الملكية المتاحة للبيع 
، والمطلوبات المالية المحددة كتحوط لصافي االستثمار )ضمن اإليرادات الشاملة األخرى، فيتم االعتراف بھا ضمن األرباح أو الخسائر

راف بھذه الفروق ضمن في العملية األجنبية إلى مدى فاعلية التحوط والتحوط للتدفق النقدي المؤھل إلى مدى فاعلية التحوط، ويتم االعت
  .اإليرادات الشاملة األخرى

  
  العمليات األجنبية

  
ى يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية، بما في ذلك الشھرة التجارية وتسويات القيمة العادلة الناشئة عن عملة االستحواذ، إل

ً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير تم تحويل إيرادات ومصروفات العمليات األجنبية إلى الدرھم ي. الدرھم اإلماراتي وفقا
  .اإلماراتي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت
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  )تابع(العمليات األجنبية 

  
احتياطي (يتم االعتراف بفروق العمالت األجنبية ضمن اإليرادات الشاملة األخرى، ويتم عرضھا في احتياطي تحويل العمالت األجنبية 

الجزء المعني  إال أن، في حال كانت العملية األجنبية لشركة تابعة غير مملوكة بالكامل، يتم تخصيص. ضمن حقوق الملكية) التحويل
عندما يتم استبعاد العملية األجنبية من تللك السيطرة، يتم زوال التأثير الھام وفقدان السيطرة . ويل للحصة غير المسيطرةبفارق التح

من المشتركة، ويتم إعادة تصنيف القيمة المتراكمة في احتياطي التحويل المتعلق بالعملية األجنبية المعنية إلى األرباح أو الخسائر كجزء 
تتضمن معاملة أجنبية أثناء  عندما تقوم المجموعة باستبعاد جزء فقط من حصتھا في شركة تابعة. سائر عند االستبعاداألرباح أو الخ

عندما تقوم المجموعة باستبعاد جزء فقط . االحتفاظ بالسيطرة، يتم استعادة الجزء المعني من القيمة المتراكمة إلى الحصة غير المسيطرة
ة أو ائتالف مشترك يتضمن معاملة أجنبية أثناء االحتفاظ بتأثير ھام أو سيطرة مشتركة، يتم إعادة تصنيف من استثمارھا في شركة زميل

  .الجزء المعني من القيمة المتراكمة إلى األرباح أو الخسائر
  

ستحقة الدفع إلى عملية عندما ال تكون ھناك رغبة وال مؤشر إلجراء تسوية في المستقبل المنظور للبنود المالية مستحقة القبض من أو م
ويتم  أجنبية، يتم اعتبار أرباح وخسائر العمالت األجنبية الناشئة عن ھذه البنود على أنھا جزءاً  من صافي االستثمار في العملية األجنبية،

  .ا ضمن اإليرادات الشاملة األخرى، ويتم عرضھا في احتياطي التحويل ضمن حقوق الملكيةاالعتراف بھ
  

  اليةاألدوات الم
  

  الموجودات المالية غير المشتقة
  

ً باالعتراف بالقروض والذمم المدينة في التاريخ الذي تنشأ فيه  الموجودات المالية األخرى ويتم االعتراف بكافة. تقوم المجموعة مبدئيا
  .في تاريخ المتاجرة التي تصبح فيھا المجموعة طرفاً في أحكام تعاقدية خاصة باألداة المعنية

  
المجموعة بإيقاف االعتراف بالموجودات المالية عندما تنتھي الحقوق التعاقدية في الحصول على التدفقات النقدية من الموجودات تقوم 

معاملة يتم بموجبھا تحويل كافة مخاطر  قات النقدية التعاقدية من خاللالمعنية أو عندما تقوم المجموعة بتحويل الحق في استالم التدف
في  تم إنشاؤھا أو االحتفاظ بھا من قبل المجموعة ويتم االعتراف بأية حقوق. ية المتعلقة بالموجودات المالية المعنيةوامتيازات الملك

  .  حولة كموجودات أو مطلوبات منفصلةالموجودات المالية المُ 
  
يكون للمجموعة حق قانوني  فقط عندمابيان المركز المالي وذلك المالية ويتم بيان صافي القيمة في تم مقاصة الموجودات والمطلوبات ت

  .بمقاصة المبالغ وتنوي إجراء تسوية على أساس صافي المبلغ أو تحصيل الموجودات وتسوية المطلوبات بصورة متزامنة
  

ستثمارات للمجموعة على الذمم المدينة التجارية واألخرى، والنقد في الصندوق ولدى البنوك، واالالموجودات المالية غير المشتقة  تشتمل
  .  المتاحة للبيع واألرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة

  
  القروض والذمم المدينة

  
يتم مبدئياً االعتراف بھذه . تتمثل القروض والذمم المدينة بموجودات مالية ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق نشط

الحقاً لالعتراف المبدئي، يتم قياس القروض والذمم المدينة بالتكلفة . منسوبة مباشرة للمعاملةالموجودات بالقيمة العادلة زائداً التكاليف ال
  . المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصاً خسائر انخفاض القيمة

  
  .ةتشتمل القروض والذمم المدينة على الذمم المدينة التجارية واألخرى والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالق

  
  النقد وما يعادله

  
تحت الطلب التي تمتد فترات استحقاقھا لثالثة أشھر أو أقل من تاريخ االستحواذ  ودائعالو األرصدة النقديةيشمل النقد وما يعادله على 

  .يرة األجلالذي يخضع لمخاطر غير ھامة من التغيرات في قيمھا العادلة، ويتم استخدامھا من قبل المجموعة في إدارة التزاماتھا قص
  

إن السحوبات المصرفية على المكشوف التي تسدد عند الطلب وتشكل جزءاً ال يتجزأ من إدارة المجموعة للنقد يتم إدراجھا كعنصر من 
إن الودائع الثابتة الخاضعة لرھن مقابل بعض التسھيالت المصرفية، ال يتم . عناصر النقد وما يعادله لغرض بيان التدفقات النقدية

  .ھا كجزء من النقد وما يعادلهإدراج
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  لة من خالل األرباح أو الخسائربالقيمة العادالموجودات المالية 

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

المجموعة تدير مثل ھذه ويتم تصنيف األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في حال كانت . االعتراف المبدئي
يتم االعتراف . االستثمارات وتتخذ قرارات الشراء والبيع وفقاً إلجراءات إدارة المخاطر الموثقة أو استراتيجية االستثمار لدى المجموعة

خالل األرباح أو  ويتم قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة من. بالتكاليف المنسوبة للمعاملة ضمن األرباح أو الخسائر عند تكبدھا
الخسائر بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة، التي تتضمن أى إيرادات توزيعات أرباح، ضمن األرباح أو 

فھا تشتمل الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر على سندات الملكية التى كان ليتم تصني. الخسائر
  .كموجودات متاحة للبيع

  
  المطلوبات المالية غير المشتقة 

  
ً باالعتراف  ً في األحكام  المتاجرة تاريخبالمطلوبات المالية في تقوم المجموعة مبدئيا وھو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفا

  . التعاقدية الخاصة باألداة المعنية
  

  . المالية عندما يتم الوفاء بالتزاماتھا التعاقدية أو عندما يتم الغاؤھا أو انتھاؤھا بإيقاف االعتراف بالمطلوبات المجموعةتقوم 
  

المصرفية، والذمم الدائنة التجارية واألخرى واألرصدة المستحقة إلى  القروضتشتمل المطلوبات المالية غير المشتقة للمجموعة على 
ً بھذه المطلوبات. أطراف ذات عالقة ً أى تكاليف منسوبة مباشرًة للمعاملة يتم االعتراف مبدئيا الحقاً . المالية بالقيمة العادلة ناقصا

  .لالعتراف المبدئي، يتم قياس ھذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية
  

  رأس المال 
  

المنسوبة مباشرة إلى إصدار أسھم عادية كاقتطاع من ويتم االعتراف بالتكاليف اإلضافية . يتم تصنيف األسھم العادية كحقوق ملكية
  .حقوق الملكية، صافي من أي تأثيرات ضريبية

  
  محاسبة التحوطالمشتقة، بما في ذلك المالية  األدوات

  
  .تعرضاتھا لمخاطر العمالت األجنبية وأسعار الفائدة تحوطتحتفظ المجموعة بأدوات مالية مشتقة بغرض 

  
 للتحوطوالبنود الخاضعة  التحوط، تقوم المجموعة بتوثيق العالقة بين أدوات تحوطمبدئي بالمشتقات كأدوات عند إيقاف االعتراف ال

، مع طرق التي للتحوطوالمخاطر الخاضعة  التحوطبشكل رسمي، بما في ذلك أھداف واستراتيجية إدارة المخاطر عند إجراء معاملة 
وبصورة مستمرة، للتحقق مما إذا كانت  التحوط، عند بدء عالقة تقوم المجموعة بإجراء تقييم. التحوطسيتم استخدامھا لتقييم فاعلية عالقة 

المنسوبة  للتحوطستؤثر بدرجة عالية على مقاصة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبنود المعنية الخاضعة  التحوطأدوات 
لتدفق النقدي ل تحوطألغراض . ٪١٢٥ -  ٪٨٠تتراوح فيما بين  تحوطنتائج الفعلية لكل ، وفيما إذا كانت الللتحوطإلى المخاطر الخاضعة 

 للمعامالت المتوقعة، يجب أن يكون احتمال تنفيذ المعاملة مرجح بدرجة عالية، ويجب بيان التعرض للتقلبات في التدفقات النقدية التي قد
  .تأثر بشكل نھائي على األرباح أو الخسائر المعلنة

  
الحقاً . مبدئياُ بالقيمة العادلة، ويتم االعتراف بالتكاليف المنسوبة للمعاملة ضمن األرباح أو الخسائر عند تكبدھابالمشتقات االعتراف يتم 

   .لالعتراف المبدئي، يتم قياس المشتقات بالقيمة العادلة، ويتم احتساب التغيرات التي تطرأ عليھا على النحو الموضح أدناه
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  ) تابع(األدوات المالية 

  
  ) تابع(األدوات المالية المشتقة، بما في ذلك محاسبة التحوط 

  
  عقود التحوط للتدفقات النقدية

  
محتمل حدوثھا بشكل  ةمعامللأو ألصل أو التزام معترف بھا  لتدفقات النقديةفي ا للتقلب أداة تحوطمشتقة ك مالية عندما يتم تصنيف أداة

ً على . ضمن اإليرادات الشاملة األخرى مشتقةال المالية داةالفعال من أرباح أو خسائر األبالجزء  االعترافكبير، يتم  إذا ترتب الحقا
الية، أو عند حدوث المعاملة المتوقعة للموجودات غير المالية أو المعاملة المتوقعة االعتراف بموجودات غير مالية أو مطلوبات غير م

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

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

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

 االعترافبينما يتم . الخسائر في نفس الفترة أو الفترات التي تؤثر فيھا المعاملة المتوقعة الخاضعة للتحوط على األرباح أو الخسائر
  .األرباح أو الخسائرضمن من األرباح أو الخسائر  الفعالمباشرًة بالجزء غير 

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

المتوقعة الخاضعة للتحوط متوقع، وفي ذلك الوقت تبقى األرباح أو الخسائر المتراكمة في ضمن حقوق الملكية ويتم االعتراف بھا وفقاً 
عندما ال يكون من المتوقع إتمام تلك المعاملة، يتم مباشرة االعتراف باألرباح أو الخسائر . عاملةللسياسة الموضحة أعاله عند حدوث الم

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

  المشتقات األخرى المحتفظ بھا لغير المتاجرة 
  

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

  
  الممتلكات واآلالت والمعدات 

  
  االعتراف والقياس

  
ً االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض  قياسيتم  انظر السياسة (المتراكمة  القيمةبنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا

    .، إن وجدت)المحاسبية حول انخفاض القيمة
  

ً تشتمل تكلفة الموجودات المنشأة . تشتمل التكلفة على المصروفات المنسوبة مباشرة إلى االستحواذ على الموجودات    :ما يلي على ذاتيا
  
 ؛تكلفة المواد والعمالة المباشرة  
 ؛ ومباشرة إلى إيصال الموجودات إلى الحالة التشغيلية المناسبة لالستخدام المزمع لھا أي تكاليف أخرى منسوبة بصورة  
 تكاليف االقتراض المرسملة .  
  

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

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

  
المحتسبة على أنھا الفرق بين صافي (ن استبعاد أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات الناتجة عالخسائر  وأاألرباح ب االعترافيتم 

  .األرباح أو الخسائر ضمن )للبند المعنيالقيمة الدفترية وتبعاد المتحصالت من االس
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   ) تابع( الممتلكات واآلالت والمعدات

  
  الالحقة التكاليف

  
 .المجموعةإلى  المرتبطة بھذه النفقاتأن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية كون من المرجح تتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما ي

  .عند تكبدھا اإلصالحات والصيانة المستمرة كمصروفات احتسابويتم 
  

   االستھالك
  

خسائر على مدى األعمار ضمن األرباح أو العلى أساس القسط الثابت الممتلكات واآلالت والمعدات احتساب االستھالك لبنود يتم 
  . وال يتم احتساب استھالك لألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز واألراضي .بنداإلنتاجية المقدرة لكل 

  
اعتباراً من التاريخ الذي يتم فيه تركيبھا وتصبح جاھزة لالستخدام، أو فيما  لممتلكات واآلالت والمعداتيتم احتساب االستھالك لبنود ا

  .ت المشيدة داخلياً، اعتباراً من التاريخ الذي يتم فيه إنجاز تلك الموجودات وتصبح جاھزة لالستخداميتعلق بالموجودا
  

  : للسنة الحالية الممتلكات واآلالت والمعداتللبنود الھامة من فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة 
  
  ) بالسنوات( األعمار                    

  ٣٥ – ٣٠                  مبـاني
   ١٥ – ٥                آالت ومعدات

   ٣                أثاث وتجھيزات 
   ٥ – ٣                  سيارات

   ١٠              أعمال طرق وترصيف 
   ١٠              تطوير أراضي ومحاجر

   ٣                معدات مكتبية 
  

ً تاريخ كل تقرير ويتم تعديلھا حيثما في االستھالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية  قتتم مراجعة طر تم تعديل األعمار  .يكون مناسبا
  ). ١٣راجع إيضاح ( ٢٠١١في عام  لممتلكات واآلالت والمعداتاإلنتاجية والقيمة المتبقية لبعض بنود ا

  
  األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز

  
ً انخفاض القيمة يتم بيان األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة  نتھاء من اإلنشاء،فور اال. لحين االنتھاء من اإلنشاء ، إن وجدتناقصا

إلى الفئة المناسبة ضمن  تكلفة تلك الموجودات والتكلفة المنسوبة مباشرة إلى اإلنشاء، بما في ذلك تكاليف االقتراض المرسملة يتم تحويل
  . ال يتم احتساب استھالك لألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز .بند الممتلكات واآلالت والمعدات

  
  الموجودات غير الملموسة 

  
ً منھا اإلطفاء المتراكم  يتم قياس الموجودات غير الملموسة التي استحوذت عليھا المجموعة ولھا أعمار إنتاجية محددة بالتكلفة ناقصا

  . المتراكمة، إن وجدت انخفاض القيمةوخسائر 
  

ويتم . ا األصل المحدد التي تتعلق بهتتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد عن المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في ھذ
االعتراف بكافة النفقات األخرى، بما في ذلك نفقات الشھرة التجارية والعالمات التجارية التي تنشأ داخلياً، ضمن األرباح أو الخسائر 

  . عند تكبدھا
  

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

  
 ً   . تتم مراجعة طرق اإلطفاء واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلھا حسبما يكون مناسبا
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  العقارات االستثمارية 

  
ن، ولكن تتمثل العقارات االستثمارية بالعقارات التي يتم االحتفاظ بھا إما لتحقيق إيرادات إيجارية منھا أو لزيادة رأس المال أو لكال السبيي

  . ة أو االستخدام في إنتاج أو تقديم بضائع أو خدمات أو ألغراض إداريةليس بغرض البيع في سياق األعمال االعتيادي
  

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

  . سنة ٣٥إلى  ٣٠المقدرة التي تتراوح من 
  

وتشتمل تكلفة العقارات االستثمارية المشيدة ذاتياً . تشتمل التكلفة على النفقات المنسوبة مباشرة إلى االستحواذ على العقارات االستثمارية
لمباشرة وأي تكاليف أخرى منسوبة بصورة مباشرة إلى إيصال العقارات االستثمارية إلى الحالة التشغيلية على تكلفة المواد والعمالة ا

  . المناسبة لالستخدام المزمع لھا باإلضافة إلى تكاليف االقتراض المرسملة
  

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

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

  .في تاريخ إعادة التصنيف لھذا العقار
  

  مؤجرة الموجودات ال
  

عند االعتراف المبدئي، . يتم تصنيف عقود اإليجار التي تحتفظ المجموعة بموجبھا بكافة مخاطر وامتيازات الملكية كعقود إيجار تمويلية
العتراف الحقاً ل. يتم قياس الموجودات المؤجرة بقيمة مساوية إلى قيمتھا العادلة أو القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار، أيھما أقل

  .  المبدئي، يتم احتساب الموجودات وفقاً للسياسة المحاسبية المطبقة على الموجودات ذات الصلة
  

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

  المخزون 
  

ترتكز تكلفة المخزون على مبدأ المتوسط المرجح للتكلفة وتشتمل  .لة للتحقيق، أيھما أقلالقابالتكلفة أو صافي القيمة بالمخزون  قياسيتم 
على النفقات المتكبدة لالستحواذ على المخزون وتكاليف اإلنتاج والتحويل والتكاليف األخرى المتكبدة إليصال المخزون لوضعه وموقعه 

ز، تشمل التكلفة على جزء مناسب من المصروفات العامة لإلنتاج استناداً للطاقة في حالة المخزون المصنع واألعمال قيد اإلنجا. الحاليين
  . التشغيلية االعتيادية

  
  . تتمثل صافي القيمة القابلة للتحقيق بسعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية ناقصاً التكاليف المقدرة لإلنجاز ومصروفات البيع

  
  عقود اإلنشاءات قيد اإلنجاز

  
. تمثل عقود االنشاءات قيد اإلنجاز بإجمالي المبلغ غير المفوتر المتوقع تحصيله من العمالء مقابل أعمال العقود المنجزة حتى تاريخهت

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

  . أنشطة العقود لدى المجموعة بناًء على الطاقة التشغيلية االعتيادية
  

فيما يتعلق بالعقود التي تزيد فيھا فواتير سير . أو الخسائر يتم مباشرة االعتراف بالخسائر المتوقعة من إنجاز أحد العقود ضمن األرباح
  .العمل عن إيرادات العقد، يتم إدراج الزيادة ضمن المطلوبات المتداولة كفواتير زائدة عن التقييم
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  خفاض القيمة ان
  

  غير المشتقةالموجودات المالية 
  

 ُيعتبر أن. كان ھناك دليل موضوعي على تعرضھا النخفاض في القيمة إذا مام للتحققتاريخ كل تقرير في يتم تقييم الموجودات المالية 
بعد  أو أكثرقوع حدث و على انخفاض القيمة نتيجة قد تعرض النخفاض في القيمة إذا كان ھناك دليل موضوعي المالي األصل

  . يمكن تقديره بصورة موثوقة األصل اتأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لھذلھذا الحدث وكان  ا األصلھذباالعتراف المبدئي 
  

جدولة المبلغ  أو العجز عن السداد من قبل المدين وإعادة التعثرعلى  تشتمل األدلة الموضوعية على انخفاض قيمة الموجودات المالية
ً لشروط ما كانت  للمجموعةالمستحق  أو المصدر  المدينعلى أن التي تدل مؤشرات اللتقبلھا في ظروف أخرى و المجموعةوفقا
حاالت  تالزملظروف االقتصادية التي اومن قبل المقترضين أو المصدرين  السدادوالتغييرات السلبية في القدرة على إلفالس لسيتعرض 
  . م وجود سوق نشط لألداة المعنيةالتعثر أو عد

  
على المستوى الفردي والمستوى الموجودات المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة انخفاض قيمة  علىباالعتبار األدلة  المجموعةتأخذ 

إن . في القيمة بصورة محددة ما إذا كان ھناك انخفاضم للتحققالھامة في حالتھا الفردية الموجودات المالية يتم تقييم كافة . الجماعي
الھامة في حالتھا الفردية التي وجد أنھا غير خاضعة النخفاض في القيمة بشكل محدد، يعاد تقييمھا بصورة الموجودات المالية كافة 

تي ال تكون ھامة البالموجودات المالية  فيما يتعلق. ما إذا كان قد وقع أي انخفاض في القيمة دون أن يتم التعرف عليهم للتحققجماعية 
التي لھا  الموجودات الماليةالنخفاض في القيمة من خالل تجميع  ھاتعرضمن  للتحققفيتم تقييمھا بصورة جماعية  ،في حالتھا الفردية

  . خصائص مخاطر مماثلة
  

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

  .تشير إليه التجارب السابقة
  

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

ت التي تعرضت النخفاض في القيمة من ويستمر االعتراف بالفوائد على الموجودا. ويتم إظھارھا في حساب المخصص للذمم المدينة
عندما يتسبب حدث الحق في نقص قيمة خسائر انخفاض القيمة، يتم عكس النقص في خسائر انخفاض القيمة من . خالل عكس الخصم

  .خالل األرباح أو الخسائر
  
  

  الموجودات غير المالية 
  

ما إذا كان ھناك أي مؤشر م للتحققتاريخ كل تقرير في تثناء المخزون، ، باسللمجموعةللموجودات غير المالية  الدفتريةتتم مراجعة القيم 
يتم االعتراف بخسائر . المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد ذلكفي حالة وجود مثل . القيمةفي نخفاض تعرضھا العلى 

خسائر بيتم االعتراف  .المقدرة عن قيمته القابلة لالستردادانخفاض القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما أو وحدته المنتجة للنقد 
 تهأو قيم ستخداماالمن  تهتتمثل القيمة القابلة لالسترداد ألصل ما أو الوحدة المنتجة للنقد بقيم .ضمن األرباح أو الخسائر انخفاض القيمة

قيمتھا  لتصل إلى، يتم تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ممن االستخداالقيمة  تقييموعند  .أيھما أكبر، العادلة ناقصاً تكاليف البيع
الوحدة المنتجة أو  والمخاطر المتعلقة بذلك األصل الزمنية للمال قيمةلمات السوقية الحالية ليالحالية باستخدام معدل خصم يعكس التقي

من االستخدام داخلة تنتج تدفقات نقدية  عة موجوداتيتم تجميع الموجودات في أصغر مجمو ،اختبار انخفاض القيمة لغرض. للنقد
   . األخرى المنتجة للنقد اتلموجودات األخرى أو الوحدل الداخلة عن التدفقات النقدية إلى أبعد الحدودتكون مستقلة والمستمر 

  
محددة للتحقق من تعرضھا النخفاض الشھرة التجارية والموجودات غير الملموسة التي لھا أعمار إنتاجية غير  تقييميتم  بصورة سنوية 

  في القيمة

  
  
  
  
  
  



 

٢٩ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  
  ) تابع( السياسات المحاسبية الھامة  ٤

  
   ) تابع( انخفاض القيمة

  
  )  تابع(الموجودات غير المالية 

  
أي مؤشرات تدل على أن الخسائر قد  في حالة وجودتاريخ كل تقرير في قة خسائر انخفاض القيمة المعترف بھا في فترات ساب يتم تقييم

تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة  إذا كان ھناكويتم عكس خسائر انخفاض القيمة . انخفضت أو لم تعد موجودة
يتم سالتي كان  الدفتريةألصل عن قيمته ل الدفتريةقيمة الويتم عكس خسائر انخفاض القيمة فقط إلى المدى الذي ال تزيد فيه . لالسترداد

  .خسائر انخفاض القيمةباالعتراف  إذا لم يكن قد تمتحديدھا، صافية من االستھالك أو اإلطفاء، 
  

  الموجودات المحتفظ بھا للبيع 
  

استردادھا بصورة رئيسية من خالل إن الموجودات غير المتداولة أو مجموعات االستبعاد التي تتألف من موجودات ومطلوبات يتوقع 
قبيل تصنيف تلك الموجودات على أنھا متاحة . البيع وليس من خالل االستخدام المتواصل، يتم تصنيفھا على أنھا موجودات متاحة للبيع

ذلك قياس الموجودات،  و يتم عادًة بعد. للبيع، يتم قياس الموجودات، أو عناصر مجموعة االستبعاد، وفقاً للسياسات المحاسبية للمجموعة
إن أي خسائر ناتجة عن انخفاض قيمة مجموعة . أو مجموعة االستبعاد، بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، أيھما أقل،

خصيص أي خسائر إلى االستبعاد، يتم تخصيصھا مبدئياً إلى الشھرة التجارية ثم إلى الموجودات والمطلوبات المتبقية بالتناسب وال يتم ت
ً للسياسات المحاسبية  المخزون أو الموجودات المالية أو موجودات الضريبة المؤجلة أو العقارات االستثمارية والتي يستمر قياسھا وفقا

الناتجة يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة عند التصنيف المبدئي كموجودات متاحة للبيع  واألرباح أو الخسائر الالحقة . للمجموعة
  .وال يتم االعتراف باألرباح التي تزيد عن خسائر انخفاض القيمة المتراكمة. عن إعادة القياس ضمن األرباح أو الخسائر

  
يتم إيقاف احتساب اإلطفاء أو االستھالك للموجودات غير الملموسة والممتلكات واآلالت والمعدات فور تصنيفھا كموجودات محتفظ بھا 

ذلك، يتم إيقاف احتساب حقوق الملكية في الشركات المستثمر فيھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية فور تصنيفھا على أنھا عالوة على . للبيع
  . محتفظ بھا للبيع

  
  تعويضات نھاية الخدمة للموظفين

  
تاريخ في افة الموظفين ك ماتتم إنھاء خد فيما لوعلى أساس االلتزام الذي قد ينشأ  يرتكز مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين

ً  هتم احتسابوي التقرير لدولة اإلمارات العربية المتحدة والقوانين المحلية ذات الصلة المطبقة على الشركات  لقانون العمل االتحادي وفقا
    .تعتبر اإلدارة ھذه التعويضات التزامات طويلة األجل وعليه يتم تصنيفھا كمطلوبات طويلة األجل. التابعة الخارجية

  
  المخصصات

  
يتم االعتراف بمخصص ما عندما يكون لدى المجموعة، نتيجة لحدث سابق، التزام حالي قانوني أو إنشائي يمكن تقديره بصورة موثوقة 

يتم تحديد المخصصات من خالل خصم . ويكون من المرجح أن يلزم إجراء تدفقات نقدية خارجة للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام
النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر التي ينطوي  التدفقات

  . ويتم االعتراف بعكس الخصم كتكلفة التمويل. عليھا االلتزام
  

  اإليرادات 
  

  بيع البضائع 
  

ً من  للتعويضعتيادية بالقيمة العادلة يتم قياس اإليرادات من بيع البضائع في سياق األنشطة اال المقبوض أو مستحق القبض، صافيا
باإليرادات في حالة وجود دليل دامغ، الذي يكون عادًة في يتم االعتراف و. والحسومات على الكمية المرتجعات والخصومات التجارية
المستحق  التعويضويكون من المرجح استرداد  لمشتريلملكية إلى الالمخاطر واالمتيازات الھامة  شكل اتفاقية بيع موقعة، على نقل

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

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

  
يتم  .التقريرتاريخ في مع مرحلة إنجاز المعاملة  من الخدمات المقدمة ضمن األرباح أو الخسائر بما يتناسبيرادات باإليتم االعتراف 

  . تقييم مرحلة اإلنجاز استناداً إلى معاينة األعمال المنجزة
  

  عقود اإلنشاءات 
  

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

يتم االعتراف بمصروفات العقد عند تكبدھا . عقديتم االعتراف بإيرادات العقد ضمن األرباح أو الخسائر بما يتناسب مع مرحلة إنجاز ال
  .  ما لم ينتج عنھا أصل متعلق بالنشاط المستقبلي للعقد

  
عندما ال يمكن قياس ناتج عقد ما بصورة .إجمالي تكاليف العقد المقدرة إلى الفعلية العقد تكاليفنسبة  يتم تقدير نسبة اإلنجاز استناداً إلى

ويتم االعتراف مباشرة بالخسائر . ات ھذا العقد فقط إلى مدى تكاليف العقد المتكبدة التي يحتمل استردادھاموثوقة، يتم االعتراف بإيراد
  . المتوقعة من عقد ما ضمن األرباح أو الخسائر

  
  اإليرادات اإليجارية  

  
ويتم . اإليجارعقد  على مدى فترةأساس القسط الثابت على  كإيرادات من العقارات االستثمارية اإليجاريةيرادات اإليتم االعتراف ب

  .اإليجارية على مدى فترة عقد اإليجاريرادات اإلالممنوحة كجزء ال يتجزأ من إجمالي  اإليجاراالعتراف بحوافز 
  

  إيرادات التمويل وتكاليف التمويل
  

ويتم االعتراف بإيرادات . ذات عالقةتتألف إيرادات التمويل من إيرادات الفائدة على الودائع الثابتة والمبالغ المستحقة من أطراف 
  .  التمويل ضمن األرباح أو الخسائر عند استحقاقھا باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي

  
ويتم االعتراف . تتألف مصروفات التمويل من مصروفات الفائدة على القروض المصرفية والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

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

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

  
على  يتوقف ذلكوتمويل  تكاليفكإيرادات تمويل أو إما  المبلغ صافيعلى أساس أرباح وخسائر من صرف العمالت األجنبية  يتم بيان

  .صافي الربح أو صافي الخسارةمركز العمالت األجنبية في  تغيراتكانت إذا ما 
  

  الضرائب  
  

ً لقوانين ضريبة الدخل المطبقة على الشركات التابعة  تتألف مصروفات الضريبة من الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة المحتسبة وفقا
يبة الحالية والضريبة المؤجلة في األرباح أو الخسائر باستثناء ما يتعلق بدمج األعمال أو يتم االعتراف بالضر. الخارجية للمجموعة

  .  البنود المعترف بھا مباشرة ضمن حقوق الملكية أو ضمن اإليرادات الشاملة األخرى
  

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

  
تقديم التقارير المالية  يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة فيما يتعلق بالفروق المؤقتة بين المبالغ الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغراض

ترتكز قيمة الضريبة المؤجلة المرصود مخصص لھا على الطريقة المتوقعة لتحقيق أو تسوية . والمبالغ المستخدمة لألغراض الضريبية
  .   قريرالقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات باستخدام المعدالت الضريبية السارية أو التي يتم تفعليھا بشكل جوھري في تاريخ الت
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 ولتحديد قيمة الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة، تضع المجموعة باعتبارھا تأثير مراكز الضريبة غير المتأكد منھا وما إذا كان فوائد أ
ترى المجموعة أن استحقاقاتھا المتعلقة بمطلوبات الضريبة كافية لكافة سنوات الضريبة المفتوحة . ضرائب إضافية ستكون مستحقة

يعتمد ھذا التقييم على تقديرات . استناداً إلى تقييمھا للعديد من العوامل، بما في ذلك تفسيرات القانون الضريبي والخبرة السابقة
قد تظھر معلومات جديدة تؤدي إلى قيام المجموعة بتغيير . وي على مجموعة من األحكام المتعلقة بأحداث مستقبليةوافتراضات وقد ينط

أحكامھا المتعلقة بكفاية مطلوبات الضريبة القائمة؛ حيث أن التغيرات على مطلوبات الضريبة سوف تؤثر على مصروفات الضريبة في 
  . الفترة التي تحديدھا فيھا

  

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

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

    

يتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة فيما يتعلق بخسائر الضريبة غير المستخدمة واالعفاءات الضريبية والفروق المؤقتة القابلة 
وتتم . ح خاضعة للضريبة في المستقبل والتي يمكن في مقابلھا استخدام الموجوداتلالستقطاع فقط إلى المدى الذي يحتمل معه توفر أربا

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

  
  عقود اإليجار 

  

  دفعات عقد اإليجار 
  

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

  

على مدى فترة عقد  الخسائر على أساس القسط الثابت كمصروفات ضمن األرباح أوتشغيلية ال اإليجارعقود  بدفعاتيتم االعتراف 
  .اإليجارعلى مدى فترة عقد اإليجار عقد  مصروفاتكجزء ال يتجزأ من إجمالي  بحوافز اإليجار المستلمةويتم االعتراف . اإليجار

  
  ربحية السھم

  

ويتم احتساب ربحية السھم األساسية من خالل . ألسھمھا العادية والمخففة حول ربحية السھم األساسيةالبيانات  بعرض المجموعة تقوم
السنة، والمعدلة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية القائمة خالل  المجموعةالمنسوبة إلى مساھمي  أو الخسائر تقسيم األرباح

الخسائر المنسوبة إلى المساھمين ويتم تحديد األرباح المخففة للسھم عن طريق تعديل األرباح أو . مقابل األسھم الخاصة المحتفظ بھا
العاديين والمتوسط المرجع لعدد األسھم العادية القائمة، والمعدلة لألسھم الخاصة المحتفظ بھا، مقابل تأثيرات جميع األسھم العادية 

  . المخففة المحتملة
  

  المنح الحكومية
  

معقول على إمكانية استالمھا، وأن المجموعة ستلتزم بالشروط  يتم االعتراف بالمنح الحكومية بالقيمة االسمية عندما يكون ھناك دليل
  .المرتبطة بھذه المنحة

  

بصورة منھجية في نفس  ، يتم االعتراف بھا ضمن األرباح أو الخسائرتم تكبدھاعن مصروفات  ةلمجموعتدفع كتعويض لإن المنح التي 
  .الفترة التي تم فيھا االعتراف بالمصروفات

  
  اعات التقارير حول القط

  

يتمثل القطاع التشغيلي بأحد عناصر المجموعة التي تزاول أنشطة تجارية والذي يمكن من خالله أن تحقق إيرادات وتتكبد مصروفات 
وتتم مراجعة النتائج التشغيلية لكافة . بما في ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بمعامالت مع أي من عناصر المجموعة األخرى

يلية بصورة منتظمة من قبل المسؤول عن اتخاذ القرارات التشغيلية للمجموعة وھو الرئيس التنفيذي للشركة وذلك التخاذ القطاعات التشغ
  . القرارات الخاصة بالموارد التي يجب تخصيصھا لكل قطاع وتقييم أدائه، والذي يتم تقديم معلومات مالية منفصلة عنه

  

ير بھا إلى الرئيس التنفيذي للشركة على البنود المنسوبة بصورة مباشرة إلى القطاع باإلضافة إلى تشتمل نتائج القطاع التي يتم تقديم تقار
تتمثل النفقات الرأسمالية للقطاع بإجمالي التكاليف المتكبدة خالل السنة لالستحواذ على . البنود التي يمكن تخصيصھا على أساس معقول

  . استثناء الشھرة التجاريةممتلكات وآالت معدات وموجودات غير ملموسة ب
  



 

٣٢ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  
  ) تابع( السياسات المحاسبية الھامة  ٤

  
  التفسيرات والمعايير الجديدة التي لم يتم تطبيقھا حتى اآلن 

  
 ١ الفترة المحاسبية التي تبدأ فيتسري على  لم درت ولكنالتي أص ھناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات

  : عند إعداد ھذه البيانات الماليةمبكراً ولم يتم تطبيقھا  ٢٠١١ يناير
  
  التعديالت على المعيار ( تحويالت الموجودات المالية –اإلفصاحات ، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار ٢٠١٠في أكتوبر

 . ٢٠١١يوليو  ١ويسري ھذا المعيار اعتباراً من ) ير المالية الدوليةمن معايير التقار ٧
  األدوات المالية من معايير التقارير المالية الدولية  ٩، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار المعيار ٢٠١٠في أكتوبر

من معايير  ٩إن المعيار . ٢٠١٣يناير  ١تباراً من ويسري ھذا المعيار اع)) ٢٠١٠(من معايير التقارير المالية الدولية  ٩المعيار (
 )).٢٠٠٩(معايير التقارير المالية الدولية ( ٢٠٠٩التقارير المالية الدولية يحل محل النسخة السابقة التي أصدرت في نوفمبر 

  تعديالت على  –مؤھلة استرداد الموجودات ال: الضريبة المؤجلة، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار ٢٠١٠في ديسمبر
 . ٢٠١٢يناير  ١ويسري ھذا المعيار اعتباراً من  ١٢المعيار المحاسبي الدولي 

  البيانات المالية الموحدةمن معايير التقارير المالية الدولية  ١٠، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار المعيار ٢٠١١في مايو ،
اإلفصاح عن من معايير التقارير المالية الدولية  ١٢الدولية الترتيبات المشتركة، المعيار من معايير التقارير المالية  ١١المعيار 

من معايير التقارير المالية الدولية قياس القيمة العادلة، وتسري كافة تلك المعايير  ١٣و المعيار  الحصص في الشركات األخرى
 .٢٠١٣يناير  ١اعتباراً من 

  تعديالت على المعيار ( عرض بنود اإليرادات الشاملة األخرىير المحاسبة الدولية بإصدار ، قام مجلس معاي٢٠١١في يونيو
 .   ٢٠١٢يوليو  ١ويسري ھذا المعيار اعتباراً من ) عرض البيانات المالية ١المحاسبي الدولي 

  ويسري تعويضات الموظفينل المعد ١٩، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار المعيار المحاسبي الدولي ٢٠١١في يونيو ،
 . ٢٠١٣يناير  ١ھذا المعيار اعتباراً من 

  الذي يحل محل المعيار ) ٢٠١١( البيانات المالية المنفصلة ٢٧قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار المعيار المحاسبي الدولي
الذي يحل محل المعيار المحاسبي ) ٢٠١١(لمشتركة االستثمارات في الشركات الزميلة واالئتالفات ا) ٢٠٠٨( ٢٧المحاسبي الدولي 

  . ٢٠١٣يناير  ١تسري كافة ھذه المعايير اعتباراً من ). ٢٠٠٨( ٢٨الدولي 
  

قامت اإلدارة تقييم تأثير ھذه المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات وخلصت إلى إما أن تلك المعايير ليس لھا صلة 
من معايير التقارير  ٩يرھا مقتصر على متطلبات العرض واإلفصاحات في البيانات المالية، باستثناء المعيار رقم بالمجموعة أو أن تأث

وقد يغير تصنيف وقياس الموجودات  ٢٠١٣، الذي يصبح ملزماً للبيانات المالية الموحدة للمجموعة لعام "األدوات المالية"المالية الدولية  
  .  تطبيق ھذا المعيار مبكراً ولم يتم تحديد مدى تأثيره ال تنوي المجموعة. المالية
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  وشركاتھا التابعة.) ع.م.ش(سيراميك رأس الخيمة 
  

  )تابع(إيضاحات 
  

  تحديد القيم العادلة   ٥
  

. غير الماليةتتطلب اإلفصاحات والسياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة تحديد القيم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية و
حيثما يكون ممكناً، يتم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة . أو اإلفصاح استناداً إلى الطرق التالية/تم تحديد القيم العادلة ألغراض القياس و

  . باالفتراضات الموضوعة لتحديد القيم العادلة ضمن اإليضاحات المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات
  

  األدوات المشتقة
  
  .  الحصول على القيمة العادلة لعقود صرف العمالت اآلجلة وعقود مقايضة أسعار الفائدة من البنوك والمؤسسات المالية المقابلة يتم
  

  المطلوبات المالية غير المشتقة
  

مخصومة بمعدل الفائدة السائد يتم احتساب القيمة العادلة بناًء على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية من المبلغ األصلي والفائدة 
  . لدى السوق في تاريخ التقرير

  
  االستثمارات المحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

  
     .  ترتكز القيم العادلة للموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر على سعرھا السوقي المدرج

 
  الذمم الدائنة التجارية واألخرى /التجارية واألخرى ةالذمم المدين

  
لتلك إن القيمة العادلة للذمم المدينة التجارية واألخرى والذمم الدائنة التجارية واألخرى تقارب القيمة الدفترية نظراً للطبيعة الحالية 

جل، يتم تقدير القيمة العادلة استناداً إلى القيمة الحالية الذمم الدائنة التجارية واألخرى طويلة األ/فيما يتعلق بالذمم المدينة. األدوات
  . للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة بمعدل الفائدة السائدة لدى السوق في تاريخ التقرير

 
  العقارات االستثمارية

  
في تقييم عقارات تقع في نفس موقع  تقوم شركة تقييم خارجية مستقلة لديھا المؤھالت المھنية المناسبة المعترف بھا والخبرة السابقة

وترتكز القيم العادلة على القيمة . وضمن فئة العقارات التي يتم تقييمھا، بتقييم محفظة االستثمارات العقارية للمجموعة بصورة سنوية
ئع راغب في البيع بموجب السوقية وھي القيمة المقدرة التي يمكن تبادل العقار بھا في تاريخ التقييم بين مشتري راغب في الشراء وبا

  . معاملة أبرمت وفقاً لشروط السوق االعتيادية بعد التسويق الجيد بحيث يبرم الطرفان المعاملة عن دراية تامة ودون إرغام
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  وشركاتھا التابعة.) ع.م.ش(سيراميك رأس الخيمة 
  

  )تابع(إيضاحات 
  

 ص غير مسيطرة وحص االستحواذ على شركات تابعة  ٦
  

  االستحواذ على شركات تابعة
  

ً باسم ) (أبوظبي(وشركة سيراميك رأس الخيمة ) العين(إن شركة سيراميك رأس الخيمة    رئيسية التجارية المؤسسة الالمعروفه سابقا
وقد استحوذت  الفروع،ھذه حصص من  ٪٥٠بـ  يحتفظ خرھناك طرف آكان  .ع.م.ھي فروع لشركة سيراميك رأس الخيمة ش) للبناء

وشركة سيراميك ) العين(شركة سيراميك رأس الخيمة  تعمل كالً من. ٢٠١١أبريل  ١الشركة على ھذه الحصص في السنة الحالية في 
  .أبوظبي على التواليوالعين  تيتجات السيراميك واألدوات الصحية في مديننفي مجال تجارة وتوزيع م) أبوظبي(رأس الخيمة 

  
مكن المجموعة من تُ سوف ) أبوظبي(وشركة سيراميك رأس الخيمة ) العين(شركة سيراميك رأس الخيمة  من كلٍ  إن السيطرة على

 حصةلمجموعة ل توفر ھذه السيطرةمن المتوقع أن  أنه كما. الجديدة الجغرافية المناطقفي فاعلية أكثر  بصورةتسويق وتوزيع منتجاتھا 
زيادة التكاليف من خالل  تخفيضوالمساعدة في  عمالء الشركة المستحوذ عليھاقاعدة سوق السيراميك من خالل الوصول إلى  أكبر في

  .  حجم المبيعات
  

) أبوظبي(سيراميك رأس الخيمة و) العين(مسيطرة في سيراميك رأس الخيمة الحصص المن تاريخ االستحواذ على الممتدة خالل الفترة 
 ٥٫٣٠ بلغتمليون درھم وبأرباح  ٧٩٫٦٩ بلغتفي نتائج المجموعة بإيرادات  ، ساھمت الشركة المستثمر بھا٢٠١١ديسمبر  ٣١وحتى 

مليون  ٣٫٣٦٦٫٥٢ كانت ستبلغ اإليرادات الموحدةفإن ، ٢٠١١يناير  ١ قد تم بتاريخ كان االستحواذ لواإلدارة أنه  وتتوقع .مليون درھم
يد ھذه المبالغ، افترضت اإلدارة أن تعديالت القيمة العادلة، عند تحد. مليون درھم ٢٢٤٫٨٧ للسنة كانت ستبلغاألرباح الموحدة ودرھم 

   .٢٠١١يناير  ١في قد تم االستحواذ  كان إذافي تاريخ االستحواذ ھي نفس تعديالت القيمة العادلة  التي نشأت، بصورة مؤقتةالمحددة 
  

من خالل . م.م.ركة الجزيرة لخدمات المرافق ذبالسيطرة على ش ٢٠١١مارس  ١ي السنة الحالية في عالوة على ذلك، قامت المجموعة ف
تقوم شركة . ٪١٠٠تبلغ حصة الشركة اآلن في ھذه الشركة . التصويت في ھذه الشركة أسھمھا وحقوقمن  ٪٤٩االستحواذ على 

 . بمزاولة أعمال تقديم خدمات المرافق لشركات المجموعة وأطراف أخرى. م.م.الجزيرة لخدمات المرافق ذ
   

، ٢٠١١ديسمبر  ٣١وحتى . م.م.مسيطرة في الجزيرة لخدمات المرافق ذالحصص المن تاريخ االستحواذ على الممتدة رة خالل الفت
ترى اإلدارة أنه . مليون درھم ١٫٢٤ بلغتمليون درھم وبأرباح  ٤٫٤٦ بلغتساھمت الشركة المستثمر بھا في نتائج المجموعة بإيرادات 

للسنة مليون درھم واألرباح الموحدة  ٣٫٣٣٧٫٥٦ كانت ستبلغ اإليرادات الموحدةفإن ، ٢٠١١يناير  ١ قد تم بتاريخ االستحواذ إذا كان
التي  ، المحددة بصورة مؤقتة،عند تحديد ھذه المبالغ، افترضت اإلدارة أن تعديالت القيمة العادلة. مليون درھم ٢٢٢٫٦٥ كانت ستبلغ

  .٢٠١١يناير  ١في قد تم االستحواذ  إذا كانلعادلة في تاريخ االستحواذ ھي نفس تعديالت القيمة ا نشأت
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  وشركاتھا التابعة.) ع.م.ش(سيراميك رأس الخيمة 
  

  )تابع(إيضاحات 
  

 )  تابع(وحصص غير مسيطرة  االستحواذ على شركات تابعة  ٦
  

  )تابع(االستحواذ على شركات تابعة 
  

 ما تمجودات المستحوذ عليھا والمطلوبات المفترضة في تاريخ االستحواذ باإلضافة إلى فيما يلي ملخص للمبالغ المعترف بھا للمو
  :تحويله

  
  ) العين( يراميك رأس الخيمةـــــس

  )أبوظبي(وسيراميك رأس الخيمة 
  الجزيرة لخدمات 

  .م.م.المــــرافق ذ
  ألف درھم   ألف درھم   
      

  ٥٩٤  ٦١٩  الممتلكات واآلالت والمعدات
  ٢٫٤٩٢  ٥٨٫٣٨٣  مدينة التجاريةالذمم ال

  -  ٢٨٫٧٩٣  المخزون
  ٧٤٣  ٢٫٨٥٤  النقد وما يعادله

  )٢٫١٧٣(  )٦٦٫٦٤٩(  الذمم الدائنة التجارية واألخرى
   ----------   ---------  

  ١٫٦٥٦  ٢٤٫٠٠٠  إجمالي صافي الموجودات
  =====  ====  
      

  ٨٢٨  ١٢٫٠٠٠  صافي الموجودات المنسوبة إلى حقوق الملكية المستحوذ عليھا
  =====  ===  

  ٨٢٨  ١٢٫٠٠٠  المدفوع نقداً  التعويض
  =====  ===  

  
حيث أن القيمة العادلة للموجودات التي تم االستحواذ عليھا والمطلوبات المفترضة في تاريخ االستحواذ تعادل إجمالي القيمة العادلة 

، لم تنشأ شھرة تجارية ما تم تحويلهتم االستحواذ عليھا باإلضافة إلى لحقوق الملكية التي احتفظت بھا المجموعة سابقاً في الشركات التي 
  .  نتيجة االستحواذ

  
  المستبعدة إلى حصص غير مسيطرة  /حقوق الملكية المستحوذ عليھا من  

  
درھم  ٢٤٫٤٢٢بقيمة دفترية بلغت  ٪٥قدرھا ." م.م.راك فابريكيشن ذ"، استحوذت المجموعة على حصة إضافية في ٢٠١١مايو  ١في 

بلغت القيمة الدفترية لصافي . ٪١٠٠إلى  ٪٩٥وقد ترتب على ھذا االستحواذ زيادة حقوق الملكية للمجموعة في ھذه الشركة من 
بناًء على ھذه . درھم ٤٨٨٫٤٤٦في البيانات المالية الموحدة للمجموعة في تاريخ االستحواذ ." م.م.راك فابريكيشن ذ"موجودات 

درھم والزيادة في األرباح المحتجزة بنفس  ٢٤٫٤٢٢عة باالعتراف بالنقص في الحصة غير المسيطرة بمبلغ المعاملة، قامت المجمو
  . المبلغ

  
قدرھا ." م.م.راك يونيفرسال لصناعة البالستيك ذ"باالستحواذ على حصة إضافية في  ٢٠١١أكتوبر  ٢قامت المجموعة خالل السنة في 

ً ببيع درھم ثم قامت الحق ٥٠٠٫٠٠٠بمبلغ  ٪٤٨ درھم وقد ترتب على ذلك زيادة  ١٠٠٫٠٠٠من حصتھا في ھذه الشركة بمبلغ  ٪١٠ا
في تاريخ ." م.م.راك يونيفرسال لصناعة البالستيك ذ"بلغت القيمة الدفترية لصافي موجودات . ٪٨٧٫٦إلى  ٪٥٢في ملكيتھا الفعلية من 

     .درھم ٥٨٦٫١٥٣ي الحصة غير المسيطرة بمبلغ قامت المجموعة باالعتراف بالنقص ف. درھم ١٫٦٢٨٫٢٠٤االستحواذ 
  

إلى طرف آخر مقابل مبلغ . م.م.٪ من حقوق ملكيتھا في رأس الخيمة للجبس والديكور ذ١٥قامت المجموعة خالل السنة بتحويل 
  .   ٪٦٠٪ إلى ٧٥درھم وقد ترتب على ذلك انخفاض حقوق ملكيتھا في ھذه الشركة من  ٧٥٫٠٠٠

  
ً في أكتوبر عالوة على ذلك، قا قدرھا  .م.م.ايه ايه ايه كنتراكتورز ذباالستحواذ على حصة إضافية في  ٢٠١٠مت المجموعة أيضا

 ٪٧٠وقد ترتب على ذلك زيادة حقوق الملكية للمجموعة في ھاتين الشركتين من . م.م.من أسھم راك بينتس ذ ٪١٠باإلضافة إلى  ٪٣٠
  . م.م.ثمن الشراء نقداً وتم سداد الجزء المتبقي في شكل أسھم في راك لألساسات ذتم دفع جزء من . ٪١٠٠على التوالي إلى  ٪٩٠و 
  
  

  
  
  
  



 

٣٦ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

 اإليرادات   ٧
  

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھمألف   درھملف أ  
      

  ٢٫٧٦٥٫٥٦١  ٢٫٨٣٥٫٣٧٥  بيع بضائع
  ٥٢٫٧٣٩  ٦٧٫١١٧  تقديم خدمات 

  ٥١٨٫٤٢٢  ٤٣٤٫٢٦٥  رادات عقود إنشاءات إي
   -------------   -------------  
  ٣٫٣٣٦٫٧٢٢  ٣٫٣٣٦٫٧٥٧  
   =======  =======      
  

 تكلفة المبيعات    ٨
  

  
 اإليرادات األخرى     ٩
  

  
 .   مجموعة في الھندالتي تم استالمھا من قبل إحدى شركات ال المخفضةيمثل ھذا المبلغ ضريبة المبيعات والجمارك  )١(
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھمألف   درھملف أ  

      : تتضمن ما يلي
  ٩٧٤٫٤٩٤  ١٫٠٥٥٫٢٤١  مواد خام مستھلكة 

  ٥٫٢٩٨  ١٩٫٠٤٥  )١٧راجع إيضاح (مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم 
  مخصص انخفاض قيمة المخزون إلى صافي القيمة القابلة 

     )١٧راجع إيضاح ( للتحقيق
٢٩٫٢٥٠  ٣٣٫٥٦٠  

  ٢٧٩٫٠٠٣  ٢٩٣٫٣٢٣  العمالة المباشرة 
  ١٨٥٫٢٩٠  ١٩٧٫٦٤٠  الطاقة والوقود

  ٢٧٤٫٧٨٥  ٣٠٥٫٥٧٥  غاز البترول المسال والغازات الطبيعية 
  ٢٥٦٫١٢٢  ١٩٤٫٦٥٩  ) ١٣راجع إيضاح (االستھالك 

  ٢٧٩٫١٤٦  ٣٢٧٫٣٢٥  إصالحات وصيانة 
  ١٫٩٦٥  ٥٨٤  ) ١٤راجع إيضاح (إطفاء موجودات غير ملموسة 

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

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھمألف   درھملف أ  
    

  ١٠٫٥٠٩  ٢٦٫١٠٣  )١٥ع إيضاح راج(إيرادات إيجارية من العقارات االستثمارية 
  ١٩٫٤٤٥  ١٦٫٥٦٦  بيع خردة وبنود متنوعة 

  ٩٣٢  ١٥٤  مطالبات التأمين 
  )٨٦٦(  ٢٫١٧٤  من بيع ممتلكات وآالت ومعدات ) الخسائر( /األرباح

  ١٥٫٧٦٩  ٧٫٩٩٦  )  ١( ضريبية تخفيضات
  ٤٫٥٩٩  ١٤٫٨٥٠  إيرادات متنوعة أخرى 

   ----------   ---------  
  ٥٠٫٣٨٨  ٦٧٫٨٤٣  
   ======  =====      



 

٣٧ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

  المصروفات اإلدارية والعمومية    ١٠
   

  
  مصروفات البيع والتوزيع     ١١

   

  

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھمألف   رھمدألف   

      : تتضمن ما يلي
  ٧٠٫٠٠٧  ٩٧٫١٥٠  تكاليف موظفين 

  ٢٧٫٢٤٣  ٢٣٫٩٤٨  ) ١٣راجع إيضاح (االستھالك 
  ٥٫١٢٣  ٧٫٦٥٧  لعقارات االستثمارية استھالك ا

  ١١٫١٣٠  ١١٫٤١٧  ھاتف وبريد ومستلزمات مكتبية 
  ١١٫٥٧٣  ١٠٫٨٨٢  إصالحات وصيانة 

  ٧٫٢١٤  ٥٫٥٢٣  رسوم قانونية ومھنية 
  ٥٫٢٤٦  -  )٣٤راجع إيضاح (مصروفات ما قبل التشغيل شطب 

  ٦٨٢  ٦٥٤  ) ١٤راجع إيضاح (إطفاء موجودات غير ملموسة 
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الخسائر من بيع استثمارات 

  -  ١٣٨  )٢٢راجع إيضاح (
  ٢٨٫٢٦٦  ٨٩٫٠٠٩  )٣٣راجع إيضاح (خسائر انخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية 

راجع (خسائر انخفاض قيمة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 
  -  ١٧٫٣٤٨  )٢٩إيضاح 

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

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھمألف   درھمألف   

      : تتضمن ما يلي
  ٤٥٫٦٠٩  ٦٢٫١٧١  تكاليف موظفين 

  ١٢١٫٠٠٨  ١٢٦٫٥١٥  الشحن والمواصالت 
  ٦٩٫٣٠٩  ٨١٫٧٦٩  خصومات المتعلقة باألداء ال

  ٤٢٫٨٣٠  ٤٤٫١٥٨  دعاية وترويج 
  ٦٫٣١٥  ٧٫٤٦٧  سفر وترفيه 
  ٤٫٠١٥  ٥٫٩٢٤  ) ١٣راجع إيضاح (االستھالك 

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



 

٣٨ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

  التمويل      وتكاليفإيرادات   ١٢

  

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھمألف   درھمألف   
  معاد بيانھا     

     إيرادات التمويل
  ٩٫٨٤٢  ٩٫٧٠١  الفائدة على ودائع ثابتة 

  ٨٫١٣٥  ١٢٫٨٥٣  ))٤( ٢٨راجع إيضاح ( للمشتقاتصافي التغير في القيمة العادلة 
  ٣٫٢٢٦  ٤٫٥٦٨  )٢٩راجع إيضاح (الفائدة على مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

  ٥٫٨٩٨  -  صرف العمالت األجنبية  صافي ربح
  -  ٢١٥  أخرى 

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

  ٢٧٫١٠١  ٢٧٫٣٣٧  
  ===== ===  ========      

      التمويل  تكاليف
  ١٢٨٫٨٨١  ١١٠٫١٣١  الفائدة على قروض مصرفية 

  -  ٦٠٥  )  ٢٩راجع إيضاح (الفائدة على مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 
  ٢٥٫١٨٧  ٢٧٫٣٨٠  م مصرفية رسو

  -  ١٩٫٠٧٤  صافي خسارة صرف العمالت األجنبية 
  ------------- -----  ---------- --------  

  ١٥٤٫٠٦٨  ١٥٧٫١٩٠  
  =========   =========      

  

ً لمعدالت تتراوح لألإضافة الفائدة على األرصدة / يتم تحميل ً إلى١٫١٥ ما بينطراف ذات العالقة وفقا ٪ سنوياً ٧٫٥ ٪ سنويا
ً ٧٫٥٪ سنوياً إلى ١٫١٥: ٢٠١٠(   ).٪ سنويا
      

      المعترف بھا في اإليرادات الشاملة األخرى  
  )١٠٧٫٧٥١(  )١٥٤٫٧٥١( فروق تحويل العمالت األجنبية

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



 

٣٩ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

  ت واآلالت والمعدات الممتلكا  ١٣
  

  
 أراضي
  ومباني

 آالت
  ومعدات

  
  سيارات

 أثاث
  وتجھيزات 

 معدات
  مكتبية 

 أعمال طرق
  ترصيفو

  تطوير أراضي 
  ومحاجر 

  اعمال رأسمالية
  قيد اإلنجاز 

  
  اإلجمالي 

  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم  
                   التكلفة

  ٣٫٠٥٦٫٠٧٤  ٨٥٫١٠٤  ١٢٩  ١٧٫٥٥٠  ٢١٫٦٦٩  ١٨٫٨٨٠  ٥٩٫٤٢٣  ٢٫٣٦٨٫٥٣٤  ٤٨٤٫٧٨٥   ٢٠١٠يناير  ١الرصيد في 
  ٣٤٩٫٣٧٠  ١٥٠٫٢٣٩  -  ٣٥٨  ٦٫٤١٠  ١٤٫٤١٠  ٥٫٩٤١  ٨٣٫٣٧٥  ٨٨٫٦٣٧  اإلضافات 

المحول من األعمال الرأسمالية قيد 
  -  )٦٣٫٤٧٥(  -  -  ٢١٩  ٤٤  ٧٨٥  ٥٥٫٠٨١  ٧٫٣٤٦  اإلنجاز

المحول إلى العقارات االستثمارية 
  )٧٥٠(  )٧٥٠(  -  -  -  -  -  -  -  )١٥راجع إيضاح (

  )٣٧٫٣٤٦(  )٤٫٧٣٢(  -  -  )٤٢٦(  )٣٣٢(  )١٫٥٢٨(  )٢٨٫٧٣٦(  )١٫٥٩٢(  مشطوبات / استبعادات
  )١١٫٥٧٢(  )٣١(  -  )٣٧٣(  )١٥(  ٣١٢  )١٫٣٢٥(  )١٢٫٤٧٨(  ٢٫٣٣٨  تأثير الحركة في أسعار الصرف 

   -----------   - ------------    ---------    --------    ---------    ---------   -------    ----------    -------------   
  ٣٫٣٥٥٫٧٧٦  ١٦٦٫٣٥٥  ١٢٩  ١٧٫٥٣٥  ٢٧٫٨٥٧  ٣٣٫٣١٤  ٦٣٫٢٩٦  ٢٫٤٦٥٫٧٧٦  ٥٨١٫٥١٤ ٢٠١٠ديسمبر٣١الرصيد في

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

  ٣٫٣٥٥٫٧٧٦  ١٦٦٫٣٥٥  ١٢٩  ١٧٫٥٣٥  ٢٧٫٨٥٧  ٣٣٫٣١٤  ٦٣٫٢٩٦  ٢٫٤٦٥٫٧٧٦  ٥٨١٫٥١٤   ٢٠١١يناير  ١الرصيد في 
  ١٣٢٫٣٩٤  ٧٣٫٩٧٩  -  ١٥  ٣٫٦٠٤  ٢٫٣٦٥  ٢٫٧٣٦  ٢١٫٨٦٤  ٢٧٫٨٣١  اإلضافات 

راجع (الحيازة من خالل دمج أعمال 
  ٣٫٥٢٨  -  -  -  ١٩٣  ٢١٢  ٢٫٢٧٤  ٨٤٩  -  )٦إيضاح 
راجع (عادة التصنيف إ/ تالتحويال
  ٧٫٠٣٩  -  -  -  -  -  ٦٫٢٨٩  ٧٥٠  -  ) ١٥إيضاح 

  -  )٦٩٫٣٢٥(  -  ٢٫٥٣٩  ١٫٢٤٧  ٥٣١  ١٫٧٠٢  ٤٢٫١٠٠  ٢١٫٢٠٦  المحول من ممتلكات وآالت ومعدات
المحول إلى عقارات استثمارية 

  ) ١٥راجع إيضاح (
  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
)١٠٧٫٣٦٨(  

  
)١٠٧٫٣٦٨(  

  )٨٠٫٤٩٦(  )٢١٫٣٠٨(  -  -  )٨٩٥(  )٨٤٢(  )٢٫٢٧٥(  )٥١٫٨٦٧(  )٣٫٣٠٩(  مشطوبات /استبعادات
  )١١١٫١٩٩(  )١٫٤٢٦(  -  )٦(  )٥٨٤(  )٩٩٤(  )٩٩٢(  )٨٦٫٧٧٩(  )٢٠٫٤١٨(  تأثير الحركة في أسعار الصرف 

   -----------    ------------    ---------    ---------    ---------    ---------    -----    ----------    -------------   
  ٣٫١٩٩٫٦٧٤  ٤٠٫٩٠٧  ١٢٩  ٢٠٫٠٨٣  ٣١٫٤٢٢  ٣٤٫٥٨٦  ٧٣٫٠٣٠  ٢٫٣٩٢٫٦٩٣  ٦٠٦٫٨٢٤ ٢٠١١ديسمبر٣١فيالرصيد

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

  
  
  



 

٤٠ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

   ) عتاب( الممتلكات واآلالت والمعدات  ١٣
  
 أراضي  

  ومباني
 آالت

  ومعدات
  

  سيارات
 أثاث

  وتجھيزات 
 معدات

  مكتبية 
 أعمال طرق

  ترصيفو
  تطوير أراضي 

  ومحاجر 
  اعمال رأسمالية

  قيد اإلنجاز 
  

  اإلجمالي 
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم  

                   راكماالستھالك المت
  ١٫٥٤٩٫٤٠١  -  ١٢٩  ١٠٫٩٤٣  ١٦٫٧٩٤  ١٢٫١١٢  ٣٥٫٤٠٨  ١٫٣١٣٫٢٢٦  ١٦٠٫٧٨٩   ٢٠١٠يناير  ١في 

  ٢٨٧٫٣٨٠  -  -  ١٫٨٧٧  ٥٫٤٩٩  ٤٫٤٢٤  ١١٫٩٦٩  ٢٢٥٫٨٧٨  ٣٧٫٧٣٣  المحمل على السنة 
  )١٣٫٥١٣(  -  -  -  )٢٤٧(  )١٤٧(  )٧٠٩(  )١١٫٧٩٤(  )٦١٦(  على االستبعادات

  )٥٫٧٧٦(  -  -  )١٦٠(  )٢٧(  ٦٠  )٦٤٩(  )٤٫٢٩٢(  )٧٠٨(  صرف تأثير الحركة في أسعار ال
   ----------    -------------    ---------    --------    ---------    ---------   -------    ---------    ------------   

  ١٫٨١٧٫٤٩٢  -  ١٢٩  ١٢٫٦٦٠  ٢٢٫٠١٩  ١٦٫٤٤٩  ٤٦٫٠١٩  ١٫٥٢٣٫٠١٨  ١٩٧٫١٩٨ ٢٠١٠ديسمبر٣١الرصيد في
   =====  = ======   =====   =====   =====   =====   ====   =====   =======  
                    

  ١٫٨١٧٫٤٩٢  -  ١٢٩  ١٢٫٦٦٠  ٢٢٫٠١٩  ١٦٫٤٤٩  ٤٦٫٠١٩  ١٫٥٢٣٫٠١٨  ١٩٧٫١٩٨   ٢٠١١يناير  ١في 
  ٢٢٤٫٥٣١  -  -  ١٫١٨٩  ٤٫٩٨٩  ٢٫٨٠٩  ٨٫٧٩٣  ١٧٤٫٩٣٦  ٣١٫٨١٥  المحمل على السنة 

من خالل دمج األعمال االستحواذ 
  )٦إيضاح راجع (

-  ٢٫٣١٥  -  -  -  ١٦٠  ١٩٦  ١٫٦٨٧  ٢٧٢  

  )٤١٫٧٢٥(  -  -  -  )٦١٦(  )٥٨٠(  )١٫١٩٢(  )٣٨٫٧٥٧(  )٥٨٠(  االستبعادات 
  ٦٫٥٣٦  -  -  -  ٩  -  ٦٫٢٧٩  ٢٤٨  -  إعادة التصنيف  /تالتحويال

  )٤٤٫٠٦٧(  -  -  )٢٩٢(  )٣٠٠(  )٤٦٣(  )٨١١(  )٣٨٫٣٢٥(  )٤٫١٧٦(  تأثير الحركة في أسعار الصرف 
  ---------- -    -------------    ---------    ---------    ---------    ---------    ------    ---------    -------------   

  ١٫٩٦٥٫٠٨٢  -  ١٢٩ ١٣٫٥٥٧ ٢٦٫٢٦١ ١٨٫٤١١ ٦٠٫٧٧٥  ١٫٦٢١٫٦٩٢ ٢٢٤٫٢٥٧ ٢٠١١ديسمبر٣١الرصيد في
  ====== =======  ===== ===== ===== =====  ===   =====   =======  
                   في القيمة الدفتريةصا
  ١٫٥٠٦٫٦٧٣  ٨٥٫١٠٤  -  ٦٫٦٠٧  ٤٫٨٧٥  ٦٫٧٦٨  ٢٤٫٠١٥  ١٫٠٥٥٫٣٠٨  ٣٢٣٫٩٩٦   ٢٠١٠يناير  ١في 

   ======   =======   =====   ====   =====   ====   ====   =====   =======  
  ١٫٥٣٨٫٢٨٤  ١٦٦٫٣٥٥  -  ٤٫٨٧٥  ٥٫٨٣٨  ١٦٫٨٦٥  ١٧٫٢٧٧  ٩٤٢٫٧٥٨  ٣٨٤٫٣١٦  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 

   ======   ======   =====   =====   =====   ====   ====   ======   =======  
  ١٫٢٣٤٫٥٩٢  ٤٠٫٩٠٧  - ٦٫٥٢٦ ٥٫١٦١ ١٦٫١٧٥ ١٢٫٢٥٥ ٧٧١٫٠٠١ ٣٨٢٫٥٦٧ ٢٠١١ديسمبر٣١في
  ====== ====== ===== ===== ===== ====  ====   =====     =======  

  

  



 

٤١ 

  ھا التابعةوشركات.) ع.م.ش(سيراميك رأس الخيمة 
  

  )تابع(إيضاحات 
  

   ) تابع( الممتلكات واآلالت والمعدات  ١٣
  

  :  االستھالك كما يلي تكاليف توزيعتم   
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھمألف   درھمألف   
      

  ٢٥٦٫١٢٢  ١٩٤٫٦٥٩  )٨راجع إيضاح (تكلفة مبيعات 
  ٢٧٫٢٤٣  ٢٣٫٩٤٨  )١٠راجع إيضاح (مصروفات إدارية وعمومية 

  ٤٫٠١٥  ٥٫٩٢٤  ) ١١راجع إيضاح (زيع مصروفات بيع وتو
   ----------   ----------  
  ٢٨٧٫٣٨٠  ٢٢٤٫٥٣١  
    ======  ======      

  
   األراضي والمباني    )١(

  
قدم مربع  ٤٦٫٦٣٤٫٩٣١تم إنشاء بعض مباني المصنع والعقارات االستثمارية الخاصة بالمجموعة على قطع أراضي تبلغ مساحتھا 

تم تسجيل ھذه األراضي  .كمنحة حكومية من حكومة إمارة رأس الخيمة بموجب المرسوم األميري دون مقابلحصلت عليھا المجموعة 
  . ١٥راجع أيضاً إيضاح  .بالقيمة االسمية

  
     التغير في التقديرات  )٢(

  
قامت بتعديل وقارات االستثمارية والعقامت اإلدارة خالل السنة الحالية بإجراء مراجعة لألعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات 

سنة، كما قامت بتعديل األعمار اإلنتاجية للمباني والعقارات االستثمارية  ١٥سنوات إلى  ٦٫٦٧األعمار اإلنتاجية لآلالت والمعدات من 
ت للشركة وإحدى سنوا ١٠سنوات إلى  ٥من  والترصيفسنة، كما تم تعديل األعمار اإلنتاجية ألعمال المحاجر  ٣٥سنوات إلى  ١٠من 

على أنه تغير في  ٢٠١١يوليو  ١اعتباراً من لألعمار اإلنتاجية المقدرة  تم ھذا التعديل.". م.م.اليجانس سيراميك ذ"شركات المجموعة 
ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  وتم  "السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" ٨التقديرات المحاسبية وفقا

في حال لم يكن ھناك تغير في تقديرات األعمار . اعتباراً من تاريخ السريان الفعلي خالل السنة الحالية والسنوات التي تليھاتطبيقه 
وكانت لتزيد للعقارات مليون درھم  ٤٩٫٧١تزيد بمبلغ لكانت  ٢٠١١ديسمبر  ٣١االستھالك للسنة المنتھية في  تكاليفاإلنتاجية، فإن 

 تكاليففيما يلي تأثير ھذا التغير على . مليون درھم ٥٥٫٨٢بمبلغ كما كانت ستقل أرباح السنة مليون درھم،  ٦٫١١بمبلغ رية االستثما
  : االستھالك المعترف بھا في تكلفة المبيعات والمصروفات اإلدارية في السنوات المستقبلية

  
  بعد ذلك   ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  
  ------ ---------------------------------) بماليين الدراھم( -------------------------------------  
  الزيادة في  )/النقص(

  االستھالك تكاليف
  
)٨٩٫٥٢(  

  
)٤٨٫٣٩(  

  
)٤١٫٣٩(  

  
)٣١٫٩٢(  

  
)١٣٫٧١(  

  
٣٢٫٩٦  

    
   األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز     )٣(

  
كما تشتمل األعمال الرأسمالية . يسية على ھياكل المباني والمعدات والماكينات الثقيلةتشتمل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بصورة رئ

ً للمعيار  )مليون درھم ٠٫١١: ٢٠١٠(مليون درھم  ١٫١١قيد اإلنجاز على تكلفة اقتراض بمبلغ  مرسملة لموجودات قيد اإلنشاء وفقا
  . "تكلفة االقتراض" ٢٣المحاسبي الدولي 

  
   ارات االستثمارية    المحول إلى العق  )٤(

  
لمبلغ تكلفة مبنى سكن ويمثل ھذا ا. إلى العقارات االستثمارية مليون درھم ١٠٧٫٣٧قامت المجموعة خالل السنة الحالية بتحويل مبلغ 

    .٩راجع أيضاً إيضاح . في السنة الحالية لموظفين ومبنى تجاري قامت المجموعة بتأجيره بھدف الحصول على إيرادات إيجاريةل
  
  



 

٤٢ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

   ) تابع( الممتلكات واآلالت والمعدات  ١٣
  
  الضمانات    )٥(

  
 ٢٠١١ديسمبر  ٣١درھم كما في  مليون ٣٤٣٫٢درھم و  مليون ٣١٥٫٢٤تخضع ممتلكات وآالت ومعدات يبلغ صافي قيمتھا الدفترية 

راجع . كضمان مقابل تسھالت مصرفيةللحجز والرھن السلبي على التوالي  )درھم مليون ٣٦٦٫٤٥رھم و د مليون ٣٤٦٫٨٤: ٢٠١٠(
  . ٢٥أيضاً إيضاح 

  
   الموجودات غير الملموسة     ١٤

  
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھمألف   درھملف أ  
      

  ٣٫٧٦٣  ٧٫٨٤٨  يناير  ١الرصيد في 
  ٧٫٥٢٠  ٢٫٢٢٦  اإلضافات خالل السنة 

  )٢٫٦٤٧(  )١٫٢٣٨(  نةاإلطفاء خالل الس
  )٧٨٨(  )٩٠٤(  تأثير الحركة في أسعار الصرف

  --------  -------  
  ٧٫٨٤٨  ٧٫٩٣٢  
  ==  ==  ====      
  

تشتمل الموجودات غير الملموسة بصورة رئيسية على المبالغ التي تكبدتھا المجموعة لالستحواذ على ترخيص الستخدامه في إعداد 
 توزيعتم . يتم احتساب اإلطفاء لتلك الموجودات على مدى مدة الترخيص الذي يتم الحصول عليه .منتجات صيدالنية في بنجالديش

  : اإلطفاء للسنة كما يلي
  
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھمألف   درھمألف   
      

  ١٫٩٦٥  ٥٨٤  )٨راجع إيضاح ( تكلفة المبيعات
  ٦٨٢  ٦٥٤ )١٠راجع إيضاح(مصروفات إدارية 

  -------  -------  
  ٢٫٦٤٧  ١٫٢٣٨  
    ====  ====      

  
  العقارات االستثمارية  ١٥

  

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  ألف درھم  ألف درھم  

      التكلفة
      

  ٥٥٫٩٣١  ٦١٫٩٩٦  يناير  ١الرصيد في 
  -  ١٤٫٤٨٠  اإلضافات خالل السنة

  ٧٥٠  ١٠٧٫٣٦٨  )١٣راجع اإليضاح (المحول من الممتلكات واآلالت والمعدات 
  -  )٧٫٠٣٩(  )١٣راجع اإليضاح ( الت والمعداتإعادة تصنيف إلى الممتلكات واآل
  ٥٫٣١٥  -  تأثير الحركة في أسعار الصرف

  -----------  ---------  
  ٦١٫٩٩٦  ١٧٦٫٨٠٥  
  ======  =====  



 

٤٣ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

  )تابع( العقارات االستثمارية  ١٥
  

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھم ألف  ألف درھم  

      الك المتراكمھاالست
      

  ١٦٫٧٤١  ٢١٫٨٦٤  يناير  ١الرصيد في 
  ٥٫١٢٣  ٧٫٦٥٧  )١٠راجع اإليضاح ( المحمل على السنة

  -  )٦٫٥٣٦(  )١٣راجع اإليضاح ( إعادة تصنيف إلى الممتلكات واآلالت والمعدات
  -  ٥٩٩  مخصص خسائر انخفاض القمية 

  -----------   ---------  
  ٢١٫٨٦٤  ٢٣٫٥٨٤  ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  ======  =====  
  ٤٠٫١٣٢  ١٥٣٫٢٢١  صافي القيمة الدفترية

  ======  =====  
  ٨٠٫٤٦٨  ١٥٤٫٦١٩  ة العادلةيمالق
  ======  =====  

  

مليون  ٨٩٫٣ بمبلغلموظفين والمعدات يمثال رسملة مبنى سكن لإن اإلضافات خالل السنة والمحول من الممتلكات واآلالت   )١(
  .مليون درھم ٣٢٫٥٥ بمبلغ تجاريمبنى درھم و

  
ھذه بلغت القيمة العادلة ل. االستثمارية من قبل شركة تقييم مستقلة بشأن تقييم بعض العقاراتحصلت المجموعة على تقرير   )٢(

ً لتقرير شركة التقييم المستقلة ا ت في حين قام أعضاء مجلس إدارة شركا.مليون درھم ١٤٧٫٥٢لعقارات االسثمارية وفقا
مليون درھم كما في تاريخ  ٧٫١المجموعة ذات الصلة بإجراء تقييم داخلي للعقارات االستثمارية المتبقية، حيث بلغت قيمتھا 

ً للقيم العادلة لھذه العقارات االستثمارية، قامت المجموعة. التقرير مليون  ٠٫٦ بمبلغ انخفاض قيمة باالعتراف بمخصص وفقا
  .٢٠١١ديسمبر  ٣١الل السنة المنتھية في خ) ال شيء درھم: ٢٠١٠(درھم  

  
درھم من العقارات االستثمارية مليون  ٠٫٥قامت المجموعة خالل السنة بتحويل بعض الممتلكات والمركبات بقيمة دفترية تبلغ   )٣(

  .إلى الممتلكات واآلالت والمعدات
  
: ٢٠١٠(مليون درھم  ٢٦٫١رادات إيجارية بلغت ، قامت المجموعة بتحقيق إي٢٠١١ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتھية في   ) ٤(

  .٩راجع كذلك اإليضاح . من العقارات االستثمارية) مليون درھم ١٠٫٥
  
  .)٢( ١٣، )أ( )١(١٣راجع كذلك اإليضاح   )٥(

  
  االستثمارات في شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية  ١٦

  

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  ألف درھم  ألف درھم 
     

  ٤٩٥٫٩٨٣  ٥٢٣٫٢٩٥  ر يناي ١في 
  ٤٥٫٣٩٣  ٦٢٫٠٧٣  )أدناه) ١(راجع إيضاح (االستثمارات التي تمت خالل السنة 

  ٦٨٫٠٢١  ١٥٦٫٩٦١  الحصة من األرباح خالل السنة
  )١٩٫١٣٤(  -  )أدناه) ٢(راجع إيضاح (االستبعادات خالل السنة 

  الُمعاد تصنيفه على أنه مستحق من أطراف ذات عالقة 
  ) أدناه )٣(راجع إيضاح (

-  )٩٫١٨٠(  

  -  )٤٫٣٧٠(  )أدناه ٨راجع إيضاح ( المحول إلى االستثمارات المحتفظ بھا للبيع
  -  )١٢٫٨٢٨(  )أدناه) ٤(راجع إيضاح (إلى شركات تابعة  المحول

  )١٠٫٦٤٣(  )٣٣٫٨١٢(  توزيعات األرباح المستلمة خالل السنة
  )٤٫٧٤٦(  )٤٫٧٣٨(  تأثير الحركة في أسعار الصرف 

  )٧٫٥٧٠(  )١٫١٣٢( )أدناه)٧(راجع اإليضاح(طوب خالل السنة المش
  )٣٤٫٨٢٩(  )٢٠٫٣٨٨(  أخرى

  ------------  -----------  
  ٥٢٣٫٢٩٥  ٦٦٥٫٠٦١  
  =======  =======  



 

٤٤ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

  )تابع( حقوق الملكيةاالستثمارات في شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً ل  ١٦
  

  :بإجراء استثمارات أخرى في الشركات  التالية ٢٠١١ديسمبر  ٣١قامت المجموعة خالل السنة المنتھية في   )١(
  
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٣٦٫١٦٠  ٢٩٫٣٩١  .ع.م.برستيج الند ش
  ٦٦٠  ٥٫٥٥٢  رأس الخيمة للدھانات الخاصة المحدودة

  -  ٢١٫٠٠٠  .م.م.المستودعات ذرأس الخيمة لتأجير 
  -  ٥٫٨٩٠  .م.م.كلودي رأس الخيمة ذ

  ٧٫٣٣٢  -  رأس الخيمة القابضة بنجالديش الخاصة المحدودة
  ١٫٢٤١  ٢٤٠  شركات أخرى

  ----------   ---------  
  ٤٥٫٣٩٣  ٦٢٫٠٧٣  
  =====  =====  
  
رأس الخيمية "و)" التجارية(خيمة الھندية الخاصة المحدود رأس ال"قامت المجموعة في السنة السابقة باستبعاد استثماراتھا في   )٢(

  .، وذلك نظراً إلنھاء ھذه العمليات."م.م.الحمرا للعالقات العامة ذ"و." م.م.رأس الخيمة للصلب ذ"و." م.م.ايه اي زد ذ
  
، تم ."م.م.رأس الخيمة ذ كلودي"مليون درھم مقابل حصتھا في أسھم  ٩٫١٨، قامت المجموعة بالمساھمة بمقدم يبلغ ٢٠٠٨في   )٣(

، قرر مساھمي االئتالف المشترك التعامل ٢٠١٠في . تصنيف ھذا المبلغ كاستثمار في شركات مستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكية
وعليه، تم . مع ھذا المبلغ على أنه مقدم من شريك في ائتالف مشترك لحين تقديم باقي الشركاء حصصھم في االئتالف المشترك

  .عن المبلغ كمبلغ مستحق من طرف ذي عالقةاإلفصاح 
  
ً لحقوق  ١٢٫٨ مت المجموعة خالل السنة بإيقاف االعتراف باستثمارات بقيمةاق  )٤( مليون درھم  في شركات مستثمر بھا وفقا

  ).٦راجع اإليضاح (الملكية، وذلك عند الحصول على حق السيطرة في ھذه الشركات 
  
ذات مسؤولية ، شركة )" ام اي سي(ام اي سي كول بي تي إي المحدودة "في شركة  ٪٥٠لغ تمتلك المجموعة حصة ملكية تب  )٥(

٪ من ٥٠باالستحواذ على  ٢٠٠٨سنة خالل " ام اي سي"قامت . ومسجلة في سنغافورا ٢٠٠٨تم تأسيسھا في يونيو  محدودة
ً زيادة . راج احتياطات الفحم، شركة تعمل في مجال استخ)تي او بي" (بي تي  تكنو اوربت"حصة الملكية في شركة  تم الحقا

ترخيص بممارسة أعمال التعدين فيما يتعلق بالتنقيب عن " تي او بي"تمتلك شركة . ٢٠٠٩٪ خالل سنة ١٠٠حصة الملكية إلى 
ً تبدأ من أكتوبر  ٣٠الفحم في كلمنتان الشرقية في اندونيسيا لفترة  ً للتقرير الخاص بـ . ٢٠٠٨عاما كة جنة المشترلال"وفقا

في تاريخ . مليون طن ١٫٦٢١، فإن ھذا المنجم يتضمن احتياطي محتمل يبلغ من قبل االستشاري الُمعد" الحتياطات الخام
. بالقيمة العادلة باستخدام نموذج خصم التدفقات النقدية" تي او بي"االستحواذ، تم تقييم موجودات التعدين المحتفظ بھا من قبل 

وتوزيعھا بين االستثمار " تي او بي" يد القيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد لشركة استناداً على ما سبق، تم تحد
فيما يتعلق بفائض القيمة العادلة عن القمية المرحلة لصافي الموجودات . ٪٥٠٪ واالستثمار الالحق بنسبة ٥٠المبدئي بنسبة 

ھا ضمن األرباح أو الخسائر، في حين تم االعتراف بفائض القيمة العادلة القابلة للتحديد لالستثمار المبدئي، فقد تم االعتراف ب
  .لصافي الموجودات القابلة للتحديد المتعلقة باالستحواذ الالحق عن ثمن الشراء على أنه الشھرة التجارية

  
من مدى القدرة على نظراً لعدم اليقين " ام اي سي"، كانت المجموعة قد قامت بقيد استثمارھا في ٢٠١٠ديسمبر  ٣١حتى   

ام اي "قامت شركة  ٢٠١١و  ٢٠١٠ عاميخالل . تحقيق قيمة موجودات التعدين حيث أن المشروع ُيعتبر في مرحلة مبدئية
تم اإلنتھاء من . باحراز تقدم ملحوظ في تطوير منجم الفحم وغيره من عوامل البنية التحتية ذات الصلة في كلمنتان الشرقية" سي

سة الواجھات األمامية للمشروع، كما تم الحصول على التصاريح والتراخيص الرئيسية الالزمة، باإلضافة أعمال تصميم وھند
ام اي "استناداً إلى نشاط التطوير قيد اإلنجاز، فإن إدارة . إلى ذلك، تم االستحواذ على األرض الالزمة لتطوير البينة التحتية

  .  ٢٠١٤المنجم اعتباراً من سنة  تتوقع قدرتھا على بدء اإلنتاج التجاري من" سي
  

نظراً للعوامل الموضحة أعاله، ترى المجموعة أن قدرتھا على تحقيق قيمة االستثمار من التدفقات النقدية مستمدة من العمليات 
حصتھا وعليه، قامت المجموعة باالعتراف ب. ٢٠١٤بمجرد بدء أعمال اإلنتاج التجاري اعتباراً من " ام اي سي"المستقبلية لـ 

  .٢٠١١ديسمبر  ٣١اعتباراً من تاريخ التأسيس في " ام اي سي"مليون درھم في  ٧٢٫٥٦المتراكمة البالغة  األرباحمن 
  



 

٤٥ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

  )تابع(االستثمارات في شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية   ١٦
  

ً لحقوق الملكية، والتي تم / ركة أرصدة مدينةلدى الش  )٦( دائنة قصيرة األجل لدى بعض الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقا
  .٢٩أطراف ذات عالقة ضمن اإليضاح وإلى إدراجھا ضمن المبالغ المستحقة من 

  
سيراميك "في  ٪٥١استثمار بنسبة و ." م.م.احمدا راك انترناشيونال لوجيستكس ذ"في  ٪١٠تمتلك المجموعة استثمار بنسبة   )٧(

في  ١٫١٣أوقفت كال الشركتين عملياتھم وعليه، قامت المجموعة بشطب استثمارھا البالغ ". رأس الخيمة بنيلوكس المحدودة
رصد مخصص / بشطب ٢٠١٠ خالل سنةعالوة على ذلك، قامت المجموعة . ھاتين الشركتين ضمن األرباح أو الخسائر

  .".م.م.اكويتك ياختس ذ"و ." م.م.ار كي جروب ذ"مليون درھم  في  ٧٫٥٧البالغ لحصتھا من االستثمار 
  
إلى استثمارات محتفظ بھا للبيع، وذلك ." م.م.رأس الخيمة لومينار ذ"قامت المجموعة خالل السنة بإعادة تصنيف استثمارھا في   )٨(

    .الشركة بناًء على قرار إدارة المجموعة باستبعاد حصتھا في االستثمار في ھذه
  
، نظراً لعدم ٢٠١١مليون درھم في سنة  ٢٫٥٤لم تعترف المجموعة بخسائر سيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة ليمتد بمبلغ   )٩(

  .  وجود التزام لدى المجموعة بشأن ھذه الخسائر
  
كات المجموعة المستثمر بھا وفقاً لحقوق بشرإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات الخاصة القيم اإلجمالي ل فيما يلي  )١٠(

  :، والتي لم يتم تعديلھا مقابل نسبة حقوق الملكية المحتفظ بھا من قبل المجموعة٢٠١١ديسمبر  ٣١الملكية كما في 
  

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢٫٥٩٣٫٤٩٣  ٢٫٥٢٨٫٥٣٢  الموجودات غير المتداولة
  ١٫١٩١٫٩٨١  ٣٫٠٨٣٫٧٣٢  الموجودات المتداولة
  )١٫٤٥٣٫٩٥٧(  )١٫٣٣١٫٨٦٧(  المطلوبات المتداولة

  )١٫٠٤٣٫٧٤١(  )١٫٣٠٧٫٤٩٧(  المطلوبات غير المتداولة
  ---------------   ----------------  

  ١٫٢٨٧٫٧٧٦  ٢٫٩٧٢٫٩٠٠  صافي الموجودات
  ========  ========  

  ١٫٩٩٦٫٢٣٣  ١٫٥٢٧٫٨٩٤  اإليرادات
  ========  ========  

  ١٢٨٫٥٠٥  ٣١٥٫٢٧٣  ةالسن أرباح
  =======  =======  

  
  
  



 

٤٦ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

  المخزون  ١٧
  

  ٢٠١٠يناير  ١  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  معاد بيانھا  معاد بيانھا    
        

  ٥٠٣٫٧٦٢  ٥٠٢٫٤٣٦  ٥٥٧٫٥٩٣  البضائع تامة الصنع
 ً   لمخزون بطيء المخصص ل: ناقصا
  )٥٫٠٠٠(  )٥٫٠٠٠(  )١٣٫٤٠٣(  والمتقادم الحركة

  -----------  -----------   ----------  
  ٤٩٨٫٧٦٢  ٤٩٧٫٤٣٦  ٥٤٤٫١٩٠  
        

  ٣٣٩٫١٤٤  ٣٤٢٫١٧٦  ٣٣١٫٤١٨  مواد خام
  ٤٢٫٤٥٦  ٢٧٫٥٩٧  ٣٣٫٧٦٨  بضائع في الطريق
  -  ٩٫٥٠١  ١٥٫٢٠٥  أعمال قيد اإلنجاز

  ١٧٩٫٢٣٩  ٢٠٣٫٨٥٢  ٢٢٠٫١٨٠  خزون وقطع الغيارم
للمواد الخام بطيئة الحركة خصص مال

  )٩٫٨٣٩(  )١٥٫١٣٦(  )٢٥٫٧٧٨(  .والمخزون وقطع الغيار
   ------------- -  -------- -----   ------------  
  ١٫٠٤٩٫٧٦٢  ١٫٠٦٥٫٤٢٦  ١٫١١٨٫٩٨٣  
  =======  =======  ========  

  
، باالعتراف بانخفاض قيمة مخزون البضائع تامة الصنع إلى صافي القيمة ٢٠١١ديسمبر  ٣١منتھية في قامت المجموعة خالل السنة ال  

   . ٨راجع إيضاح  .)مليون درھم ٢٩٫٢٥: ٢٠١٠(مليون درھم  ٣٣٫٥٦القابلة للتحقيق البالغ 
  

التسھيالت التى تم الحصول عليھا لصالح البنوك مقابل  )مليون درھم ١٩١٫٨٠: ٢٠١٠(مليون درھم  ١٧٧٫١٠تم رھن مخزون بمبلغ   
   ).٢٥راجع إيضاح (من قبل المجموعة 

  
  :فيما يلي الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة  

      
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٠١ديسمبر  ٣١  
  ألف درھم  ألف درھم  
    

  ١٤٫٨٣٨  ٢٠٫١٣٦  يناير  ١في 
  ٥٫٢٩٨  ١٩٫٠٤٥  )٨راجع إيضاح ( المحمل على السنة

   ----------   ---------  
  ٢٠٫١٣٦  ٣٩٫١٨١  
  ======  ======  

      .٣٤راجع أيضاً إيضاح 
   



 

٤٧ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

  )تابع(الذمم المدينة التجارية واألخرى   ١٨
  
  

  ٢٠١٠يناير  ١  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  معاد بيانھا  بيانھامعاد     
        

  ١٫٣٣٤٫٣٤٦  ١٫١٤٣٫٦٤١  ١٫١٩٥٫٢٠٠  الذمم المدينة التجارية
 ً   )٥٧٫٥٥٥(  )٦٨٫٩٩٠(  )١١٢٫٩٠٧(  انخفاض القيمة خسائر المخصص ل: ناقصا

   ---------------  -----------   --------------  
  ١٫٢٧٦٫٧٩١  ١٫٠٧٤٫٦٥١  ١٫٠٨٢٫٢٩٣  

  ١٩٫٨٠٩  ٥٤٫١١٢  ٦٥٫٩٠٠  السلفيات
  ٦٧٫٢٦٧  ٨٠٫٤٢١  ٧٫٦٦٧  دائعالو

  ٧٧٫٨٩٦  ٨١٫٣٢٧  ٨٤٫٧٧٢  الذمم المدينة األخرى
   --------------   -------------   --------------  
  ١٫٤٤١٫٧٦٣  ١٫٢٩٠٫٥١١  ١٫٢٤٠٫٦٣٢  
  ========  ========  ========  
   
البنوك مقابل التسھيالت التى تم الحصول  لصالح) مليون درھم ٦٥٫٨٠: ٢٠١٠(مليون درھم  ٥٧٫٧٠تم رھن ذمم مدينة تجارية بمبلغ   

  ).٢٥راجع إيضاح (عليھا من قبل المجموعة 
    
  .٣٤راجع أيضاً إيضاح   

  
  يد اإلنجاز أعمال العقود ق  ١٩

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  ألف درھم  ألف درھم  
    

  ٣١٢٫٧٩٠  ٥٢٢٫٥٧٢  التكاليف المتكبدة حتى تاريخه
  )٢٨٫٦٠٠(  )٢١٫٨١٠(  خسائر المعترف بھااألرباح المقدرة المنسوبة ناقصاً ال: زائداً

  ------------  -----------  
  ٢٨٤٫١٩٠  ٥٠٠٫٧٦٢  

 ً   )٢٤٨٫٨٣٩(  )٤٤٧٫٢٠٣(  فواتير سير األعمال: ناقصا
 ------------ --  ---------- ---  

  ٣٥٫٣٥١  ٥٣٫٥٥٩  قيد اإلنجاز العقود أعمال
  =====  ======  
   

            النقد في الصندوق ولدى البنوك  ٢٠
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢٫٨٦٥  ١٫٩١٣  النقد في الصندوق
  ١٧٫٦٨٦  -  النقد في الطريق
      النقد لدى البنوك

  ٣٠٩٫٩٧٩  ١٦١٫٩٤٥  حسابات ودائع ثابتة -
  ٢٤٥٫١١٠  ١٥٧٫٤٤٧  حسابات جارية -
  ١٣٫٥٠٨  ٣٫٣٠٣  ودائع ھامشية -
  ٣٫٦٨١  ١٥٫٨١٤  حسابات تحت الطلب -
  ------- -----   -----------  
  ٥٩٢٫٨٢٩  ٣٤٠٫٤٢٢  
  =======  ======  

مليون درھم  ٨٦٫٦٥مبلغ و )مليون درھم ٠٫٥٥:  ٢٠١٠(مليون درھم  ٠٫٧٢يشتمل النقد في الصندوق ولدى البنوك على مبلغ 
  .خارج دولة اإلمارات العربية المتحدةعلى التوالي، محتفظ بھا )مليون درھم ٩١٫٥٧: ٢٠١٠(
  

، التى تم االحتفاظ بھا من قبل البنك )مليون درھم ٤٩٫٠٩: ٢٠١٠(مليون درھم  ٣٤٫١٥البنك على ودائع ثابتة بمبلغ  يشتمل النقد لدى
  .كرھن مقابل التسھيالت المصرفية التي تم الحصول عليھا من قبل المجموعة



 

٤٨ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

            المحتفظ بھا للبيعوبات والمطلالموجودات   ٢١
  

لدى المجموعة شركة تابعة تعمل في مجال تصنيع السفن، والتي تم تصنيفھا كمجموعة لالستبعاد محتفظ بھا للبيع، وذلك بناًء على قرار 
ملية البيع بحول يونيو تم البدء في أعمال بيع مجموعة االستبعاد، ومن المتوقع اإلنتھاء من ع. بيع كامل المصنع بنيةمن إدارة المجموعة 

٢٠١٢.  
  

مجموعة االستبعاد كموجودات لمليون درھم كما في تاريخ التقرير  ١٫٤مليون درھم ومطلوبات بقيمة  ١٣٫٢تم تصنيف موجودات بقيمة 
  .محتفظ بھا للبيع ومطلوبات محتفظ به للبيع على التوالي في البيانات المالية الموحدة

  
استثمارات في بعض الشركات المستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكية، والتي تم تصنيفھا كاستثمارات محتفظ عالوة على ذلك، لدى المجموعة 
تم احتساب ھذه االستثمارات بموجب طريقة حقوق الملكية حتى تاريخ تحويلھا إلى فئة االستثمارات . بھا للبيع كما في تاريخ التقرير

  .٢٠١١ديسمبر  ٣١ما في مليون درھم ك ٢٩٫٦٦المحتفظ بھا للبيع بقيمة 
  

  .مليون درھم يتعلق بانخفاض قيمة الموجودات المحتفظ بھا للبيع ٢٫٢قامت المجموعة خالل السنة باالعتراف بمبلغ متراكم يبلغ 
  

  ة العادلة من خالل األرباح أو الخسائريمبالق استثمارات  ٢٢
  

تم وفي سندات الملكية، ) مليون درھم ٠٫٣١: ٢٠١٠( ٢٠١١ر ديسمب ٣١كما في  مليون درھم ٠٫١٤قامت المجموعة باستثمار مبلغ 
يتم مراقبة أداء سندات الملكية بشكل فعال ويتم .  تصنيف ھذا االستثمارات كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

مليون  درھم  ٠٫٠٩ستثمارات كما في تاريخ التقرير بلغت تسويات القيمة العادلة إلعادة تقييم ھذه اال. إدارتھا على أساس القمية العادلة
ً  تم ، حيث)ال شيء: ٢٠١٠(   .األرباح أو الخسائراالعتراف بھا ضمن  أيضا
  

مليون  ٠٫١٤مليون درھم بخسارة تبلغ  ٠٫٢٢عالوة على ذلك، قامت المجموعة خالل السنة ببيع بعض استثمارات تبلغ قيمتھا الدفترية 
  .١٠درھم راجع اإليضاح 

  
  رأس المال واالحتياطات  ٢٣

  
    رأس المال  )١(

  
 ٢٠١٠  ٢٠١١  

  درھمألف   درھمألف   
      

      المصرح به والمصدر والمدفوع 
      درھم للسھم  ١سھماً بقيمة ٧٤٣٫٢٠٢٫٤٦٠

ً ٦٧٥٫٦٣٨٫٦٠٠: ٢٠١٠ديسمبر  ٣١(       سھما
  ٦٧٥٫٦٣٩  ٧٤٣٫٢٠٢  )درھم للسھم ١بقيمة  

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

ملي األسھم العادية تلقي توزيعات أرباح يتم اإلعالن عنھا من وقت ألخر، ويحق لھم اإلدالء بصوت واحد لكل سھم في يحق لحا
  .يتم تصنيف كافة األسھم بالتساوي فيمايتعلق بالموجودات المتبقية للشركة. اجتماعات الشركة

  
٪ من ١٠العمومية باعتماد إصدار أسھم منحة بحد  أقصى  ، قام مساھمي الشركة خالل االجتماع السنوي للجمعية٢٠١١إبريل  ٧في 

  . رأسمال الشركة
  

  . ٢٠١٠٪ خالل شھر إبريل ١٠قامت الشركة بإصدار أسھم منحة بنفس النسبة البالغة 
  



 

٤٩ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  
  )تابع(رأس المال واالحتياطات   ٢٣

  

  ة األسھماحتياطي عالو  )٢(
  

  عالوة األسھم  :عند إصدار األسھم
  ألف درھم  
    

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

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

  ٢٢١٫٨٠٨  اإلجمالي
  ========  

  

مليون سھم عادي بسعر ممارسة يبلغ  ١٥، قرر مساھمي الشركة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي اصدار عدد ١٩٩٨في أكتوبر   
  .مليون درھم ١٦٥درھم للسھم الواحد، مما نتج عنه عالوة أسھم بقيمة  ١١

    
إصدار  ٢٠١٠ع الجمعية العمومية المنعقد في فبراير في اجتما. ع.م.عالوة على ذلك، قرر مساھمي شركة سيراميك رأس الخيمة ش

تم  .مليون درھم ٦٠٫٣٩مما نتج عنه عالوة أسھم بقيمة درھم للسھم للواحد،  ١٫٣٦مليون سھم عادي بسعر ممارسة يبلغ  ٤٤٫٥١عدد 
المحدودة ) بنجالديش(أس الخيمة مليون درھم الناتجة عن الزيادة في رأس مال سيراميك ر ٥٫٣١االعتراف بتكلفة اصدار األسھم البالغة 

  .كتخفيض في حقوق الملكية
    

  احتياطي التحويل  )٣(
  

يشتمل احتياطي التحويل على كافة فروق صرف العمالت األجنبية الناتحة عن تحويل البيانات المالية للعمليات األجنبية، باإلضافة إلى   
  .استثمارات المجموعة في أحد العمليات األجنبية الفروق من تحويل البنود المالية التي ُتشكل جزءاً من صافي

  
  االحتياطي القانوني  )٤(
  

 ً  ١٩٨٤لسنة ) ٨(االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  قانونمن ال ٢٥٥لبنود تأسيس شركات المجموعة ومقتضيات المادة  وفقا
ركة من شركات المجموعة التي ينطبق عليھا القانون إلى ٪ من صافي األرباح السنوية لكل ش١٠، يتوجب تحويل نسبة )وتعديالته(

٪ من رأس المال المدفوع للشركات التي تخضع ٥٠ويجوز إيقاف تلك التحويالت السنوية عندما يبلغ ھذا االحتياطي . االحتياطي القانوي
ً للتوزيع إال في الظروف التي يشترطھا القانون المذكور. للقانون إن االحتياطي القانوني الموحد يعكس . أعاله ال يكون االحتياطي متاحا

  .التحويالت التي تمت قبل االستحواذ على الشركات التابعة
  

  احتياطي رأس المال  )٥(
  

بحصة المجموعة في األرباح المحتجزة التي تمت  )مليون درھم ٤٦٫٢٩: ٢٠١٠(مليون درھم  ٥٥٫١٦يتمثل احتياطي رأس المال البالغ 
  .إن احتياطي رأس المال غير قابل للتوزيع. ركات تابعةرسملتھا من قبل عدة ش

  
  ربحية السھم  ٢٤

  

 مليون  ٢٧٢٫٢٥: ٢٠١٠( مليون درھم ٢٠٥٫١٩البالغة  األرباحعلى  ٢٠١١ديسمبر  ٣١احتساب األرباح األساسية للسھم في يرتكز 
: ٢٠١٠(ألف درھم  ٧٤٣٫٢٠٢لعادية القائمة البالغ لمتوسط المرجح لعدد األسھم احاملي األسھم العادية للشركة واالمنسوب إلى  )درھم

  :، ويتم احتسابھا على النحو التالي)ألف درھم ٧٤٣٫٢٠٢
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھمألف   درھمألف   
  ُمعاد بيانھا    
     

  ٢٧٢٫٢٥٤  ٢٠٥٫١٩٥  )ألف درھم(صافي األرباح المنسوبة إلى مساھمي الشركة 
  ========  ========  

  ٧٤٣٫٢٠٢  ٧٤٣٫٢٠٢ )ألف درھم(األسھم العادية القائمة المتوسط المرجح لعدد
  ========  ========  

  ٠٫٣٧  ٠٫٢٨  )درھم(ربحية السھم 
  ======  =====  
  

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



 

٥٠ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

  القروض المصرفية  ٢٥
  
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھمألف   درھمألف   
    

      قرض قصير األجل
  ٢٤٤٫٣٠٠  ١٥٣٫٩٠٢  السحوبات المصرفية على المكشوف

  ٤٣٦٫٣٦٥  ٣٦١٫٢٣٢  القروض قصيرة األجل
  ١٢٣٫٢٢٠  ٢٨٩٫٨٢٣  إيصاالت أمانة

  ٤٤٨٫٢٠٣  ٤٥٠٫٤٤٣  طويلة األجل استحقاق قصير األجل لقروض
  ------- -------   -------------  
  ١٫٢٥٢٫٠٨٨  ١٫٢٥٥٫٤٠٠  
      

      قروض طويلة األجل
  ١٫٤٠٣٫١٧٠  ١٫٣٦٢٫١٨٧  قرض مصرفي

 ً   )٤٤٨٫٢٠٣(  )٤٥٠٫٤٤٣(  استحقاق قصير األجل لقروض طويلة األجل: ناقصا
  ----- --------   ------------  
  ٩٥٤٫٩٦٧  ٩١١٫٧٤٤  
  =======  ======  
      

  :يلي أحكام وشروط القروض طويلة األجل القائمة فيما
    ٢٠١٠  ٢٠١١  
  ألف درھم  ألف درھم    

      معدل الفائدة  العملة
  ٣٠٫٢٠٠  ٢٦٫٧٥١  ٪٩ - ٪٥٫٥  دوالر استرالي
  ٦٩٧  ٢٫٠٩٢  ٪١٤ تاكا بنجالديشية
  ٣١٨٫٨١١  ٢٤٩٫٩٣٦  ٪٩ - ٪٤  درھم إماراتي

  ١٢٤٫٠٤٩  ٨٦٫٢٢٦  ٪٤٫٧ - ٪٢  يورو
  ٣٩٨  ٢٢٩  ٪١١  روبية ھندية

  ٩٢٩٫٠١٥  ٩٩٦٫٩٥٣  ٪٤٫٢٥ - ٪٢  دوالر أمريكي
     ----------- ----  ------- -------  

  ١٫٤٠٣٫١٧٠  ١٫٣٦٢٫١٨٧    اإلجمالي
    ========  ========  
  

وتمويل  حصلت المجموعة على تسھيالت طويلة األجل وقصيرة األجل من بنوك مختلفة بغرض تمويل االستحواذ على موجودات
تتم معظم ھذه القروض المصرفية بالعمالت الرسمية  للشركات المقرضة ذات الصلة . المشروع أو الوفاء بمتطلباتھا رأس المال العامل

يرتكز سعر الفائدة على القروض المصرفية على . أو بالدوالر األمريكي، وھى عملة مثبت أمامھا سعر صرف العملة الرسمية للشركة
قامت المجموعة بإبرام عقود مقايضة أسعار الفائدة وعقود مقايضة العمالت األجنبية وعقود مقايضة آجلة . ارية اإلعتياديةاألسعار التج

لقروض تتراوح تواريخ استحقاق ا). ٢٨راجع إيضاح (لغرض تغطية تعرضھا لمخاطر أسعار الفائدة ومخاطر صرف العمالت األجنبية 
  .٢٠١٩إلى  ٢٠١١ألجل من 

  

  :ھذه القروض المصرفية بموجب ما يلي نيتم ضما
  

  رھن سلبي على موجودات المجموعة؛  )١(
 حقوق متساوية مع مقرضين أخرين غير مضمونين وغير مساندين؛ )٢(
 لصالح البنك؛ ، التى تم منحھاذات الصلة الممتلكات واآلالت والمعدات بنودرھن تجاري على  )٣(
 رھن على السيارات ذات الصلة، لصالح البنك؛ )٤(
 مليون درھم؛  ٩٥ي مقابل مبلغ سند إذن )٥(
 تخصيص بوليصة تأمين على األثاث والتركيبات والمعدات الخاصة ببعض شركات المجموعة، لصالح البنك؛ )٦(
 ضمان تجاري للشركة؛ و )٧(
 .بعض شركات المجموعةالخاصة برھن على المخزون والذمم المدينة  )٨(
  

زام بصافي القروض الموحدة على األرباح قبل الفائدة والضرائب يبات القروض على تعھدات بعدة اتفاقيات مثل االلتتشتمل ترت
عدل واالستھالك واإلطفاء، وااللتزام باألرباح الموحدة قبل الفائدة والضرائب واالستھالك واإلطفاء على الفائدة مستحقة الدفع الموحدة، وم

القيمة ومعدل تغطية الفائدة بما في ذلك التعھد باالحتفاظ صافي إجمالي الدين إلى معدل الدين إلى حقوق الملكية، نسبة الرافعة المالية، و
 .بأدنى مستوى لصافي القيمة الموحد



 

٥١ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  
  الذمم الدائنة التجارية واألخرى  ٢٦

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھمألف   درھمألف   
      

  ٨٩٧٫٦٤٩  ٨٥٠٫٠٠٣  الذمم الدائنة التجارية
  ١٧٠٫٥٩٥  ١٦٩٫٧٧٨  المستحقات والمصروفات األخرى

  ٧٥٫٧٩٧  ٦٧٫١٨٩  سلفيات من العمالء
  ٢٢٫١٠٤  ١٩٫٢٩٤  مخصص العموالت والحسومات

  ٥٣٫٥٣٣  ١١٫٦٨٥  الذمم الدائنة األخرى
  ----------- --   -------------  
  ١٫٢١٩٫٦٧٨  ١٫١١٧٫٩٤٩  
  ========  =======  
  

  مة للموظفينتعويضات نھاية الخد  ٢٧
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھمألف   درھمألف   
      

  ٤٢٫٨٥٢  ٤٨٫٤٤٤  يناير  ١المخصص كما في 
  ١٠٫٩١٥  ٢٠٫٧٢٨  المحمل للسنة

  )٥٫٣٢٧(  )٧٫٧٥٣(  مدفوعات تعويضات نھاية الخدمة
  ٤  ٧٧٨  تأثير الحركة في سعر الصرف

   ----------   ---------  
  ٤٨٫٤٤٤  ٦٢٫١٩٧  
 ======  =====  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٥٢ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  
  األدوات المالية المشتقة  ٢٨

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

تتمثل القيمة االسمية بقيمة الموجودات المشتقة ذات الصلة، والسعر أو المؤشر المرجعي، وتشكل . وفقاً لفترة االستحقاق تخضع للتحليل
تشير القيم االسمية إلى حجم المعامالت القائمة في نھاية السنة والتي ال . األساس الذي يتم بناًء عليه قياس التغيرات في قيمة المشتقات

  اطر السوق أو مخاطر االئتمانتكون مؤشر على مخ
  

  
القيمة العادلة 

  الموجبة
القيمة العادلة 

  السالبة
  القيمة 
  االسمية

خالل سنة 
  واحدة

 ٥ -١بين 
  سنوات

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
            ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  ٢٨١٫٣٨٦  ٢٠٥٫٢٨٨  ٤٨٦٫٦٧٤  ٥٫٩٣٧  ٣٠  عقود مقايضة أسعار الفائدة 
  ١٨٫٣٥٠  ١٠٫٥١٠  ٢٨٫٨٦٠  ٥٨٤  ٥٢٤  مقايضة العمالت عقود

  -  ١٦٫٥١٥  ١٦٫٥١٥  ١٦٥  -  عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية
  ------  --------  -----------  -----------  -----------  
  ٢٩٩٫٧٣٦  ٢٣٢٫٣١٣  ٥٣٢٫٠٤٩  ٦٫٦٨٦  ٥٥٤  
  ====  =====  =======  =======  ======= 
            ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

  ٤٦٢٫٢٠٨  ٣٨٧٫٥٦٤  ٨٤٩٫٧٧٢  ١٢٫٢٢٧  ١٫٣٨٤  أسعار الفائدة  عقود مقايضة
  ٢٨٫٨٦٠  ١١٫٨٤٤  ٤٠٫٧٠٤  ٨٫٢٤٠  ٩٨  عقود مقايضة العمالت

  --------   ----------  -----------  -----------   ----------  
  ٤٩١٫٠٦٨  ٣٩٩٫٤٠٨  ٨٩٠٫٤٧٦  ٢٠٫٤٦٧  ١٫٤٨٢  
  =====  ======  =======  =======  ======  
         ٢٠٠٩ديسمبر ٣١

  ٢٨١٫١٩٠  ٤٦٤٫٥٣١  ٧٤٥٫٧٢٠  ١٩٫٩١٢  ١٫٥٧٩  عقود مقايضة أسعار الفائدة 
  ٤٠٫٧٤٢  ٢٫٦٧١  ٤٣٫٤١٤  ٨٫٨٩٧  ١١٠  عقود مقايضة العمالت

  --------   ----------  -----------  -----------   ----------  
  ٣٢١٫٩٣٢  ٤٦٧٫٢٠٢  ٧٨٩٫١٣٤  ٢٨٫٨٠٩  ١٫٦٨٩  
  =====  ======  =======  =======  ======  

  
أبرمت المجموعة عدة اتفاقيات لمقايضة أسعار الفائدة، حيث قامت المجموعة بموجب ھذه االتفاقيات بتحويل االلتزام المتعلق   )١(

 .سعر ثابتب إلى التزام اإلمارات/ بأسعار الفائدة العائمة السائدة لدى بنوك لندن
المجموعة بموجب ھذه االتفاقيات بتحويل االلتزام المتعلق أبرمت المجموعة عقود مقايضة عمالت مع بنوك تجارية، حيث قامت   )٢(

  .دوالر أمريكي إلى قيمة تخضع للتغطية بالروبية الھندية ٧٫٨٦ تصل إلىبصرف عمالت أجنبية 
قامت المجموعة بموجب ھذا العقد بإبرام أبرمت المجموعة عقد لسعر صرف عمالت أجنبية مع أحد البنوك التجارية، حيث   )٣(

  .مليون جنيه استرليني في تاريخ مستقبلي ٤٫٥اء صفقة لشر
بمبلغ مقارنًة  ٢٠١١ديسمبر  ٣١مليون درھم كما في  ٦٫١٣القيمة السوقية المحددة لألدوات المالية المشتقة الفرق بين  بلغ  )٤(

: ٢٠١٠(مليون درھم  ١٢٫٨٥مخصص بمبلغ عكس ، وقد ترتب على ذلك ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في مليون درھم كما  ١٨٫٩٨
  ).١٢راجع إيضاح (، وقد تم االعتراف بھذا المبلغ ضمن إيرادات التمويل )مليون درھم ٨٫١٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٥٣ 

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

  )تابع(إيضاحات 
 

  األطراف ذات العالقة  ٢٩
  

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

  :فيما يلي المعامالت الھامة التي تم تنفيذھا من قبل المجموعة مع األطراف ذات العالقة. لھذه المعامالت
  

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھمألف   درھمألف   
      
      الشركات المستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكية) أ

  ٢٩٦٫١٧٣  ١٦٣٫٩٣٩  بيع بضائع وخدمات
  ١٤٠٫٧٦٦  ١٢٨٫٣٣٥  شراء بضائع وخدمات

  -  ٦٠٥  فوائد مدفوعة 
  ١٫٩٤٧  ٢٫٦٧٧  ةملفوائد مست

  ٥٫١٢٨  ٥٫٨٠٩  إيرادات إيجار 
  =====  =====  
            األطراف األخرى ذات العالقة) ب

  ١٢٧٫١١١  ٦٩٫٠٦٩  بيع بضائع وخدمات
  ٣١٫٨٠٢  ١٩٫٦٦٩  شراء بضائع وخدمات

  ١٫٢٧٩  ١٫٨٩١  فوائد مستلمة 
  ١٫٩٧١  ١٣٫٢٠٦  إيرادات إيجار 

  ======  =====  
  

  موظفي اإلدارة الرئيسيين مكافآت
  

  :خالل السنة كانت كما يلي وموظفي اإلدارة الرئيسيين اآلخرينإلدارة مكافآت أعضاء مجلس ا فيما يلي
  
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھمألف   درھمألف   
      

  ٢٠٫٧٦٩  ١٥٫٥٠١  امتيازات قصيرة األجل
  ٤١٢  ١٤٤  تعويضات نھاية الخدمة للموظفين

  ====  ===  
  



 

٥٤ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

  )تابع(ألطراف ذات العالقة ا  ٢٩
  

  المستحق من أطراف ذات عالقة
  ٢٠١٠يناير  ١  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  
  درھمألف   درھمألف   درھمألف   
  معاد بيانھا  معاد بيانھا    
        

  ٢٧٥٫٣٧٨  ٤٣٤٫١٤٦  ٥٦٢٫٨٧١  شركات مستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكية
  ٢٣٢٫٤٨١  ٣٧٨٫٧٥٧  ٣٢١٫٨٩٠  األطراف األخرى ذات العالقة 

 ً المخصص لخسائر انخفاض القيمة : ناقصا
  -  -  )١٧٫٣٤٨(  )١٠راجع إيضاح (
  -----------  -----------  -----------  
  ٥٠٧٫٨٥٩  ٨١٢٫٩٠٣  ٨٦٧٫٤١٣  
  =======  =======  =======  

  
بأطراف ذات عالقة لدى  لمرتبطةايشتمل المستحق من األطراف ذات العالقة على الذمم المدينة المستحقة من بعض الشركات 

أكد أعضاء . بعض األفراد في الشركة وھذه الشركات التي يتمتع بھابموجب الملكية المشتركة والعضوية في مجلس اإلدارة المجموعة 
  .القيمةمقابل انخفاض مجلس إدارة الشركة، بناًء على مراجعتھم لألرصدة المستحقة، على كفاية المخصص الحالي لتغطية أي خسائر 

  
  المستحق إلى أطراف ذات عالقة

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھمألف   درھمألف   
      

  ١٨٣٫٠٠٨  ٧٣٫٣٢٧  شركات مستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكية
  -  ٢٤٧  األطراف األخرى ذات العالقة 

   ----------   ----------  
 ١٨٣٫٠٠٨  ٧٣٫٥٧٤  

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



 

٥٥ 

  التابعةوشركاتھا .) ع.م.ش(سيراميك رأس الخيمة 
  

  )تابع(إيضاحات 
  
  ضريبة الدخل  ٣٠

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

  :تعمل في المناطق الخاضعة للضريبة
  
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھمألف   درھمألف   

      الضريبة الحالية
  ٢٧٫٣٧٦  ١٣٫٧٩١  السنة الحالية

      
      الضريبة المؤجلة

  )١٫٨١٧(  )١٦٫٤١١(  السنة الحالية
  ٥٫٩٨٣  ٣٫٧٧٠  السنوات السابقة

  -----------  --------  
  ٤٫١٦٥  )١٢٫٦٤١(  إجمالي الضريبة المؤجلة

   ----------  ---------  
  ٣١٫٥٤٢  ١٫١٥٠  مصروفات الضريبة للسنة

  ======  ======  
  ٤٢٫٦٥٩  ٥٠٫٨٩٩  مخصص الضريبة

  ======  ======  
  ٢٣٫٢٢٨  ٩٫٠٣٣  مطلوبات الضريبة المؤجلة

  ======  ======  
  ٥١٦  ٧٩٢  موجودات الضريبة المؤجلة

 ===  ===  
  

  ).٪٩: ٢٠١٠( ٢٠١١لسنة ٪  ٠٫٥١بلغ معدل الضريبة الفعلي الموحد للمجموعة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٥٦ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  
  وااللتزامات الطارئة االرتباطات  ٣١

  
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھمألف   درھمألف   
      

  ١٩٨٫٥٧٦  ١١٩٫٨٧٠  خطابات ضمان
  ٩١٫٨٩٧  ٦٧٫٣٤٤  اعتمادات مستندية
  -  ٣٨٧  التزامات رأسمالية

  ٥٫٠٥٩  ١١٫٧٩٩  وااللتزامات الطارئة األخرى للضريبة  ضريبة القيمة المضافة
  ======  ======  
  

إال أن، إدارة المجموعة مقتنعة بأنه قد . لم تتم مراجعة اإلقرارات الضريبية للسنوات الحالية في بعض الدول من قبل السلطات الضريبية
  .المحتملةتم رصد مخصصات كافية لاللتزامات الضريبية 

  
تكز على المعلومات المتوفرة حالياً، وال يمكن تحديدھا في ھذه قد تنشأ بعض االلتزامات الطارئة في سياق األعمال االعتيادية، وھي تر

  . تبدو ماديةإال أن، ترى اإلدارة أه ھذه االلتزامات الطارئة ال. المرحلة
  

  عقود اإليجار التشغيلية  ٣٢
  

  : كمؤجر  
  

من سنة إلى خمس  عادةً  إليجارتمتد عقود ا. تقوم بعض شركات المجموعة بإيجار عقاراتھا االستثمارية بموجب عقود إيجار تشغيلية
  . تخضع عقود اإليجار لمراجعة دورية لتعكس ايجارات السوق. مع خيار تجديد عقد اإليجار بعد ذلك التاريخ سنوت

  
  
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھمألف   درھمألف   
      

  ٦٫٦٣٨  ١٣٫٥٤٧  أقل من سنة
  -  ٥٤٫٠٠٠ من سنتين إلى خمس سنوات

  -  ١٨٥٫٩٧٦  أكثر من خمس سنوات
  ------------  --------  
  ٦٫٦٣٨  ٢٥٣٫٥٢٣  
  =======  =====  



 

٥٧ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

   األدوات المالية   ٣٣
  

  إدارة المخاطر 
  

  : إن الشركة معرضة للمخاطر التالية من جراء استخدامھا لألدوات المالية
  
 المخاطر االئتمانية  
 ةمخاطر السيول  
 مخاطر السوق  
  

ويصف أغراض الشركة وسياساتھا والطرق المستخدمة  ،للمخاطر المبينة أعاله المجموعةيقدم ھذا اإليضاح تفاصيل حول تعرضات 
  .لرأس المال المجموعةمن قبلھا في قياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة 

  
  إطار إدارة المخاطر

  
 يتولى فريق اإلدارة العليا. عن وضع ومتابعة إطار عمل إدارة المخاطر لدى المجموعة يكون مجلس اإلدارة مسؤوالً بصورة عامة

كما أنه مسؤول عن تقديم تقارير منتظمة إلى أعضاء مجلس اإلدارة، لدى المجموعة،  المخاطرسياسات إدارة مراقبة وضع ومسؤولية 
ً في بعض المجاالت، لمجموالمالية لمخاطر اليتكون اإلطار العام إلدارة  .حول أنشطتھم غير  وسياساتعة من سياسات موثقة رسميا

لتحديد  )بشكل رسمي وغير رسمي( تم وضع سياسات إدارة مخاطر المجموعة .إلدارة المخاطر في بعض المجاالت األخرى ةرسمي
ومراقبتھا وااللتزام بتلك وتحليل المخاطر التي تواجھھا المجموعة ولتحديد الحدود واإلجراءات المناسبة لإلشراف على المخاطر 

تھدف . السوق وأنشطة المجموعةفي ظروف تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكل دوري لتعكس التغييرات . الحدود
المجموعة من خالل معايير وإجراءات التدريب الخاصة بھا إلى تطوير بيئة رقابة نظامية وبناءة يدرك فيھا كافة الموظفين أدوارھم 

تشرف لجنة التدقيق في المجموعة على طريقة مراقبة اإلدارة لاللتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر لدى المجموعة  .تزاماتھموال
يتم مساعدة لجنة التدقيق . وكما أنھا مسؤولة عن مراجعة كفاءة إطار عمل إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجھھا المجموعة

تتعھد لجنة التدقيق الداخلي بأعمال المراجعة الدورية والمتخصصة لضوابط . في من قبل لجنة التدقيق الداخليفي دورھا اإلشرا
  .وإجراءات إدارة المخاطر، والتي يتم تقديم تقارير بشأنھا إلى لجنة التدقيق

  
أنظمة المراقبة بغرض تحديد المخاطر كجزء من تطبيق سياسات إدارة المخاطر، تكون اإلدارة العليا أيضاً مسؤولة عن وضع وتنفيذ 

التشغيلية الناتجة عن عدة أسباب متنوعة ترتبط بعمليات المجموعة وموظفيھا والتكنولوجيا المستخدمة من قبلھا وبنيتھا التحتية، 
قتصادية في الدول ن المتطلبات القانونية والنظامية، ومدى استقرار الحالة السياسية واالباإلضافة إلى عوامل خارجية أخرى تنشأ ع

  .التي تزاول المجموعة أعمالھا فيھا، ومعايير السلوك المقبولة بشكل عام لدى الشركات
  

رأس "(المحدودة  ع.م.ش ، لدى المجموعة شركة تابعة مملوكة بالكامل في إيران، سيراميك رأس الخيمة٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في 
مليون درھم  ٢٥٤٫٦٦يع السيراميك والبالط، ولديھا صافي موجودات بمبلغ ، وھي شركة تعمل في مجال تصنيع وب)"الخيمة إيران

بما  حقوق الملكيةفي من استثمار  ٪٢٤تحتفظ المجموعة بنسبة إضافية بواقع . كما في ذلك التاريخ )مليون درھم ٢٦٨٫٨٢: ٢٠١٠(
بريستيج الند برايفت كومبني ن، في منشأة أخرى في إيرا )مليون درھم ٨٥٫٤١: ٢٠١٠(مليون درھم  ١١٤٫٧٩يعادل مبلغ 

يتم تنفيذ المشروع من قبل بريستيج الند إيران، وھو حالياً في مرحلة . وتعمل ھذه الشركة في مجال التطوير العقاري) "بريستيج الند("
  .  التطوير، وبالتالي تم احتساب ھذا االستثمار بالتكلفة ضمن ھذه البيانات المالية

  
  
 



 

٥٨ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

   )تابع( األدوات المالية   ٣٣
 

  ) تابع( إطار إدارة المخاطر
 

نظراً للوضع السياسي في إيران، وااللتزامات المالية الحالية شديدة الصرامة والعقوبات التجارية وحظر البترول، فقد أصبحت عملية 
٪ ١٩عالوة على ذلك، فقد انخفضت قيمة العملة اإليرانية بواقع . ت المصرفية شديدة الصعوبةاستعادة األموال من إيران عبر القنوا
  .٢٠١٢مارس  ٢١إلى  ٢٠١١يناير  ١مقابل الدوالر األمريكي في الفترة من 

  
لعالمية قام أعضاء مجلس إدارة الشركة بتقييم تعرض المجموعة للمخاطر في إيران في تاريخ التقرير، وذلك في ضوء الظروف ا

والسياسية الحالية والعوامل المبينة أعاله، وخلصوا إلى أن المجموعة ستكون قادرة على استرداد االستثمارات في إيران كما ستكون 
وبالتالي، يرى أعضاء مجلس اإلدارة عدم ضرورة رصد مخصص في ھذا الشأن ضمن البيانات . قادرة على ترتيب استعادة األموال

  .٢٠١١ديسمبر  ٣١لمجموعة للسنة المنتھية في المالية الموحدة ل
  

تشتمل المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة، باستثناء المشتقات، على القروض المصرفية والسحوبات المصرفية على المكشوف 
لوبات بتوفير التمويل يتمثل الھدف األساسي لھذه المط. والذمم الدائنة التجارية واألخرى واألرصدة المستحقة إلى أطراف ذات عالقة

لدى المجموعة العديد من الموجودات المالية مثل الذمم المدينة التجارية واألخرى واالستثمارات المتاحة . الالزم لعمليات المجموعة
  . للبيع والنقد واألرصدة المصرفية والمستحق من أطراف ذات عالقة

 
قايضة أسعار الفائدة وعقود مقايضة العمالت وعقود آجلة لصرف تدخل المجموعة في معامالت مشتقة، بصورة رئيسية عقود م

تھدف المجموعة من ذلك إلى إدارة مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر صرف العمالت الناتجة من عمليات المجموعة . عمالت أجنبية
  .تتعلق بالمتاجرة في المشتقاتاقتضت سياسة المجموعة للسنة الحالية والسابقة عدم تنفيذ أية معامالت . وموارد التمويل لديھا



 

٥٩ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  
  )تابع( األدوات المالية  ٣٣
  

  مخاطر االئتمان
  

ء تتمثل مخاطر االئتمان بمخاطر تعرض المجموعة لخسائر مالية في حال عجز أحد العمالء أو األطراف المقابلة ألداة مالية ما عن الوفا
بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ مخاطر االئتمان بصورة أساسية من الذمم المدينة التجارية واألخرى لدى المجموعة والمبالغ المستحقة من 

  .إن أقصى تعرض لمخاطر االئتمان ُيعادل القيمة المرحلة لھذه األدوات. أطراف ذات عالقة واألرصدة لدى البنوك
  

  التعرض لمخاطر االئتمان
  
  : فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان بتاريخ التقرير. ل القيمة الدفترية للموجودات المالية أقصى تعرض لمخاطر االئتمانتمث
    

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

 ١٫٢٣٩٫١٧٠ ١٫١٧٩٫٣٦٧  الذمم المدينة التجارية واألخرى 
  ٥٧٢٫٢٧٨  ٣٣٨٫٥٠٩  النقد لدى البنك

  ٨١٢٫٩٠٣  ٨٦٧٫٤١٣  ف ذات عالقة المستحق من أطرا
  ------------ --   -------------  
  ٢٫٦٢٤٫٣٥١  ٢٫٣٨٥٫٢٨٩  
  ========  ========  

  الذمم المدينة التجارية واألخرى
  

على الرغم من أن اإلدارة تأخذ . على حده يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالسمات الفردية لكل عميل
التوزيع الديموغرافي لقاعدة عمالء المجموعة، بما في ذلك مخاطر التعثر في مجال العمل والدولة التي يزاول بھا العمالء  باالعتبار

إن حساب أكبر عشر عمالء لدى المجموعة يمثل . أنشطتھم، حيث أنه من المحتمل أن يكون لھذ العوامل تأثيراً على مخاطر االئتمان
ترتكز مخاطر االئتمان بصورة ھامة من . ٢٠١١ديسمبر  ٣١الحسابات المدينة القائمة كما في من  ) ٪٢٣٫٣٦: ٢٠١٠( ٪٢٦٫٥٩

  .الناحية الجغرافية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
  

ة قامت اإلدارة بوضع سياسة ائتمانية يتم بموجبھا تحليل الجدارة االئتمانية لكل عميل جديد قبل أن تقدم المجموعة شروطھا الخاص
يتم وضع حدود ائتمانية لكل عميل وھي تمثل الحد األقصى للمبلغ االفتتاحي دون الحاجة لموافقات من اإلدارة العليا . بالسداد والتوريد

  . للمجموعة؛ وتتم مراجعة ھذه الحدود بصورة دروية
  

ً لسماتھم اال أو شركات  أفرادئتمانية، بما في ذلك ما إذا كانوا أثناء مراقبة المخاطر االئتمانية للعمالء، تم تجميع حسابات العمالء وفقا
نظراً للظروف . ، وتواريخ االستحقاق والتعثرات المالية الحالية والسابقةقانونية، والموقع الجغرافي، ومجال العمل، وبيان األعمار

  .، تم إعادة تعريف بعض حدود الشراء٢٠١١و  ٢٠١٠االقتصادية المتدھورة في عام 
  

عة برصد مخصص النخفاض القيمة والذي يمثل تقديرھا للخسائر المتكبدة فيما يتعلق بالحسابات التجارية والذمم المدينة تقوم المجمو
في صورتھا ويتمثل العنصر الرئيسي لھذا المخصص بالعنصر الخاص بالخسائر المحددة الذي يرتبط بالتعرضات الھامة . األخرى
 لمجموعات الموجودات المماثلة فيما يتعلق بالخسائر التي تم تكبدھا ولكن لم يتم تحديدھاالجماعي المخصص  ةوعنصر الخسا الفردية

  .يتم تحديد مخصص الخسارة الجماعي بناًء على المعطيات التاريخية إلحصائيات السداد لموجودات مالية مماثلة. حتى اآلن
  

والقطاعات  خرى في تاريخ التقرير حسب المنطقة الجغرافيةفيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان والذمم المدينة التجارية واأل
  :التشغيلية

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  ألف درھم   ألف درھم   
    

 ١٫٢٤٠٫٠٥٢ ١٫٠٨٠٫٧٥٩  الشرق األوسط
  ٢٠٨٫٣٤٣  ٣١١٫٩٦٦  دول منطقة اليورو

  ٤٢٧٫٠٧٤  ٤٣٥٫٣٩٩  دول أسيا
  ١٧٦٫٦٠٤  ٢١٨٫٦٥٦  مناطق أخرى

  --------------  ----- --------  
  ٢٫٠٥٢٫٠٧٣  ٢٫٠٤٦٫٧٨٠  
  ========  ========  



 

٦٠ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  
  )تابع( األدوات المالية  ٣٣
  

  )تابع( مخاطر االئتمان
  
 ٢٠١٠  ٢٠١١  

  ألف درھم   ألف درھم   
      

 ١٫٦٨٠٫٦٠٦ ١٫٧١٥٫٦٥٣  التجارة والصناعة
  ١٥٫٢٠١  ١٨٫٠٢٩  المقاوالت

  ٣٢٦٫٨٥١  ٢٨٥٫٤٨٠  ناعات أخرىص
  ٢٩٫٤١٥  ٢٧٫٦١٨  أخرى

  --------------  ------- ------  
  ٢٫٠٥٢٫٠٧٣  ٢٫٠٤٦٫٧٨٠  
  ========  ========  

  خسائر انخفاض القيمة
  

 ٦٨٫٩٩: ٢٠١٠(لالنخفاض في القيمة  ٢٠١١ديسمبر  ٣١درھم في ألف  ١١٢٫٩١لغ بذمم مدينة تجارية بالقيمة اإلسمية بمتعرضت 
  :فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة. )درھم ألف

  
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

 ٥٧٫٥٥٥ ٦٨٫٩٩٠  يناير  ١في 
  ٢٨٫٢٦٦  ٨٩٫٠٠٩  المحمل على السنة
  )١٦٫٨٣١(  )٤٥٫٠٩٢(  المبالغ المشطوبة

   ------------   ----------  
  ٦٨٫٩٩٠  ١١٢٫٩٠٧  ديسمبر  ٣١في 

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

  :ديسمبر  ٣١في كما فيما يلي األعمار اإلنتاجية للذمم المدينة التي لم تتعرض النخفاض في القيمة 
  

  اإلجمالي  

لم تتجاوز موعد 
استحقاقھا ولم 

تتعرض النخفاض 
  تجاوزت موعد استحقاقھا ولكن لم تتعرض النخفاض في القيمة  في القيمة

        

      
  ل من ــــــأق

  يوماً  ١٨٠
-١٨٠من 
٣٦٠  ً   يوما

-٣٦٠من 
٧٢٠  ً   يوما

  ن ــــأكثر م
٢٧٠  ً   يوما

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

٩٧٫٧٩٤  ٣١٠٫٢٦٨  ٣٠٢٫٦٥٧ ٦٥٥٫٥٥٨ ٥٨٣٫٤٢٩ ١٫٩٤٩٫٧٠٦  ٢٠١١  
  ========  =======  =======  =======  =======  ======  

٨٢٫٠٨٦  ٢٦٣٫٣٣٦  ٣٦٩٫٤٣١  ٨٢٤٫٦١٩  ٣٤٨٫٠٨٢  ١٫٨٨٧٫٥٥٤  ٢٠١٠  
  ========  =======  =======  =======  =======  ======  
  

بالكامل على أساس الخبرة السابقة وأداء القطاع والتحليل الشامل لمخاطر  التي لم تنخفض قيمتھامن المتوقع أن يتم تحصيل الذمم المدينة 
  .الذمم المدينة وبالتالي فإن الغالبية العظمي لم يتم ضمانھالم تقم المجموعة باتخاذ ضمانات مقابل . ائتمان العميل 

  
  األرصدة لدى البنوك

  
ً لبيان ممثلي بنوك . تعمل المجموعة على الحد من التعرض لمخاطر االئتمان من خالل إيداع األرصدة لدى بنوك حسنة السمعة وفقا

  . اتهالمجموعة، ال تتوقع اإلدارة عجز أي طرف مقابل عن الوفاء بالتزام
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  )تابع(إيضاحات 
  
  )تابع( األدوات المالية  ٣٣

  
  الضمانات

  
كما . من البنوك التجارية بواسطة األطراف ذات العالقة قامت الشركة بإصدار ضمانات مصرفية مقابل السلفيات التي تم الحصول عليھا

  .)مليون درھم ١٩٩: ٢٠١٠(مليون درھم  ١٢٠مانات القائمة ، بلغت الض٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
  

  مخاطر السوق
  

تتمثل مخاطر السوق بالمخاطر التي قد تنتج عن التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار 
إن الھدف من إدارة مخاطر السوق ھو . ن أدوات ماليةأسھم الملكية التي سوف تؤثر على إيرادات المجموعة أو قيمة ما تحتفظ به م

تقوم المجموعة بشراء وبيع األدوات . إدارة والتحكم في التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة بھدف تحقيق أعلى عائد ممكن
من خالل السياسات واإلرشادات  يتم تنفيذ كافة مثل ھذه المعامالت. المشتقة كما أنھا تتكبد مطلوبات مالية من أجل إدارة مخاطر السوق

  .الموضوعة من قبل اإلدارة
  

  مخاطر العمالت
  

إن المجموعة معرضة لمخاطر العمالت من المبيعات والمشتريات والقروض التي تتم بعملة بخالف العملة الرسمية لشركات المجموعة، 
ً الفرنك السويسري ھذه المعامالت بصورة رئيسية ھي اليورو والدوالر إن العمالت التي تتم بھا . وبصورة أساسية اليورو وأيضا
  .األمريكي والجنية االسترليني والفرنك السويسري

  
من تعرضاتھا لمخاطر العمالت األجنبية المقدرة فيما يتعلق بالمبيعات والمشتريات المتوقعة  ٪٨٥إلى  ٪٧٥تقوم المجموعة بتغطية من 

على األقل من كافة الذمم المدينة التجارية والذمم الدائنة التجارية  ٪٨٠موعة أيضاً بتغطية تقوم المج. على مدى فترة الستة أشھر القادمة
تقوم المجموعة بإبرام عقود صرف آجلة من أجل التحوط من مخاطر العمالت لديھا، ذات فترة استحقاق أقل . التي تتم بالعمالت األجنبية

  .لعقود بصورة عامة على أنھا تحويطات تدفقات نقديةيتم تحديد ھذه ا. من سنة واحدة من تاريخ التقرير 
  

تم التحوط لكافة مخاطر صرف العمالت األجنبية المرتبطة بالمبالغ األصلية الخاصة بقروض المجموعة التي تتم بالجنية االسترليني 
وذلك باستخدام عقود آجلة والتي  والدوالر األمريكي والتي تم الحصول عليھا باليورو الذي يعد العملة الرسمية لشركات المجموعة،

  . يتم تحديد ھذه العقود على أنھا تحويطات تدفقات نقدية. تستحق في نفس التواريخ التي يستحق فيھا سداد القروض
  

ل وبصورة عامة، تتم القروض بالعمالت التي تتوافق مع التدفقات النقدية التي تنتج من خال. إن الفائدة على القروض تتم بعملة القرض
ً بالفرنك السويسري يقدم ھذا تحوط اقتصادي بدون إبرام أدوات مالية . العمليات ذات الصلة للمجموعة بصورة رئيسية باليورو وأيضا

  .مشتقة وبالتالي لم يتم تطبيق حسابات التحوط في ھذه الحاالت
  

سياسة المجموعة إلى المحافظة على صافي تعرضھا  ، تھدفة األخرى التي تتم بعمالت اجنبيةفيما يتعلق بالمطلوبات والموجودات المالي
ً ألسعار الصرف الفورية عندما يكون من الضروري معالجة  القادم ضمن مستوى معقول من خالل بيع أو شراء العمالت األجنبية وفقا

  .االختالالت قصيرة األجل
  

والذي " بعملة الفرنك السويسري"رفي مضمون يتم التحوط الستثمار المجموعة في شركاتھا التابعة في سويسرا بموجب قرض مص
لم . يتم تحديد القرض على أنه صافي تحوط لالستثمار. يخفف من حدة مخاطر العمالت التي تنتج من صافي موجودات الشركة التابعة

  .يتم التحوط الستثمارات المجموعة في الشركات التابعة األخرى
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  )تابع( األدوات المالية  ٣٣

  
  )تابع( السوقمخاطر 

  
  التعرض لمخاطر العمالت

  
  :المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية تعرضفيما يلي 

  

  
  روبية 
  ھندية 

  دوالر 
  استرالي

تاكا 
  بنجالديشية

  لایر 
  إيراني

جنية 
  استرليني 

فرنك 
 سويسري 

  يوان 
  صيني

  الر دو
  يورو  أمريكي

  جنية 
  سوداني

  ---------------------------------------------------- ألـــــــــــــــــــــــــــــــــــف درھــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم-----------------------------------------------   ٢٠١١ديسمبر  ٣١
بما في (واألخرى  الذمم المدينة التجارية

  ٨٨٫٣٤٠  ٥٧٫٠٢٤  ٦٫٧٣٤  ٤٫٧٥٨  ٥٣  ٥٫٨٠٩  ٢٤٥٫٨٧٥٫٧٩٨  ٤٩٣٫٠١٠  ٣٫١٦٠  ٤٩٨٫٩٨٦  )ذلك المستحق من أطراف ذات عالقة
  ١٫٢٩٣  ٥٫٣١٢  ٦٨١  ٦٫٥١٩  ١٧٩  ١٢٫٤٠٩  ٢٩٫٠١٥٫٥٥٤  ١٫٤٤٢٫٢٦٠  ٥٦٤  ٦٢٫٠٢٣  النقد واألرصدة المصرفية

  )٩٫٤١٣(  )٣١٫٧٢٩(  )١٫٠١٨(  )١٢٣٫٢٥٠(  -  )٥١٣(  )١٥٦٫٥٤٩٫٤٠٤(  )٥٠٢٫٩٩٧(  )٤٥٩(  )٥٨٣٫٢٩٤(  الذمم الدائنة التجارية واألخرى
  )٨(  )٢٧٫٩٢٥(  )٢٧٫٧٣٩(  -  -  -  -  )١٨١٫٥٥٤(  )٨٫٧٨٦(  )٦٧١٫٢٠٦(  قروض مصرفية 

  ------ --------   ----------   --------------  -----------------   ----------  ------   ----------- ---  ---- --------  -----------   ----------  
  ٨٠٫٢١٢  ٢٫٦٨٢  )٢١٫٣٤٢(  )١١١٫٩٧٣(  ٢٣٢  ١٧٫٧٠٥  ١١٨٫٣٤١٫٩٤٨  ١٫٢٥٠٫٧١٩  )٥٫٥٢١(  )٦٩٣٫٤٩١(  صافي تعرض المركز المالي

  -  -  -  -  -  )٤٫٥٠٠(  -  -  -  -  معامالت صرف آجلة
   --------------   ----------   --------------  -----------------   ----------  ------  ------------ --   ------------  -----------   ----------  

  ٨٠٫٢١٢  ٢٫٦٨٢  )٢١٫٣٤٢(  )١١١٫٩٧٣(  ٢٣٢  ١٣٫٢٠٥  ١١٨٫٣٤١٫٩٤٨  ١٫٢٥٠٫٧١٩  )٥٫٥٢١(  )٦٩٣٫٤٩١(  صافي التعرض
  ========  ======  ========  ==========  ====== ====  ========  =======  =====  ======  
                      ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

بما في (التجارية واألخرى الذمم المدينة 
  ٥٥٫٦٣٥  ٥٣٫١٢٢  ١١٫٤٤٢  ٨٫٧٢٩  ٤٦  ٨٫٥٧٣  ٢١٩٫٢٦٢٫٧٢٨  ٢٧٣٫٩٥٤  ٣٫٤١٠  ٥٥٦٫٩٤٥  )ذلك المستحق من أطراف ذات عالقة

  ١٫٧٠٦  ١٫٥٣٦  ١٫٢٨٤  ١٫٠٦٦  ١٧٣  ١٦٫٨١٨  ٢٫٢٤٩٫٤٧٦  ١٫٤٨٧٫٦٦٠  ١٨٤  ٢١٫٨٣٢  النقد واألرصدة المصرفية
  -  )٢٨٫٢٨٥(  )٤٤٫١٨٢(  )٤٣٫٠٤٦(  -  )١٣٧(  -  )١١٩٫٤٨٦(  )٩٫٤٢٤(  )٣٢٤٫٩٦٣(  قروض مصرفية

  )١٫٠٦٠(  )٣٨٫٧٤٨(  )١٫٤٧٥(  )١٠٠٫٩١٥(  -  )٤٣٠(  )٩٩٫٢٤١٫١٦٤(  )٤٦٦٫٦٠٦(  )٧٩٥(  )٤٣٩٫٧٨٣(  الذمم الدائنة التجارية واألخرى
   ------------   ----------   --------------  -----------------   ----------  ------   -------------  --------- ---  -----------   ----------  

  ٥٦٫٢٨١  )١٢٫٣٧٥(  )٣٢٫٩٣١(  )١٣٤٫١٦٦( ٢١٩ ٢٤٫٨٢٤ ١٢٢٫٢٧١٫٠٤٠ ١٫١٧٥٫٥٢٢  )٦٫٦٢٥( )١٨٥٫٩٦٩( صافي تعرض المركز المالي
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  معامالت صرف آجلة

   ------------   ----------   --------------  -----------------   ----------  ------  --- ----------  ------- -----  -----------   ----------  
  ٥٦٫٢٨١  )١٢٫٣٧٥(  )٣٢٫٩٣١(  )١٣٤٫١٦٦(  ٢١٩  ٢٤٫٨٢٤  ١٢٢٫٢٧١٫٠٤٠  ١٫١٧٥٫٥٢٢  )٦٫٦٢٥(  )١٨٥٫٩٦٩(  صافي التعرض

  ========  ======  ========  ==========  ====== ====  ========  =======  ======  ======  
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  )تابع( األدوات المالية  ٣٣

  
  )تابع(مخاطر السوق 

  
  )تابع( عمالت األجنبيةالمخاطر التعرض ل

  
  :فيما يلي أسعار الصرف المطبقة خالل السنة فيما يتعلق بالعمالت نظراً ألن المجموعة ليھا تعرضات ھامة لمخاطر العمالت

  
  

  عر الصرفــــتوسط ســــم  الفوريصرف ــــــعر الـــس  
  ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠١١  
          

  ٣٫٣٦٦  ٣٫٨١١  ٣٫٧٣٣  ٣٫٧٣٨  دوالر استرالي
  ٣٫٥٣٧  ٤٫١٧٥  ٣٫٩٠٦  ٣٫٩١٠  فرنك سويسري
  ٣٫٦٧٥  ٣٫٦٧٥  ٣٫٦٧٥  ٣٫٦٧٥  دوالر أمريكي

  ٤٫٩٠٣  ٥٫١٢٨  ٤٫٨٦٨  ٤٫٧٥٧  يورو
  ٥٫٦٦٩  ٥٫٩٠٠  ٥٫٦٨٣  ٥٫٦٧٨  جنية استرليني
  ٠٫٠٨٠  ٠٫٠٧٩  ٠٫٠٨١  ٠٫٠٦٨  روبية ھندية
  ٠٫٥٤٣  ٠٫٥٧٠  ٠٫٥٥٧  ٠٫٥٧٨  يوان صيني
  ٠٫٦٣٠  ٠٫٧٢٠  ٠٫٦٨٠  ٠٫٧٢٠  جنية سوداني

  ٠٫٠٥٤  ٠٫٠٥١  ٠٫٠٥٣  ٠٫٠٤٦  تاكا بنجالديشية
  ٢٫٧٤٩  ٢٫٨٥٧  ٢٫٧٠٢  ٣٫٠٢١  *لایر إيراني 

  
  .يمثل معدل اللایر اإليراني لوحدة العملة الرسمية* 
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  وشركاتھا التابعة.) ع.م.ش(سيراميك رأس الخيمة 
  

  )تابع(إيضاحات 
  
  )تابع( األدوات المالية  ٣٣

  
  )تابع(مخاطر السوق 

  
  )تابع(التعرض لمخاطر العمالت األجنبية 

  
  تحليل الحساسية

  
ويسري واليورو والجنية االسترليني الدرھم اإلماراتي كما ھو مبين أدناه مقابل الدوالر االسترالي والفرنك الس) انخفاض(ارتفاع إن 

) نقص(سيؤدي إلى زيادة كان ديسمبر  ٣١في  %٥بنسبة  والروبية الھنديه والجنية السوداني والتكا البنجالديشية واللایر اإليراني
ة أنھا محتملة بصورة يعتمد التحليل على تغيرات صرف العمالت األجنبية التي ترى اإلدار. األرباح أو الخسائر بالمبالغ المبينة أدناه

تظل ثابتة وال يھتم بتأثير  ،وبصورة خاصة أسعار الفائدة المتغيرات األخرى ثبات كافةيفترض ھذا التحليل . معقولة في تاريخ التقرير
  .٢٠١٠تم إجراء ھذا التحليل على نفس األساس المتبع في سنة . أي عمليات البيع والشراء المتوقعة

  
  
  ــــــــــــــخفاضــــــــــــــــانــــــــــــــــ  ــــــــــــفاعــــــــــــــــــــارتـــــــــــــــــ  
  حقوق الملكية  األرباح أو الخسائر  حقوق الملكية  األرباح أو الخسائر  
          
          ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  ٢٫٤٣٧  )٩١(  )٢٫٤٣٧(  ٩١  روبية ھندية 
  ١٫١٠٠  )٧٨( )١٫١٠٠( ٧٨  دوالر استرالي

  )٢٫٨٦٢(  -  ٢٫٨٦٢  -  اكا بنجالديشيةت
  )١٫٩٥٩(  -  ١٫٩٥٩  -  لایر إيراني 

  )٥٫٥٧١(  -  ٥٫٥٧١  -  جنية سوداني 
  -  )٦٣٨(  -  ٦٣٨  يورو

  -  )٥٫٠٢٦(  -  ٥٫٠٢٦  جنية استرليني
  -  ٣٫٩٢٠  -  )٣٫٩٢٠(  دوالر أمريكي
  ٣٫٢٣٦  -  )٣٫٢٣٦(  -  يوان صيني 

    )٤٥(    ٤٥  فرانك سويسري
          
          ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

  ٧٥٦  )١(  )٧٥٦(  ١  روبية ھندية 
  ١٫٢٣٧  )١(  )١٫٢٣٧(  ١  دوالر استرالي
  )٣٫١٢١(  -  ٣٫١٢١  -  تاكا بنجالديشية

  )٢٫٢٦٣(  -  ٢٫٢٦٣  -  لایر إيراني 
  -  )٤٣(  -  ٤٣  جنية استرليني 

  -  ٣٫٠١٢  -  )٣٫٠١٢(  يورو
  -  )٧٫٠٥٤(  -  ٧٫٠٥٤  جنيه سوداني
  -  ٣٧٫٦٥٣  -  )٣٧٫٦٥٣(  دوالر أمريكي
  ٣٫٧٤٨  -  )٣٫٧٤٨(  -  يوان صيني 

  -  )٤٣(  -  ٤٣  فرانك سويسري
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  وشركاتھا التابعة.) ع.م.ش(سيراميك رأس الخيمة 
  

  )تابع(إيضاحات 
  
  )تابع( األدوات المالية  ٣٣

  
  )تابع( السوقمخاطر 

  
  مخاطر أسعار الفائدة

  
ئدة لدى السوق بصورة رئيسية بالتزامات الدين للمجموعة طويلة األجل ذات يرتبط تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار الفا

  .أسعار فائدة عائمة
  

ومن . عدالت الفائدة الثابتة والمتغيرةذات م القروضالخاصة بھا باستخدام خليط من  تھدف سياسة المجموعة إلى إدارة تكاليف الفائدة
 قيمالفرق بين ة أسعار فائدة والتي بموجبھا توافق المجموعة على أن تقوم بتبادل أجل تحقيق ذلك تقوم المجموعة بإبرام عقود  مقايض

عقود المقايضة لتغطية  تفصيليتم  . متغير، على مدى فترات محددة، استناداُ المبلغ األصلي اإلسمي المتفق عليهوال ةثابتالفائدة ال تمعدال
٪ من القروض ألجل ٤١أصبحت عقود مقايضة أسعار الفائدة،  اعاة تأثيرمر، بعد ٢٠١١ديسمبر  ٣١في . التزامات الدين ذات الصلة

  .)٪٦٨: ٢٠١٠(فائدة ثابتة  معدالتذات  لدى المجموعة
  

  : فيما يلي بيان أسعار الفائدة ألدوات المجموعة المالية التي تخضع لفائدة بتاريخ التقرير
  
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  ألف درھم   ألف درھم   

    ة الثابتاألدوات ذات سعر الفائد
      موجودات مالية

  ٣٠٩٫٩٧٩  ١٦١٫٩٤٥  ودائع ثابتة
      

      مطلوبات مالية
  ١٠٦٫١٦٥  ٧٤٫١٣٧  قروض مصرفية 

  ======  ======  
      األدوات ذات سعر الفائدة المتغير

      
      موجودات مالية

  ٦١٫٨٩٨  ٥٤٫١٤٥  المستحق من أطراف ذات عالقة
      

      مطلوبات مالية
  ١٦٫٧٨٧  ٦٠٫١٩٠  طراف ذات عالقةالمستحق إلى أ

  ٢٫١٠٠٫٨٩٠  ٢٫٠٩٣٫٠٠٧  قروض مصرفية 
  ========  ========  
  
  

  تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات ذات سعر الفائدة الثابت
  

رباح أو الخسائر، من الموجودات والمطلوبات المالية ذات سعر الفائدة الثابت بالقيمة العادلة من خالل األال تقوم المجموعة باحتساب أيٍ 
  .  لذا فإن التغير في أسعار الفائدة بتاريخ التقرير ما كان ليؤثر على األرباح أو الخسائر

  
  تحليل حساسية التدفقات النقدية لالدوات ذات سعر الفائدة المتغير

  
األرباح أو الخسائر وحقوق الملكية  )نقص/(نقطة أساس في أسعار الفائدة بتاريخ التقرير كان سيؤدي إلى زيادة ١٠٠إن التغير بمقدار 
  .ويفترض ھذا التحليل ثبات كافة القيم المتغيرة األخرى. بالمبالغ المبينة أدناه
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  وشركاتھا التابعة.) ع.م.ش(سيراميك رأس الخيمة 
  

  )تابع(إيضاحات 
  
  )تابع( األدوات المالية  ٣٣

  
  )تابع(مخاطر السوق 

  
  )تابع(مخاطر أسعار الفائدة 

  
  )تابع(تحليل حساسية التدفقات النقدية لالدوات ذات سعر الفائدة المتغير 

  

  خسائرـــــــــــــــــــــــــــاح أو الــــــــــــــــــاألرب  
  مقدارـــــــالزيادة ب  

  نقطة أساس ١٠٠
  نقص بمقدارــــــــال

  نقطة أساس ١٠٠
      ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 

      الموجودات المالية
  )٥٨٠(  ٥٨٠  ات ذات سعر الفائدة المتغيراألدو

  ======  =====  
      المطلوبات المالية

  ٢٠٫٥٣٥  )٢٠٫٥٣٥(  األدوات ذات سعر الفائدة المتغير
  )٦٫٧٦٣(  ٦٫٧٦٣  عقود مقايضة أسعار فائدة

  ======  ======  
      ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 

      الموجودات المالية
  )٥٠٥(  ٥٠٥  األدوات ذات سعر الفائدة المتغير

  ======  ======  
      المطلوبات المالية

  ١٨٫١٨٨  )١٨٫١٨٨(  األدوات ذات سعر الفائدة المتغير
  )٤٫١٤٥(  ٤٫١٤٥  عقود مقايضة أسعار فائدة

  =====  ======  
  

  مخاطر السيولة 
  

يتمثل منھج المجموعة إلدارة . حقاقھاعند است المالية ھاتتمثل مخاطر السيولة بالمخاطر من أن ال تتمكن المجموعة من الوفاء بااللتزامات
ً سيولة كافية، ألطول فترة ممكنة، للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا في ظل الظروف العادية والظروف  السيولة بضمان امتالكھا دائما

  . الحرجة دون تكبد خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة المجموعة للخطر
  

تتطلب الشروط االئتمانية للمجموعة أن يتم دفع . ا من خالل ضمان وجود تسھيالت مصرفيةتحد المجموعة من مخاطر السيولة لديھ
يتم تسوية المبالغ مستحقة الدفع بصورة اعتيادية خالل . يوماً من تاريخ إصدار فواتير بھذه المبالغ ٢٧٠إلى  ١٢٠المبالغ خالل فترة من 

  .يوماً من تاريخ الشراء ١٢٠إلى  ٩٠فترة تتراوح من 
  

ً إلى ضمان أن يكون لديھا النقد الكافي المطلوب لإليفاء بالمصروفات التشغيلية المتوقعة بما في ذلك الوفاء  المجموعةتھدف  دائما
عالوة على ذلك . وبستثناء تأثير الظروف القصوى التي ال يمكن التنبؤ بھا بصورة موثوقة مثل الكوارث الطبيعية ،بااللتزامات المالية

  .تحتفظ بحدود ائتمانية فإن المجموعة
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  )تابع(إيضاحات 
  
  )تابع( األدوات المالية  ٣٣

  
  )تابع(مخاطر السيولة 

  
  : فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية للمجموعة في تاريخ التقرير

  
 ---------------------- ـــــقدية الـــــــــــــتعاقديةالـــــــتدفقات النـــ---------- --------    

  
  قيمة ـــال

  اإلجمالي  الدفترية
شھرين أو 

  أكثر من سنتين  سنة ٢-١  شھر ١٢-٢  لـــــــــــأق
  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم   

              ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
              :المطلوبات المالية غير المشتقة

              
  ٣١٠٫٩٧٩  ٦٣٨٫٩٣٤  ٨٥٩٫٨٨٦  ٤٧٦٫٨٠٩ ٢٫٢٨٦٫٦٠٨ ٢٫١٦٧٫١٤٤  ةقروض مصرفي

  -  -  ٥٦٠٫٠٠٨  ٤٩٠٫٧٥٢ ١٫٠٥٠٫٧٦٠ ١٫٠٥٠٫٧٦٠  ذمم دائنة تجارية وأخرى
  -  -  -  ٧٣٫٥٧٤  ٧٣٫٥٧٤  ٧٣٫٥٧٤  المستحق إلى أطراف ذات عالقة

              
              :المطلوبات المالية المشتقة

              
  -  ٩٥٧  ٤١٧  ٣٤٨  ١٫٧٢٢  ٥٫٩٠٩  عقود مقايضة أسعار فائدة

  ٣٧٥  ١٫٩٩٤  ٧٩٤  -  ٣٫١٦٣  ٦٠  من خالل عقود مقايضة عمالت
  -  -  -  -  -  ١٦٢  عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

              
              ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 

              :المطلوبات المالية غير المشتقة
              

  ٥٥١٫١٤٧  ٥٣٣٫٨٧٦  ٦٧٢٫٨٩١  ٥٨٣٫٦٩٤ ٢٫٣٤١٫٦٠٨ ٢٫٢٠٧٫٠٥٥  قروض مصرفية
  -  -  ٥٠١٫٥٣٥  ٦٤٢٫٣٤٦ ١٫١٤٣٫٨٨١ ١٫١٤٣٫٨٨١  الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  -  -  ١٨٣٫٠٠٨  -  ١٨٣٫٠٠٨  ١٨٣٫٠٠٨  المستحق إلى أطراف ذات عالقة
              

              :المطلوبات المالية المشتقة
              

  ٩٥٦  ٧٦٤  ٦٫٣٦٦  ١٫١٩٢  ٩٫٢٧٨  ١٠٫٨٣٦  عقود مقايضة أسعار فائدة
  ٢٫٣١٩  ٧٩٤  ٣٫٠٨٣  -  ٦٫١٩٦  ٨٫١٥٠  ايضة عمالتمن خالل عقود مق

  
  

  الملكية حقوقمخاطر 
  

إن  .إن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار أسھم الملكية بصورة أساسية من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 يؤدي إلى ارتفاع األرباح أو الخسائركان لخ التقرير بھا في تاريأسعار أسھم ملكية ھذه االستثمارات المحتفظ في  ٪١٠الزيادة بنسبة 

األرباح أو يؤدي إلى انخفاض ل كانالدرجه في اإلتجاه المعاكس  ؛ إن التغير بنفس)ألف درھم ٣٠٫٩: ٢٠١٠(درھم  ألف ١٤٫٥بمبلغ 
  .)درھم ألف ٣٠٫٩: ٢٠١٠(درھم  ألف ١٤٫٥بمبلغ  الخسائر

  
  القيم العادلة

  
إن القيم العادلة  .٢٨القيمة العادلة لألدوات المشتقة في اإليضاح  تم بيان. ن موجودات مالية ومطلوبات ماليةتتألف األدوات المالية م

  .لألدوات المالية األخرى ال تختلف بشكل مادي عن قيمھا الدفترية
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  )تابع( األدوات المالية  ٣٣

  
  )تابع(لقيم العادلة ا

  
  النظام المتدرج للقيمة العادلة

  
  :تم تحديد المستويات المختلفة كما يلي. التقييم طريقةيوضح الجدول أدناه تحليالت األدوات المالية بالقيمة العادلة باستخدام 

  
  .لموجودات أو مطلوبات مطابقة ةنشط قاسوأفي ) غير معدلة(األسعار المدرجة : ١المستوى 

 
الموجودة في المستوى األول وھي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجودات أو مطلوبات،  المدرجة األسعار بخالفمدخالت : ٢مستوى ال

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

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

  ٣ذالمستوي   ٢المستوي   ١المستوي   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
       ٢٠١١ديسمبر ٣١

        الموجودات المالية
  -  -  ١٤٥  سندات الملكية

        

        المطلوبات المالية
  -  )٦٫١٣٢(  -  المطلوبات المالية المشتقة

  ------   ---------  ------  
  ٦٫١٣٢(  ١٤٥(  -  
  ===  =====  ====  
        ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

        الموجودات المالية
  -  -  ٣٠٩  سندات الملكية

        
        المطلوبات المالية

  -  )١٨٫٩٨٥( - المطلوبات المالية المشتقة
  ------  -----------  ------  
  ١٨٫٩٨٥(  ٣٠٩(  -  
  ====  =======  ====  

  
  إدارة رأس المال  

  
القيمة رة رأس المال بصورة رئيسية بضمان إمتالكھا قاعدة رأسمالية قوية بھدف تمويل أعمالھا وزيادة يتمثل منھج المجموعة إلدا  
  .لمساھمينل

  
 مالتألف رأس ي .تقوم المجموعة بإدارة الھيكل المالي لديھا وتقوم بوضع التعديالت عليه في ضوء التغيرات في ظروف األعمال  

 ،واحتياطي التحويل ،واالحتياطي القانونيياطي عالوة األسھم، واحتياطي رأس المال، ، واحتالمدفوع من رأس المال المجموعة
). مليون درھم ٢٫٢٠٧: ٢٠١٠( ٢٠١١ديسمبر  ٣١مليون درھم  كما في  ٢٫٢٣٧رباح المحتجزة ويتم بيانه بمبلغ واالحتياطي العام واأل

  :إلى حقوق الملكية كما في تاريخ التقرير نسبة الدينفيما يلي 
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

 ٢٫٢٠٧٫٥١٩ ٢٫٢٣٧٫٢٧٥  حقوق الملكية
  ========  ========  

  ٢٫٢٠٧٫٠٥٥  ٢٫١٦٧٫١٤٤  الديون
  ========  ========  

  ١٫٠٠  ٠٫٩٧  معدل الديون إلى حقوق الملكية
  ========  =======  
  



 

٦٩ 

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

  )ابعت(إيضاحات 
  

  إعادة البيان  ٣٤
  

نتائج الفترات يان بتم تطبيق إعادة وبالتالي . خالل السنة الحالية، تم تحديد البيانات المالية الغير صحية التالية المتعلقة بالسنوات السابقة
السياسات  – ٨رقم السابقة واألرباح المحتجزة واألرصدة األخرى ذات الصلة لكي تتوافق مع متطلبات المعيار المحاسبي الدولي 

  .المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء
  

  األدوات المالية المشتقة
  

ررت إدارة المجموعة ق. حتى السنة السابقة، لم تكن المجموعة تقوم باحتساب األدوات المالية المشتقة في البيانات المالية بالقيم العادلة
للتأكد من أن البيانات المالية المشتقة المحتفظ بھا من  ٢٠١٠قام المقارنة المتعلقة بالبيانات المالية لسنة الحالية إعادة بيان أر السنةخالل 

ً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدوليقد تم إعدادھا ي تاريخ التقرير بقيمھا العادلة قبل المجموعة ف : األدوات المالية) "٣٩( رقم وفقا
  ". االعتراف والقياس

  
بالقيمة العادلة؛ يتم االعتراف بتكاليف المعاملة المنسوبة ضمن  باألدوات المالية المشتقة، تم مبدئياً االعتراف ٢٠١٠يناير  ١من  اعتباراً 

ً لالعتراف المبدئي، بالنسبة لألدوات المالية المشتقة المحتفظ بھا ل. األرباح أو الخسائر عند تكبدھا غرض المتاجرة، ولم يتم غير الحقا
  .ھا ضمن عالقة تحوط مؤھلة، يتم على الفور االعتراف بكافة تغيرات القيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائرتصنيف

  
  استحقاقات المخزون

  
خالل السنة الحالية، وأثناء إجراء تسوية للبضائع في الطريق، قامت إدارة المجموعة بتحديد بعض االستحقاقات المتعلقة بمخزون 

مليون درھم تتعلق بالسنوات السابقة، والتي تم خطأً عكسھا ضمن األرباح أو الخسائر خالل سنة  ٢٣٫٢٤قيمة تبلغ البضائع في الطريق ب
استناداً إلى مراجعة تفصيلية للبضائع في الطريق وحساب استحقاقات المخزون ذات الصلة، قررت المجموعة أنه كان يجب . ٢٠٠٧

  .مقابل البضائع ذات الصلة وعليه، قررت اإلدارة وقامت بإعادة بيان أرقام المقارنة عكس ھذا المبلغ في حساب البضائع في الطريق
  

  مصروفات ما قبل التشغيل
  

وقد تم التعامل مع كافة المصروفات التشغيلية المتكبدة من  قبل . ٢٠٠٩بدأت إحدى شركات المجموعة عملياتھا التجارية خالل نھاية 
قررت إدارة المجموعة خالل . موجودات غير ملموسة معترف بھا في بيان المركز المالي الموحدھذه الشركة قبل بدء العمليات على 

ً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي  ٢٠١٠السنة الحالية، إعادة بيان أرقام المقارنة المتعلقة بسنة  لغرض شطب ھذه المصروفات وفقا
  ".الموجودات غير الملموسة" ٣٨رقم 

  
  اف ذات العالقةالمستحق من األطر

  
لم تتمكن المجموعة . ، قامت المجموعة بإبرام اتفاقية مع طرف ذي عالقة من أجل شراء قطع أرض ألغراض تجارية٢٠١٠قبل عام 

ومع ذلك، قامت المجموعة بتسجيل . من تحقيق ھذه االتفاقية وعليه، قام الطرف ذي العالقة ببيع قطعة األرض إلى شركات أخرى
خالل السنة، وكجزء من عملية تسوية الحساب مع الطرف ذي العالقة، تم تحديد ھذه . معامالت وفقاً لشروط االتفاقيةحصتھا من ھذه ال

  .المعاملة المتنازع عليھا وعليه، قررت إدارة المجموعة عكس االعتراف الخاطيء للحصة في األرباح وقامت بإعادة بيان أرقام المقارنة
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٧٠ 

  وشركاتھا التابعة.) ع.م.ش(خيمة سيراميك رأس ال
  

  )تابع(إيضاحات 
  
  )تابع(إعادة البيان   ٣٤

  
  :فيما يلي ملخص تأثير كافة إجراءات إعادة البيانات الواردة أعاله

  

  
األرباح 
  المحتجزة

دائنة الذمم ال
  واألخرى تجاريةال

المستحق من 
أطراف ذات 

  عالقة
األدوات المالية 

  المشتقة
الذمم المدينة 

  األخرى
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

كما تم االفصاح عنھا ( ٢٠١٠يناير  ١في 
 ً   ٧٧٫٨٩٦  -  ٥٣٥٫٥١٨  ١٫١٣٧٫٣٣٥  ٨٠٣٫٥٨٢  )سابقا

  ======  =======  =======  =====  ======  
            :وما قبل ذلك التاريخ ٢٠٠٩

  -  -  -  ٢٣٫٢٤٨  )٢٣٫٢٤٨(  تسوية المخزون 
م يتم تسويتھا لدى شطب األرصدة التي ل

  -  -  )٢٧٫٦٥٩(  -  )٢٧٫٦٥٩(  طرف ذي عالقة
  -  )٢٧٫١٢٠(  - - )٢٧٫١٢٠(  األدوات المالية المشتقة

  -----------   ----------  -----------  -----------   ----------  
  )٢٧٫١٢٠(  )٢٧٫٦٥٩(  ٢٣٫٢٤٨  )٧٨٫٠٢٧(  -  
  -----------   -------------  -----------  -----------  ----------  

  ٧٧٫٨٩٦  )٢٧٫١٢٠(  ٥٠٧٫٨٥٩  ١٫١٦٠٫٥٨٣  ٧٢٥٫٥٥٥  )معاد بيانھا( ٢٠١٠يناير  ١في 
  -----------   -------------  -----------  -----------   ----------  

   ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 
-  ً   ٨٦٫٥٧٣  -  ٨٤٠٫٥٦٢  ١٫١٩٦٫٤٣٠  ٩٢٦٫١٣٤  كما تم االفصاح عنھا سابقا
  -  )٢٧٫١٢٠(  )٢٧٫٦٥٩(  ٢٣٫٢٤٨  )٧٨٫٠٢٧(  وما قبل ذلك ٢٠٠٩تأثيرات  -

  )٥٫٢٤٦(  -  -  -  )٥٫٢٤٦(  مصروفات ما قبل التشغيل المشطوبة
التغير في القيمة العادلة لألدوات المالية 

    )٨٫١٣٥(  -  -  ٨٫١٣٥  المشتقة
  ----------   ----------  ----------   ---------   ---------  

  )٥٫٢٤٦(  )٨٫١٣٥(  )٢٧٫٦٥٩(  ٢٣٫٢٤٨  )٧٥٫١٣٨(  ٢٠١٠اإلجمالي لعام 
            

  -  -  -  -  )٨٥٧(  المنسوبة إلى الحصة غير المسيطرة
   ------------   --------------   ------------  -----------  -----------  

  ٨١٫٣٢٧  )١٨٫٩٨٥(  ٨١٢٫٩٠٣  ١٫٢١٩٫٦٧٨  ٨٥٠٫١٣٩  )معاد بيانھا( ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 
  =======  ========  =======  =======  ======  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٧١ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

  التقارير حول القطاعات  ٣٥
  

قطاعات تصدر تقارير بشأنھا، والتي تمثل وحدات األعمال االستراتيجية  ثالثكما ھو مبين أدناه، بصورة عامة لدى المجموعة 
. تراتيجية في قطاعات مختلفة وتتم إدارتھا بصورة منفصلة نظراً الحتياجھم الستراتيجيات مختلفةاالسوحدات األعمال  تعمل. للمجموعة

  :  يوضح المخلص التالي العمليات في كل قطاع من قطاعات المجموعة التي تصدر تقارير بشأنھا
  

  .الن ومنتجات أطقم الحماماتيتضمن صناعة وبيع سيراميك الحائط وسيراميك األرضيات وجريس البورسي  :منتجات السيراميك
  

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

  
مناجم الصيدلة والطاقة والدھانات والبالستيك والجبس والديكور والغراء، والمواد الكيميائية والتتضمن   :صناعات أخرى

  .)الحنفيات(الصنابير و
  

تشتمل العمليات األخرى على المواد الغذائية والمشروبات والتجارة والسفر، والخدمات اللوجستية والفنادق    :أخرى
 .والعقارات والتخزين

  
حيث ترى اإلدارة أن الربح  ويتم قياس أداء كل قطاع استناداً إلى أرباح القطاع. إن المعلومات المتعلقة بعمليات كل قطاع مدرجة أدناه

  . تلك القطاعاتھو أھم العوامل التي يمكن من خاللھا تقييم نتائج بعض القطاعات مقارنة بالشركات األخرى التي تعمل في 
  

  

  
منتجات 
  ميكالسيرا

  
  المقاوالت

صناعية 
  أخــــرى  أخــــرى

  
  الحذف

  
  اإلجمالي

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

            ٢٠١١ديسمبر  ٣١السنة المنتھية 
            

  ٣٫٣٣٦٫٧٥٧  -  ٦٨٫٢١٦  ٥٢٫٣٢٠  ٤٣٥٫٦٢١  ٢٫٧٨٠٫٦٠٠  اإليرادات الخارجية 
  -  )٥٤٩٫٤١٢(  ١٥٢٫٠٤٨  ٢٢٫١٢٦  ٤٧٫٤٧٨  ٣٢٧٫٧٦٠  تاإليرادات فيما بين القطاعا

  ٢٧٫٣٣٧  )٣٫٩٥٣(  ٤١٨  ٢  ٣٠٤  ٣٠٫٥٦٦  إيرادات الفائدة
  ١٥٧٫١٩٠  )٣٫٩٥٣(  ٤٫٩٠٨  ٤٫٨٤٧  ١٫٢٧٦  ١٥٠٫١١٢  مصروفات الفائدة

  ٢٣٣٫٤٢٦  -  ٧٫٥٠٩  ٥٫٨٦٨  ٢٧٫١٧٧  ١٩٢٫٨٧٢  اإلستھالك واإلطفاء
األرباح قبل الضريبة الخاصة 

ر تقارير القطاعات التي ُيصدب
  ٢٢٣٫٥٥٥  )٩٢٫٢٩٧(  ٢٧٫١٠٣  ٩٠٫٣٦٦  ١٥٫٩٩٨  ١٨٢٫٣٨٥  بشأنھا

الحصة في  األرباح من شركة 
مستثمر بھا وفقاً لحقوق 

  ١٥٦٫٩٦١  )٨١٢(  ٢٫١٦٠ ١٠٣٫٠٠٩  ٣٧٫٩٨٢  ١٤٫٦٢٢  الملكية
 ُيصدرموجودات القطاع التي 

  ٥٫٧٢٥٫٥١٢ )١٫٦٧٥٫٠٢٩(  ٥٠١٫٥٣٦ ٣٨٨٫٢٣٢  ٧٤٩٫٩٣٨  ٥٫٧٦٠٫٩٣٥  تقارير بشأنھا
شركات مستثمر بھا وفقاً 

  ٦٦٥٫٠٦١  )٨٨٠٫٠٥٢(  ٢٢٦٫٢٥١ ٢٧٨٫٩١٨  ٢١١٫٩٦٢  ٨٢٧٫٩٨٢  لحقوق الملكية
  ١٤٦٫٨٧٤  -  ٢١٫٣٩٥  ٤٫٠١٢  ٨٫٥٥٣  ١١٢٫٩١٤  النفقات الرأسمالية
ُيصدر التي مطلوبات القطاع 
  ٣٫٤٨٨٫٣٣٧ )١٫٠٠٩٫٧٣٩(  ٢١٢٫٢٤٧  ٩٤٫٠٥١  ٤٤٩٫٥٦٥  ٣٫٧٤٢٫٢١٣  تقارير بشأنھا

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



 

٧٢ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

  ) تابع( التقارير حول القطاعات  ٣٥
  

  
            ٢٠١٠ديسمبر  ٣١السنة المنتھية 

              
  ٣٫٣٣٦٫٧٢٢  -  ٧٣٫٢٦٨  ٣١٫٣٨١  ٥٢١٫٨٧١  ٢٫٧١٠٫٢٠٢  اإليرادات الخارجية 

  -  )٣٩٩٫٩٨١(  ١٢٣٫٨٧٥  ٢٤٫١٠٨  ٨١٫٨٦٤  ١٧٠٫١٣٤  اإليرادات فيما بين القطاعات
  ٢٧٫١٠١  )١٫٢١٩(  ٩٣  ٥٣  ١٫١٩٥  ٢٦٫٩٧٩  إيرادات الفائدة

  ١٥٤٫٠٦٨  )١٫٢١٩(  ٥٫١٦٩  ٤٫٣٣١  ١٫٥١٩  ١٤٤٫٢٦٨  مصروفات الفائدة
  ٢٩٥٫١٥٠  -  ١٢٫٤٢٤  ٥٫٦٩٢  ٣٥٫٩٥٣  ٢٤١٫٠٨١  اإلستھالك واإلطفاء
يبة الخاصة األرباح قبل الضر

بالقطاعات التي ُيصدر تقارير 
  ٣٤٥٫٧١٨  )٥٣٫٠٣٦(  ٣١٫٥٦٧  ٦٫٦٢٣  ٥٧٫٩٧٥  ٣٠٢٫٥٨٩  بشأنھا

الحصة في  األرباح من شركة 
مستثمر بھا وفقاً لحقوق 

  ٦٨٫٠٢١  -  ٩٣١  ١٨٫٥١٨  ٣٠٫٢٣٧  ١٨٫٣٣٥  الملكية
موجودات القطاع التي ُيصدر 

  ٥٫٩٥١٫٨٩٥  )١٫٦٠٠٫٨٦٢(  ٢٥٢٫٦٣١  ١٢٠٫٤٥٥  ٧٦١٫٥٣٨  ٦٫٤١٨٫١٣٣  تقارير بشأنھا
شركات مستثمر بھا وفقاً 

  ٥٢٣٫٢٩٥  -  ٩٩٫٣١٥  ١٨١٫٥٦١  ١٧٧٫٧٤٠  ٦٤٫٦٧٩  لحقوق الملكية
  ٣٤٩٫٣٧٠  -  ١٢٢٫٧٧٢  ١١٫٨٠٨  ٤٫٥٨٠  ٢١٠٫٢١٠  النفقات الرأسمالية

مطلوبات القطاع التي ُيصدر 
  ٣٫٧٤٤٫٤٦٦  )٨٧٦٫٩١٥(  ١٨٩٫٠١٥  ٨٧٫٠٩٨  ٥٨٢٫٨١٢  ٣٫٧٦٢٫٤٥٦  تقارير بشأنھا

  
  

  معلومات جغرافية
  

واإلنشاءات والقطاعات الصناعية األخرى على نطاق واسع ولكن تعمل في صناعة المرافق بصورة أساسية  يتم إدارة منتجات السيراميك
عند عرض معلومات على أساس جغرافي فإن إيرادات . في اإلمارات العربية المتحدة والھند والسودان وإيران والصين وبنجالديش

يتم عرض االستثمار في . ترتكز على الموقع الجغرافي للعمالء وموجودات القطاع التي ترتكز على الموقع الجغرافي للموجودات القطاع
  .شركة مستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكية بناًء على الموقع الجغرافي للشركة التي تحتفظ باالستثمار

    
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  ألف درھم  ألف درھم   

      اإليرادات
      

  ١٫٨٣٤٫٩٢٢  ١٫٦٩٧٫٥٦٩  الشرق األوسط
  ٣٩٤٫١٦١  ٤٦٧٫٦٧٤  بالد منطقة اليورو
  ٦٤٢٫٨٣١  ٦٧٣٫٢٩٩  بالد أسيوية أخرى

  ٤٦٤٫٨٠٨  ٤٩٨٫٢١٥  أخرى
  ----------- ---  ------------ -  

  ٣٫٣٣٦٫٧٢٢  ٣٫٣٣٦٫٧٥٧  اإلجمالي
  ========  ========  
  

  الموجودات غير المتداولة
  

  ١٫٢٤٤٫٠٣٤  ١٫٣١١٫٨٤٠  الشرق األوسط
  ٧٠٣٫٥٧٦  ٦٠٣٫١٣٤  بالد أسيوية أخرى

  ١٦٢٫٤٦٥  ١٤٦٫٦٢٤  أخرى
  ------- -------   -------------  
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  وشركاتھا التابعة.) ع.م.ش(سيراميك رأس الخيمة 
  

  )تابع(إيضاحات 
  

  التقديرات واألحكام المحاسبية الھامة  ٣٦
  

يتم تقييم . م الشركة بوضع التقديرات واإلفتراضات التى تؤثر على المبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التاليةتقو
التقديرات واألحكام بصورة مستمرة، وھي ترتكز على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التى 

فيما يلي المجاالت الھامة لعدم اليقين في التقديرات واألحكام الھامة في تطبيق السياسات . معقولة في ظل الظروف الراھنة ُيعتقد بأنھا
  . المحاسبية التي من شأنھا أن تؤثر على المبالغ المعترف بھا ضمن ھذه البيانات المالية الموحدة

  
  اإليرادات من عقود اإلنشاءات

  
يتأثر قياس . ات من عقود اإلنشاءات ضمن األرباح أو الخسائر عندما يمكن تقدير إيرادات العقد بصورة موثوقةيتم االعتراف باإليراد

ً إلى تعديل عند وقوع . إيرادات العقد بالعديد من االحتماالت غير اليقينية التي تعتمد على نتائج أحداث مستقبلية وتحتاج التقديرات غالبا
  . وبالتالي فإن قيمة إيرادات العقد قد ترتفع أو تنخفض من فترة إلى أخرى. االت غير اليقينيةاألحداث أو التأكد من االحتم

  
  األعمار اإلنتاجية المقدرة والقييم المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االستثمارية

  
والعقارات  والمعدات واآلالت لممتلكاتالمحمل على االمقدرة واالستھالك ذات الصلة  اإلنتاجية األعمار بتحديد المجموعةتقوم إدارة 

 ً والعقارات  والمعدات واآلالت قامت إدارة المجموعة بإجراء مراجعة للقيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للمتلكات. االستثمارية سنويا
  .١٥، ١٣االستثمارية كما في تاريخ التقرير وتم إجراء بعض التعديالت، راجع اإليضاحين 

  
  صص المخزون المتقادم وانخفاض صافي قيمة المخزون القابلة للتحقيق مخ

  
المخزون المتقادم وإعادة قيد تعديالت صافي القيمة القابلة  أساس على الخسائر لتقييم مخزونھا بمراجعة منتظمة بصورة المجموعة تقوم

 كانت إذافيما  األحكام بوضع المجموعة تقوم الشامل،بيان الدخل  ضمن المتقادم لمخزونا مخصص إدراج ضرورة مدى لتحديد. للتحقيق
 مخصص رصد يتم. المنتج ذلك من للتحقيق القابلة القيمة وصافي في المستقبل ما منتج بيع إمكانية إلى تشير ملحوظة معطيات أية ھناك

ً ألفضل تقديرات اإلدارةلفةالتك من أقل للتحقيق القابلة القيمة صافي تكون عندما النخفاض صافي القيمة القابلة للتحقيق يرتكز . ، وفقا
   . مخصص المخزون المتقادم على أعمار المخزون وحركته الماضية

  
  خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة

  
 ترتبط مخاطر االئتمان لدى المجموعة بصورة. تقوم المجموعة بمراجعة ذممھا المدينة لتقييم انخفاض القيمة مرة واحدة سنوياً على األقل

تقوم المجموعة  ،لتحديد مدى ضرورة إدراج خسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح والخسائر الموحدة. أساسية بذممھا المدينة التجارية
. بوضع األحكام لتحديد ما إذا كان ھناك معلومات ملحوظة تشير إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة

رصد مخصص النخفاض القيمة عندما يكون ھناك حدث أو حالة خسارة يمكن تحديدھا والتي تعتبر بناًء على الخبرة السابقة وبالتالي يتم 
  .بمثابة دليل على انخفاض في القدرة على استرداد التدفقات النقدية

  
  والتي تم استالمھا عند حيازة شركات تابعة القابلة للتحقيقالموجودات والمطلوبات 

  
لمجموعة باالعتراف بالموجودات والمطلوبات بصورة منفصلة عند حيازة شركة تابعة عندما يحتمل تدفق المنافع اإلقتصادية ذات تقوم ا

الصلة إلى المستحوذ أو عندما ، في حالة المطلوبات، عندما يحتمل إجراء تدفقات جارجية للمصادر اإلقتصادية لتسوية االلتزام ويمكن 
بصورة  بالموجودات غير الملموسة والمطلوبات الطارئة يتم االعتراف. ودات بصورة موثوقةللمطلوبات أو الموجقياس القيمة العادلة 

  .من معايير التقارير المالية الدولية ٣عندما تتوافق مع فئة االعتراف المدرجة في المعاير رقم  منفصلة
  

  مخصص الضريبة
  

دول السارية لدى قوانيين العند تحديد مخصص الضريبة، يؤخذ باالعتبار . مةتقوم المجموعة بمراجعة مخصص الضريبة بصورة منتظ
تعتبر اإلدارة أن مخصص الضريبة تقدير معقول اللتزام الضريبة المحتملة بعد ). عندما يتم تسجيل الشركة الخاضعة للقوانين( محددة

  .  األخذ باالعتبار القوانين المطبقة والخبرة السابقة
  

  رنةأرقام المقا  ٣٧
  

  .تصنيف بعض أرقام المقارنة، حيثما قضت الضرورة، لتتوافق مع العرض المتبع في ھذه البيانات المالية الموحدة/ تمت إعادة تجميع
  




