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 تقرير مجلس اإلدارة

 
 

2018 العامحول األداء المالي خالل   
 

2019 فبراير 12  
 

 السادة مساهمي الشركة الكرام،

 لام موككالمال ك الموحدن  الب اةاتسع ، 2018 العام كنيسرررر س اإل ارداأن يع يعرل كا تق يررير يكمال شية ررررك ال رررر ك 

 : 2018 لاعام الرئ س ك ال واةب يبرز . 2018 ديسمبر 31 في  ما

 أداء مستقر مطابق للتوقعات

، شالتي يعد إحدي ي بر (RAKCEC:)المدأجك في ررروأ يبويبي لرشأاأ المال ك ي ت أس  . )ع. م. يكانت شررر ك ررر راس س أيخ ال  مك  

 . 2018 ديسمبر 31السنك المنته ك في   ك كنالعالم ك، ال وم، كن ةتائ ها المالالعالسات الت اأيك 

ي  يرادات يلغك ك   ل ش 
جججل نتيا  ينخفدض مسججججدها  يلغك ك  كل اد   %2.8-مليدر   رهم، بإنخفدض طفيف بنسجججج    2.78سججججالش كة ج

 يماش اً سع إرتراي   ك ال ر ك بتصف ك األكمال الغ ر يرار ككة ير أسدسي ، 
 
 

 كائدات شمل 2017صافي أبح العام  يع كاى يراخ رنوي، إال %28,7-سا وع دأهق بإة فال بنسبك  225,1صافي الربح المس ل  باغ

 . سا وع دأهق 38.6إرتثنائ ك سن كما ك ب ع شر ك أيخ ال  مك لتأج ر المستودكات شإلتترش أاك باغت 
 

 

ةررك يررراخ ةت  كً  160سريفعاً بمرداأ + %33,2بر األكاى ياأي  اً بنسرربك ررر ات شررر ك ررر راس س أيخ ال  مك هاسإ أبح إجمالي يعت

، كاى الرغق سن إأيفاع الت ررغ ا ك، شدسا ال ررر ات السررعوديك شإأيفاع األأباا ارجمال ك في ارساأات شيدشات المائدن لاتفاءات

 يتال ف الراقك سراأةك بنظرائها
 

سا وع  264كاى ارررراخ ررررنوي لتصرررل إلى  %11.0+يسرررتمر يكمال سسرررتا سات المائدن بإيهاأ ةموها الروي سع إأيفاع اريرادات بنسررربك 

 . دأهق، شي سن الهاسإ ارجمالي المدكوم سن األرواأ األسريت ك شاألشأشب ك شاآلر ويك

 

 : تتوسعالسعودية 
 

في صرررناكك بالط  التتنولوج اتسرررت دم يحدث ررررشالتي روم بإةتاج كاى يحدث طراز يعان ال رررر ك كن ك سها كاى ارررررتثماأ في سراف  ي

 .سالي ن ستر سربع رنوياً إلى الراقك ارةتاج ك لبالط ر راس س أيخ ال  مك 10تض ف سا يررب سن ر، شفي المرحاك األشلى، الس راس س 

 

ةت  ك رأيفاع ة ررررراطات المراشالت شالعراأات، شس ايا التتافك ال  ابك إع ال رررررر ك ستفائاك في ةمو يكمالها في المماتك العرب ك السرررررعوديك، 

 لاتصن ع بسبب يتال ف الراقك التنافس ك.

 

 الصحيح المسار علىاألعمال في الهند 

، بديت شررر ك ررر راس س أيخ ال  مك بارةتاج الت اأي في سن ررليها الهنديك المورررعك حديثاً في سوأبي، شاليك 2018ي توبر  في

، شسن  2019السرررررراحك ال ضررررررراء رةتاج األلواا في  سوأبي، في يناير  س رررررررشع ما بديت ي اأب ارةتاج في ات، جوجوأ

 2019المتوقع يع يبدي ارةتاج الت اأي ب اول ةهايك فبراير 
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 أبرز الجوانب المالية للعام 2018: 

 البيان الوحدة 2018 2017 التغير

-82.% دأهقسا وع  2,776.20 2,854.9   إجمالي اريرادات 

2.1%  إجمالي األأباا سا وع دأهق 920.9 901.7 

يراخ ةررك 160  31.6%  33.2% ارجمالي الربحهاسإ  %   

-13.5%  سا وع دأهق 461.6 533.4 
األأباا قبل إحتساب الفوائد، 

الضرائب، ارهالك 

.       شارطفاء  

ةررك يراخ  210-  18.7%  16.6%  % 
هاسإ األأباا قبل إحتساب 

الفوائد، الضرائب، ارهالك 

        شارطفاء                  
-28.7%  صافي الدخل المس ل سا وع دأهق 225.1 315.5 

ةررك يراخ 300-  11.1%  8.1%  هاسإ صافي الدخل المس ل % 

-21.7%  سا وع دأهق 225.5 288.2 

صافي الدخل قبل إحتساب 

الم صصات شاألأباا 

اررتراي   ك لمرن 

.               شاحد  

يراخ ةررك 200-  110.%  8.1%  % 

هاسإ صافي الدخل قبل 

إحتساب الم صصات 

شاألأباا اررتراي   ك لمرن 

.               شاحد  

-.532%  سا وع دأهق 182.6 270.5 
الربح المس ل بعد حروأ 

 األقا ك
 أب  ك السهق المس اك دأهق 0.20 0,30 -

2017ديسمبر  31 التغير 2018ديسمبر 31     

-2.5%  إجمالي الموجودات سا وع دأهق 5,497.0 5,800.9 

5%  أيخ المال سا وع دأهق 901.3 858.4 

-6.1%  664.32,  حروأ المساهم ن سا وع دأهق 2,501.40 

,51%  صافي الدين سا وع دأهق 1,428.9 1,407.9 

 سرات 3.10  2.64                  0.5
األأباا قبل  / صافي الدين

إحتساب الفوائد، الضرائب، 

 ارهالك شارطفاء           
يراخ ةررك 83  3.15%  3.98%  يتافك الدين % 

 

 المسؤولية اإلجتماعية، المعارض والجوائز وااألنشطة اإلجتماعية خالل العام 2018: 

 الجوائز

 : على الشركة حصلت

  جوائ BKU :البالط لمنتا ي اأيك كالسك يفضل . 

 حمايك الب ئك  ش التنم ك ه ئكسن  التعاشع جائ ن 

 المعدة ك العاب ي م ع ل ماك إساأاي ك سؤرسات ك ريفضل  –س موكك ارساأات لاب ئك  جائ ن . 

 ست ددن ي اأيك كالسك 100يفضل  جائ ن 

 

 : على  للمجموعة التنفيذي الرئيس حصلو 

 ر ا فاع آةد فوأرت سن التصن ع لر ادات الرؤى يص اب التنف  ي ن الرؤراء جائ ن . 

 ال وم التنف  ي الرئ إل س اك سن األشرط ال رأ جائ ن 
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 سوةثاي ف ناةإل سن الاعبك قواكد سغ ر جائ ن . 

 جوائ  التم   في األكمال العالم ك –التنف  ي المتم    الرئ إل . 

 جوائ   –العام  ينف  يBIG لركمال 

 س اك الرئ إل التنف  ي ال هريك –، ارساأات 2018التنف  ي لعام  الرئ إل 

 جوائ  –الرئ إل التنف  ي  –قائد األكمال  جائ ن BOC   2018لاتأل . 

 

: للشركة اإلجتماعية المسؤولية  

 ال  مك أيخ فو إل، ي ري ساأاثوع رباأ في الم اأ ك . 

 األأل راكك حدث في الم اأ ك . 

 ال اطئينظ ف "في حماك  الم اأ ك ." 

 الرياض ك شاألةديك ال  ريك لامؤرسات التبركات . 

 النفايات يدشير رداأن ال  مك أيخفي برةاسا  الم اأ ك . 

 : الشركة مرافق زيارة

 لسنغافوأن العام الرنصل . 

 يكمال سن دشلك الهند شفد . 

 با ستاع سن يكمال شفد 

. : المعارض  

 ،إم " ي ت اك ذلس في بما شاالة رك، المبتترن الص  ك شاألدشات البالط س موكات سعظق كرضنا إيرال ا، ر رراي

 " الشدأاك " ش" برشجتت

 المرابخ شال ماسات – 2018في سعرل  ي بي بي  الم اأ ك 

 نظرة مستقبلية

 ي سرر ن كاى بالتر    رررنروم شلتننا يكمالنا، كاى رررتؤثر شالتي ال اأج ك العواسل سن كدد هناك ررر توع،  2019 لاعامشبالنظر 

 أب  ك شي سررر ن شالسرررعوديك بن الديإ الهند، ارساأات، في الرويك السررروق ك حصرررتنا حمايك سع الم موكك كبر كما اينا شيع ي 

 األسريت ك األررررواأ في المائدن سسرررتا سات يكمال في شالرب  ك النمو كاى التر    ررررنواصرررل  ما شاألشأشب ك، الهنديك كما اينا

 . شاآلر ويك شاألشأشب ك
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  ("كى بي إم جي انترناشيونال")، شركة سويسرية. جميع الحقوق محفوظة. كى بي إم جي لوار جلف ليمتد شركة عضوة في شبكة كى بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابعة لـ كى بي إم جي انترناشيونال كوبريتف
  

 دولة اإلمارات العربية المتحدة.ار جلف ليمتد (فرع رأس الخيمة) مسجلة ومرخصة بموجب قوانين ولوائح كى بي إم جي لو 
         

  
  
  
  
  
  

  
 

  كي بي ام جي لوار جلف ليمتد
  الجزيرة الحمراء

  رأس الخيمة
  اإلمارات العربية المتحدة

  +٩٧١) ٤( ٣٥٦ ٩٥٠٠هاتف: 
  +٩٧١) ٤( ٣٢٦ ٣٧٨٨فاكس: 

  
  
  

  
  تقرير مدققي الحسابات المستقلين

  
   نمساهميالالسادة 

  ش.م.ع س الخيمةشركة سيراميك رأ
  

  التقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة  
  

  الرأي
  

التابعة  وشركاتها") الشركة(" ش.م.ع شركة سيراميك رأس الخيمةلقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة ل
الموحدة  اتوالبيان، ٢٠١٨ديسمبر  ٣١("المجموعة")، التي تتألف من بيان المركز المالي الموحد كما في 

تألف من بيان الدخل الموحد المنفصل والبيان الموحد ت التي لألرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى
للسنة المنتهية  والتدفقات النقدية ، والتغيرات في حقوق الملكيةخسائر واإليرادات الشاملة األخرىلألرباح أو ال

  لسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى.ان تتضم في ذلك التاريخ، باإلضافة إلى إيضاحات
  

في رأينا، إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تُعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، عن المركز 
، وعن أدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المالي الموحد للمجموعة كما في 

  لمنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.للسنة ا
  

  أساس إبداء الرأي
  

الدولية للتدقيق. قمنا بتوضيح مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير في فقرة ر ا بتنفيذ تدقيقنا وفقاً للمعاييلقد قمن
هذا التقرير. إننا نتمتع باستقاللية عن  من "مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة"

المجموعة وفقاً لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية 
للمحاسبين باإلضافة إلى متطلبات أخالقيات المهنة المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في دولة اإلمارات 

متحدة، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه المتطلبات ولقواعد السلوك المهني العربية ال
للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين. هذا ونعتقد أن أدلة التدقيق 

  التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا. 
  
  مور التدقيق الرئيسيةأ

  
تتمثل أمور التدقيق الرئيسية في تلك األمور التي نراها، وفقاً ألحكامنا المهنية، أكثر األمور أهمية في تدقيقنا 
للبيانات المالية الموحدة للفترة الحالية. تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا وأثناء تكوين رأينا حول البيانات 

  كل مجمل، وال نبدي رأياً منفصالً حول هذه األمور.المالية الموحدة بش
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  )، شركة سويسرية. جميع الحقوق محفوظة.("كى بي إم جي انترناشيونال" كى بي إم جي لوار جلف ليمتد شركة عضوة في شبكة كى بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابعة لـ كى بي إم جي انترناشيونال كوبريتف
  

 دولة اإلمارات العربية المتحدة.كى بي إم جي لوار جلف ليمتد (فرع رأس الخيمة) مسجلة ومرخصة بموجب قوانين ولوائح  
         

  ش.م.ع شركة سيراميك رأس الخيمة
  مدققي الحسابات المستقلين تقرير

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  

  أمور التدقيق الرئيسية (تابع)
  

  كيفية تغطية تدقيقنا لهذا المجال  مجال التدقيق الرئيسي
  لشهرة التجاريةانخفاض قيمة ا

  

  يانات المالية الموحدةي هذه البف ٦راجع اإليضاح 
  

اعترفت المجموعة بالشهرة التجارية 
الناتجة عن االستحواذ على األعمال 

التجارية. قامت إدارة المجموعة بإجراء 
اختبار انخفاض قيمة الشهرة التجارية 
السنوي للمجموعة باستخدام تقديرات 

التدفق النقدي الحر القائم على توقعات 
لخمس سنوات إدارة المجموعة 

مستقبلية. نظراً لحاالت عدم اليقين 
بخصوص تقدير وخصم التدفقات النقدية 

المستقبلية، التي تُشكل أساس تقييم 
إمكانية االسترداد، فإن هذا األمر يُعتبر 
أحد مجاالت األحكام الهامة التي ركز 

  عليها تدقيقنا.

 ع قمنا بتقييم أداء الوحدات المنتجة للنقد الحالي والمتوق
وجود أي عوامل أخرى قد تشير إلى ووضعنا باالعتبار 

انخفاض قيمة الشهرة التجارية. لقد قمنا بتنفيذ اإلجراءات 
 التالية:

 

 لوحدات المنتجة للنقد بناًء على فهمنا لمن تحديد اإلدارة  تحققنا
 المحاسبية؛ المعاييرلألعمال التجارية والتعريف المدرج في 

 

 م لكل ااحتساب القيمة من االستخد تقييم مدى مالئمةقمنا ب
وحدة منتجة للنقد واالرتفاع المرتبط بها، مع إجراء تحقق 

 ؛مبالغال الختبار مدى دقة تلكحسابي 
 

 راضات المتعلقة بالنمو تقمنا بمقارنة المدخالت المتوقعة واالف
وقية توقعات اإلدارة مع التوجهات السابقة لتقييم مدى موث

الفتراضات المتوقعة مع تحليل السوق مقارنة ا باإلضافة إلى
 الخارجي؛

 

 قمنا بإعادة  ،في المجال ستعانة بمتخصصينمن خالل اال
احتساب معدل الخصم المطبق على التدفقات النقدية 

 المستقبلية؛
 

 و قمنا بإجراء تحليل الحساسية؛ 
  

  في البيانات المالية.فصاحات اإلقمنا بتقييم مدى كفاية  
  

  كيفية تغطية تدقيقنا لهذا المجال  يسيمجال التدقيق الرئ
  تقييم المخزون

  

  في هذه البيانات المالية الموحدة ١٨راجع اإليضاح 
  

كما هو مبين في السياسات المحاسبية 
في هذه  ٣الواردة في اإليضاح 

البيانات المالية الموحدة، يتم تسجيل 
المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة 

 تقومقل. وعليه، القابلة للتحقيق، أيهما أ
اإلدارة بتطبيق أحكام لتحديد 

المخصصات المناسبة للمخزون 
فصل المتقادم بناًء على تحليل مُ 

للمخزون المتقادم وصافي القيمة القابلة 
للتحقيق الذي يقل عن التكلفة بناًء على 

 الخطط المستقبلية لمبيعات المخزون.
  
  

  بما  ،على المخزوناألساسية نظم الرقابة  اعليةفمدى اختبار
د الفعلي دارة بشأن أعمال الجرفي ذلك مالحظة إجراءات اإل

 .للمخزون في نهاية السنة
  بصورة  عينة من بنود المخزونتكاليف تسجيل من التحقق

 .مناسبة
  من ، على أساس العينة، صافي القيمة القابلة للتحققاختبار

 لتي تمت مؤخراً االبيع معامالت بأسعار  التكلفة مقارنةخالل 
 ناتج في بنود المخزون. ضوتقييم مدى معقولية أي تخفي

  يء مخصص المخزون المتقادم وبطمدى معقولية تقييم
الحركة من خالل اختبار سجل األعمار وتقييم األسس التي 

االستفادة من  انيةإمك إلدارة لتحديد مدىاستندت إليها ا
 المخزون.

  مدى دقة عمليات رصد مخصصات المخزون مراجعة
  المخزون المشطوب خالل السنة.، ومستوى السابقة



 

٧ 
  لـ كى بي إم جي انترناشيونال كوبريتف ("كى بي إم جي انترناشيونال")، شركة سويسرية. جميع الحقوق محفوظة. كى بي إم جي لوار جلف ليمتد شركة عضوة في شبكة كى بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابعة

  

 دولة اإلمارات العربية المتحدة.كى بي إم جي لوار جلف ليمتد (فرع رأس الخيمة) مسجلة ومرخصة بموجب قوانين ولوائح  

  خيمة ش.م.عشركة سيراميك رأس ال
  ير مدققي الحسابات المستقلينتقر

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  
  

  أمور التدقيق الرئيسية (تابع)
  

  كيفية تغطية تدقيقنا لهذا المجال  مجال التدقيق الرئيسي
  الذمم المدينة التجارية نمالمتوقعة االئتمان  خسائر

  

  المالية الموحدةفي هذه البيانات  ٣٣راجع اإليضاح 
  

لدى المجموعة  ،٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
  .هامة يةتجارمدينة ذمم أرصدة 

  
من المعايير الدولية  ٩تم تطبيق المعيار رقم 

من إلعداد التقارير المالية "األدوات المالية" 
وترتب  ٢٠١٨يناير  ١في  قبل المجموعة

تغيرات في احتساب انخفاض  ذلك على
إلى  "الخسائر المتكبدة"القيمة من نموذج 

خسائر االئتمان استشرافي "نموذج 
تحديد الخسائر المتوقعة  يرتكزالمتوقعة". 

نظراً للطبيعة . تقديرات وأحكام هامةعلى 
 خسائرلتي تنطوي على أحكام عند تطبيق ا

عة وحيث أن هذه هي السنة المتوق االئتمان
أحد أمور األولى للتطبيق، يعتبر هذا األمر 

  التدقيق الرئيسية.
  
  
  

 

  

  قمنا بفهم اإلجراءات المتعلقة بتقدير خسائر االئتمان المتوقعة
لدى المجموعة وتقييم مدى مالئمة منهجية خسائر االئتمان 
جب المتوقعة والسياسة المحاسبية الجديدة مقابل المتطلبات بمو

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ٩المعيار رقم 
 

  الرئيسيةالرقابة  نظماختبار تحديد وتضمنت إجراءات تدقيقنا 
 بنموذج خسائر االئتمان المتوقعة.المتعلقة 

  
  االفتراضات واألحكام الرئيسية معقولية  بتقييم مدىقمنا

ئر ديد مخصصات خسالتحالموضوعة من قبل اإلدارة 
االئتمان المتوقعة بما في ذلك تصنيف الذمم المدينة و اختيار 

 نموذج خسائر االئتمان المتوقعة وعوامل االقتصاد الكلي. 
  

  قمنا باختبار المدخالت الرئيسية للنموذج مثل المدخالت
المستخدمة الحتساب احتمالية التعثر عن السداد والخسارة 

ارنة المعلومات لالحقة للتعثر عن السداد من خالل مقا
السابقة. قمنا أيضاً بتقييم مدى معقولية العوامل االستشرافية 

تعزيزها المستخدمة من قبل المجموعة وذلك من خالل 
  بالمعلومات المتاحة بصورة عامة.

  
 تطبيق  الناتج عن تعديل الرصيد االفتتاحي قمنا باختبار

يير من المعا ٩متطلبات انخفاض القيمة بموجب المعيار رقم 
الدولية إلعداد التقارير المالية وتقييم مدى كفاية اإلفصاحات 

   المتعلقة بمخاطر االئتمان. 
  

  المعلومات األخرى
  

تقرير الإن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتضمن المعلومات األخرى المعلومات الواردة في 
حصلنا على تقرير لقد وتقرير مدققي الحسابات حولها. الموحدة ولكنها ال تتضمن البيانات المالية  ،لسنويا

يخ تقرير مدققي الحسابات، ونتوقع الحصول على األجزاء المتبقية من التقرير أعضاء مجلس اإلدارة في تار
   .الحساباتي اريخ تقرير مدققبعد ت السنوي

  
ال يشمل رأينا حول البيانات المالية الموحدة المعلومات األخرى، كما أننا لن نُعبر عن أي استنتاجات تدقيقية 

  بشأن هذه المعلومات.
  

دة، تنحصر مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموح
وعند القيام بذلك نضع في االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بصورة مادية مع البيانات 
اء المالية الموحدة أو مع المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء عملية التدقيق، أو ما إذا كانت تشوبها أخط

  مادية.
  

في حال خلصنا إلى وجود خطأ مادي في المعلومات األخرى، بناًء على األعمال التي قمنا بها فيما يتعلق 
بالمعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ إصدار تقرير مدققي الحسابات، فإننا ملزمون باإلبالغ عن 

  نه في هذا الشأن.هذا األمر. لم يسترع انتباهنا أي أمر يستدعي اإلبالغ ع
  
 



 

٨ 
  لـ كى بي إم جي انترناشيونال كوبريتف ("كى بي إم جي انترناشيونال")، شركة سويسرية. جميع الحقوق محفوظة. كى بي إم جي لوار جلف ليمتد شركة عضوة في شبكة كى بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابعة

  

 دولة اإلمارات العربية المتحدة.كى بي إم جي لوار جلف ليمتد (فرع رأس الخيمة) مسجلة ومرخصة بموجب قوانين ولوائح  

  شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع
  مستقلينالتقرير مدققي الحسابات 

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  

  مسؤولية اإلدارة ومسؤولي الحوكمة تجاه البيانات المالية الموحدة
  

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد 
ن االتحادي لدولة اإلمارات العربية التقارير المالية، وإعدادها بما يتوافق مع األحكام ذات الصلة من القانو

، وعن الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية إلعداد البيانات المالية ٢٠١٥) لسنة ٢المتحدة رقم (
  الموحدة بحيث تكون خالية من األخطاء المادية، الناتجة عن االحتيال أو الخطأ.

  

رة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها وفقاً عند إعداد البيانات المالية الموحدة، تكون اإلدا
لمبدأ االستمرارية، واإلفصاح حيثما يكون مناسباً عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ 

االستمرارية كأساس للمحاسبة، إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها أو لم يكن 
  يها بديل فعلي غير ذلك.لد
   

  يتحمل مسؤولو الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.
  

  مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
  

مل، تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة، بشكل مج
خالية من األخطاء المادية، التي تنتج عن االحتيال أو الخطأ، وإصدار تقرير مدققي الحسابات الذي يتضمن 
رأينا. إن التأكيد المعقول هو عبارة عن درجة عالية من التأكيد، لكنه ليس ضماناً بأن أعمال التدقيق التي تم 

دائماً أي خطأ مادي عند وجوده. قد تنشأ األخطاء نتيجة القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكتشف 
أن تؤثر بصورة فردية أو  بصورة معقولة االحتيال أو الخطأ وتُعتبر هذه األخطاء مادية إذا كان من المتوقع

  جماعية على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه البيانات المالية الموحدة.
  

مال التدقيق التي يتم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، نقوم بوضع أحكام مهنية مع اتباع كجزء من أع
  مبدأ الشك المهني خالل عملية التدقيق. قمنا أيضاً بما يلي:

  

  ،تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت نتيجة االحتيال أو الخطأ
يم وتنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة وتصم

لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف األخطاء المادية الناتجة عن االحتيال تكون أعلى 
اطؤ أو تزوير أو حذف مقارنةً باألخطاء المادية الناتجة عن الخطأ نظراً ألن االحتيال قد ينطوي على تو

 متعمد أو تحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية.
 

  فهم نظام الرقابة الداخلية المتعلق بأعمال التدقيق وذلك بغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف
 الراهنة، وليس بغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.

  

 اسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات تقييم مدى مالءمة السياسات المح
 الصلة الموضوعة من قبل اإلدارة.

   

  التحقق من مدى مالءمة استخدام اإلدارة لألسس المحاسبية المتعلقة بمبدأ االستمرارية وتحديد ما إذا
ا، فيما يتعلق باألحداث أو كان هناك عدم يقين جوهري، بناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليه

الظروف التي قد تُثير شكوك جوهرية حول قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها وفقاً لمبدأ 
االستمرارية. في حال خلصنا إلى وجود عدم يقين جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقرير 

الية الموحدة، أو نقوم بتعديل رأينا إذا كانت مدققي الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات الم
هذه اإلفصاحات غير كافية. تعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ 

إصدار تقرير مدققي الحسابات. إال أن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف المجموعة 
 الستمرارية.عن مواصلة أعمالها وفقاً لمبدأ ا

 

  تقييم عرض البيانات المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها بشكل عام، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا
كانت البيانات المالية الموحدة تمثل المعامالت واألحداث ذات الصلة بطريقة تضمن عرض البيانات 

 المالية الموحدة بصورة عادلة.
  

 ئمة بشأن المعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل الحصول على أدلة تدقيق كافية ومال
المجموعة إلبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة. نحن نتحمل مسؤولية توجيه أعمال التدقيق 

 . نحن مسؤولين وحدنا عن رأينا التدقيقي.وتنفيذها للمجموعة واإلشراف عليها
  

مور من ضمنها نطاق أعمال التدقيق واإلطار الزمني المحدد نتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص عدة أ
لها والنتائج الجوهرية المترتبة على أعمال التدقيق بما في ذلك أي قصور جوهري يتم اكتشافه في نظام 

  الرقابة الداخلية خالل أعمال التدقيق.





 

 

١٠ 

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

  بيان الدخل الموحد 
  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١في للسنة المنتهية 

      
    ٢٠١٧  ٢٠١٨* 
  درهم ألف  ألف درهم  إيضاح  
        

  ٢٫٨٥٤٫٩٠١  ٢٫٧٧٦٫١٨٥  ٧  اإليرادات
  )١٫٩٥٣٫١٥٤(  )١٫٨٥٥٫٣٢٦(  ٨  تكلفة المبيعات 

     ------ ------ ---   ------------ ---  
  ٩٠١٫٧٤٧  ٩٢٠٫٨٥٩    إجمالي األرباح

        
  )٢١٧٫٦٦٣(  )٢٣٢٫٢٠٥(  ٩  المصروفات اإلدارية والعمومية

  )٤١٠٫٥١٩(  )٤٥١٫٣٥٢(  ١٠  مصروفات البيع والتوزيع
  ٧٦٫٥١٢  ٩١٫٧٥٧  ١١  اإليرادات األخرى

  )٤٥٫٥٢٨(  )١٩٫٣٣٩(  ١٣  خسائر انخفاض القيمة
     -----------   -----------  

  ٣٠٤٫٥٤٩  ٣٠٩٫٧٢٠    األرباح التشغيلية
        

  ٣٣٫١٩٨  ٩٫٤١٠  ١٢  إيرادات التمويل
  )٧١٫٣٢٣(  )٩١٫١٥٣(  ١٢  التمويل تكاليف

  ٩٫٥٣٥  ٩٫٥٤٩  ١٧  شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكيةالحصة من أرباح 
  ٣٫٨١٨  -   )٢((ب)٥  تابعة ةشرك بيعمن  األرباح
  ٥٧٫٨٩٩  -   )٢(١٧  بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية مستثمرشركة  بيعمن  األرباح

     -----------   -----------  
  ٣٣٧٫٦٧٦  ٢٣٧٫٥٢٦    األرباح قبل الضريبة

        
  )٢٢٫١٥٨(  )١٢٫٤٣٢(  ٢٩  مصروفات الضريبة 

     -----------   ------ -----  
  ٣١٥٫٥١٨  ٢٢٥٫٠٩٤    أرباح السنة 

    ======  ======  
        المنسوبة إلى: األرباح

  ٢٧٠٫٤٨٣  ١٨٢٫٦٢٠    مالكي الشركة
  ٤٥٫٠٣٥  ٤٢٫٤٧٤  ٣١  الحصص غير المسيطرة

     -----------   -----------  
  ٣١٥٫٥١٨  ٢٢٥٫٠٩٤    أرباح السنة

    ======  ======  
        ربحية السهم

  ٠ .٣٠  ٠ .٢٠  ٢٣  فة (درهم)األساسية والمخف - 
    ====  ====  
 
ة ١٥قامت المجموعة بتطبيق المعيار رقم * ارير المالي ة إلعداد التق ود مع العمالء" من المعايير الدولي ن العق رادات م م   "اإلي ار رق  ٩والمعي

تم إعادة ٢٠١٨يناير  ١اعتباراً من  "األدوات المالية" من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية م ت ا، ل م اختياره ي ت . وفقاً لطريقة التحول الت
  ف).(٣(د) و٣ ينبيان معلومات المقارنة. راجع أيضاً اإليضاح

  
   الموحدة. الماليةالبيانات من هذه جزءاً ال يتجزأ  ٨٧إلى  ١٧من الصفحات شكل اإليضاحات المدرجة على تُ 

  
   .٩إلى  ٥من فحات الصمدرج على المستقلين  إن تقرير مدققي الحسابات



 

 

١١ 

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

  البيان الموحد لألرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 

    
    ٢٠١٧  ٢٠١٨*  
  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  
        

  ٣١٥٫٥١٨  ٢٢٥٫٠٩٤    أرباح السنة
        

        شاملة األخرىاإليرادات ال
        

        تم إعادة تصنيفها الحقاً ضمن األرباح أو الخسائر:بنود تمت أو قد ت
        

  )٣٫٧٩٢(  )٣٣٫٨٣١(    فروقات تحويل عمالت أجنبية
  ١٢٨  -     تابعة ةعند بيع شركتحويل العمالت األجنبية إعادة تصنيف احتياطي 

  ١٫٥٠٨  )٥٫٦٤٨(  ٢٧  ت في القيمة العادلةالجزء الفعال من التغيرا –التحوط للتدفق النقدي 
     -----------   -----------  

  ٣١٣٫٣٦٢  ١٨٥٫٦١٥    إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
    ======  ======  
        

      منسوبة إلى:إجمالي اإليرادات الشاملة ال
      

  ٢٧١٫٥٥٨  ١٤٤٫٨٢٤    مالكي الشركة
  ٤١٫٨٠٤  ٤٠٫٧٩١    الحصص غير المسيطرة

     ------ -----   -----------  
  ٣١٣٫٣٦٢  ١٨٥٫٦١٥    إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

    ======  ======  
 
ة ١٥قامت المجموعة بتطبيق المعيار رقم * ارير المالي ة إلعداد التق ود مع العمالء" من المعايير الدولي ن العق رادات م م   "اإلي ار رق  ٩والمعي

تم إعادة ٢٠١٨يناير  ١اعتباراً من  "األدوات المالية" ليةمن المعايير الدولية إلعداد التقارير الما م ت ا، ل م اختياره ي ت . وفقاً لطريقة التحول الت
  ف).(٣(د) و٣ ينبيان معلومات المقارنة. راجع أيضاً اإليضاح

  
   جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. ٨٧إلى  ١٧تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

  
   .٩إلى  ٥إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من 





 

 

١٣ 

  ها التابعة) وشركاتسيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع
  

  بيان التدفقات النقدية الموحد 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 

    ٢٠١٧  ٢٠١٨*  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

        من األنشطة التشغيلية ةالنقدي اتقالتدف
        

  ٣٣٧٫٦٧٦  ٢٣٧٫٥٢٦    أرباح السنة قبل الضريبة
        

        لـ: تعديالت
  )٩٫٥٣٥(  )٩٫٥٤٩(    محتسبة وفقاً لحقوق الملكية  أرباح شركات مستثمر بها الحصة من - 
  ٤٠٫١٦١  ٤٨٫٩٥٣    مصروفات الفائدة - 
  ٢٤٫١٣٧  ٢٤٫٣٧٢    مصروفات الربح على التمويالت اإلسالمية - 
  )٤٫٢٤١(  )٤٫٨٥٦(    الفائدةإيرادات  - 
  )٦٠٠(  )٣٧٢(    إيرادات الربح من ودائع الوكالة - 
  )١٢٫٠٦١(  )١٩٫١٦٣(    ممتلكات وآالت ومعداتاألرباح من استبعاد  - 
  )٢٫٢٤٤(  )١٥٤(    األرباح من استبعاد عقارات استثمارية - 
  ١٥٠٫٨٥٤  ١٣٩٫٤٤٥    االستهالك للممتلكات واآلالت والمعدات - 
  ١٠٫٢٩٦  ١٠٫٣٨٩    ةستثمارياال االستهالك للعقارات - 
  ٥٫٠٦٤  ٦٫٤٥٩    إطفاء موجودات غير ملموسة - 
  ١٫٩٣٥  ١٫٥٢٨    شطب أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز - 
  ١٧٫٣٦٩  ١٦٫٢٣٥    صص تعويضات نهاية الخدمة للموظفينمخ - 
  ٦٫٥٩٧  -     خسائر انخفاض قيمة ممتلكات وآالت ومعدات - 
  ٦٣١  -     خسائر انخفاض قيمة عقارات استثمارية - 
  ٢١٫٨٢٨  ٥٫٥٣٨    المخزون المشطوب ومخصص انخفاض قيمة المخزون  - 
  ١٥٫١٥٠  ١٩٫٢٠١    مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية - 
  ٢٣٫١٥٠  ١٣٨    خصص انخفاض قيمة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقةم - 
  -   )٣٫٨٣٨(    للبيع األرباح من بيع موجودات محتفظ بها - 
  )٥٧٫٨٩٩(  -     مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية ةشرك بيعمن األرباح  - 
  )٣٫٨١٨(  -     تابعة  شركاتمن بيع  األرباح - 
     ----- - ------   ----- - ------  
    ٥٦٤٫٤٥٠  ٤٧١٫٨٥٢  

        في: اتالتغير
  )٢٫٧٧١(  )١٧٫٣١١(    المخزون (بما في ذلك األعمال قيد اإلنجاز) - 
  )٨٩٫٢٠٣(  ٤٣٫٧٥٩    طويلة األجل) الذمم المدينة(بما في ذلك  الذمم المدينة التجارية واألخرى - 
  ٢٢٫١٠٦  ٤١٫٤٣٠    المستحق من أطراف ذات عالقة (بما في ذلك االستحقاقات طويلة األجل) - 
  ٣٫٨١٨  )٤٫١٨٢(    أدوات مالية مشتقة - 
  ٢٤٫١٨٨  )١٥٫٧٨٦(    الذمم الدائنة التجارية واألخرى (بما في ذلك الفواتير الزائدة عن التقييم) - 
  )٣٫٩٨٩(  ٥٫٢٣٩    المستحق إلى أطراف ذات عالقة - 

  )١٣٫٩٠٠(  )١٨٫١٣٩(    تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
  )٢٠٫٢٥٦(  )٢٠٫٧٠٩(    ضريبة الدخل المدفوعة

  )١٫٦٠٩(  )٢٫٠٧٠(    التعديل على تحويل العمالت
     -----------   -----------  

  ٤٨٢٫٨٣٤  ٤٨٤٫٠٨٣    صافي النقد من األنشطة التشغيلية 
     -----------   -----------  
  
  



 

 

١٤ 

  ) وشركاتها التابعةش.م.عسيراميك رأس الخيمة (
  

  بيان التدفقات النقدية الموحد (تابع) 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في لسنة المنتهية ل

    ٢٠١٧  ٢٠١٨*  
  ألف درهم  ألف درهم    

        األنشطة االستثماريةالتدفق النقدي من 
  )٨٥٫٠٢٢(  )٢٣٧٫٩٤٨(    االستحواذ على ممتلكات وآالت ومعدات وأعمال رأسمالية قيد اإلنجاز

  )٢٫٠١٣(  )٥٫٤٥٩(    االستحواذ على موجودات غير ملموسة
  )١٦١(  )١٫٤٧٩(    عقارات استثمارية االستحواذ على

  ٩٫٩٥١  ٤٠٫٧٦٥    المتحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
  ١٣٫١٠٥  ١٫٥٠١    المتحصالت من استبعاد عقارات استثمارية

  ٤٫٢٤١  ٤٫٨٥٦    الفائدة المستلمة
  ٦٠٠  ٣٧٢    األرباح المستلمة من ودائع الوكالة

  ٦٫٠٣٢  ٧٫٥٥٧    لمستثمر بها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكيةتوزيعات األرباح المستلمة من الشركات ا
  )٢٨٫٢٤٨(  )١٥٫٦٨٢(    الثمن المدفوع مقابل االستحواذ على شركات تابعة

  ١٥٫٠٠٠  -    شركات تابعة بيعالمتحصالت من 
  ٢٤٫٦٩٩  ١٫٩٦٠    المتحصالت من بيع حصص في شركة تابعة

ً  ةالمتحصالت من بيع شرك   ٤٢٫٠٠٠  -    لحقوق الملكية مستثمر بها محتسبة وفقا
  ٢٢٫١٨٣  ١٫١٤٥     عمليات االستحواذالنقد المستحوذ عليه كجزء من 

  )٦٫٥٩٨(  -    النقد المتنازل عنه كجزء من بيع شركات تابعة
    -------------  ----------  

  ١٥٫٧٦٩  )٢٠٢٫٤١٢(    األنشطة االستثمارية )المستخدم فيالناتج من / (صافي النقد 
    -------------  ----------  

        األنشطة التمويليةالتدفق النقدي من 
  ١٨٥٫٨٧٥  ١٠٩٫٥٥٦    تمويل مصرفي طويل األجل تم الحصول عليه

  )١٨٦٫٦٢٨(  )٢٦٥٫٦٠٣(    سداد تمويل مصرفي طويل األجل
  ٧٣٫٤٧١  ٩١٫٨٣٧    تمويل مصرفي إسالمي طويل األجل تم الحصول عليه

  )٩٥٫٥٠٧(  )١١١٫٨٧٣(    جلسداد تمويل مصرفي إسالمي طويل األ
  ٢٠٫٣٠٦  ١١٫٣٨٨    األجل  قصير التمويلصافي الحركة في 

  )١٥٧٫٤٩١(  )٦٫٩٧٧(    صافي الحركة في التمويل المصرفي اإلسالمي قصير األجل
  ١٫١١٥  -    التغير في الودائع المصرفية

  )٤٠٫١٦١(  )٤٨٫٩٥٣(    الفائدة المدفوعة
  )٢٤٫١٣٧(  )٢٤٫٣٧٢(    ياألرباح المدفوعة على التمويل اإلسالم

  -  )٣٫٧٠٠(    المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 
  )١٢٨٫٧٦٠(  )٢١٤٫٦٠٠(    توزيعات األرباح المدفوعة

  )٢٨٫١٩٩(  )٢٨٫٣٤٢(    توزيعات األرباح المدفوعة للحصص غير المسيطرة
  -  ١١٫١٦٥    األموال المستثمر بها من قبل الحصة غير المسيطرة

     ------------ -   -------------  
  )٣٨٠٫١١٦(  )٤٨٠٫٤٧٤(    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

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

  ١١٨٫٤٨٧  )١٩١٫٩٩٠(    صافي الزيادة في النقد وما يعادله
  ٣٩٣٫٦٤٨  ٥١٢٫١٣٥    النقد وما يعادله في بداية السنة 

     -----------   -----------  
  ٥١٢٫١٣٥  ٣٢٠٫١٤٥    يعادله في نهاية السنة لنقد وماا

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

  ٥١٦٫١٠٨  ٣٢٤٫٤٢٠    النقد في الصندوق ولدى البنك (صافي من الودائع المصرفية الخاضعة لرهن)
  )٣٫٩٧٣(  )٤٫٢٧٥(    السحب المصرفي على المكشوف  

     -----------   -----------  
    ٥١٢٫١٣٥  ٣٢٠٫١٤٥  
    ======  ======  
  
ة ١٥قامت المجموعة بتطبيق المعيار رقم * ارير المالي ة إلعداد التق ود مع العمالء" من المعايير الدولي ن العق رادات م م   "اإلي ار رق  ٩والمعي

ي ٢٠١٨يناير  ١اعتباراً من  "األدوات المالية" من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تم إعادة . وفقاً لطريقة التحول الت م ت ا، ل م اختياره ت
  ف).(٣(د) و٣ ينبيان معلومات المقارنة. راجع أيضاً اإليضاح

   جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. ٨٧إلى  ١٧تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

   .٩إلى  ٥إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من 



 

١٥ 

  ) وشركاتها التابعةش.م.عميك رأس الخيمة (شركة سيرا
  

  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد   
          ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 

      ---------------------------------------------------------المنسوبة إلى مالكي الشركة  -------------------------------------------------------------------    
        ----------------------------------------- ---------------- احتياطيات  ------------------------- ---------------- ----------------       

  
  رأس
  المال

عــــالوة 
  األســهم

  االحتياطي
  القــانوني

  احتــــياطي
  التــــحويل

احتياطي 
التضخم غير 

  ادي االعتي
احتياطي 

  التحوط
  االحتياطي
  الــــــــعام

  احـــتياطي 
  رأس المال

  األربــــاح
  المحتـجزة

  إجمــــــــالي
  االحتياطيات

إجمالي حقوق 
  ملكية الشركة األم

  الحصـــــــــص
  غير المسيطرة

  إجمـــــــــــالي 
  حقوق الملكية

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

  ٢٫٦٨٠٫٠٨٠  ١٧٥٫٧٧٧  ٢٫٥٠٤٫٣٠٣  ١٫٦٤٥٫٩٠٥  ٩٩٠٫٢٦٢  ٥٣٫٨٦٦  ٨٢٫٨٠٥  ٥٫٩٤٤  )٩٢٫١١٧(  )١٠٣٫٠٠٥(  ٤٨٦٫٤٨٣  ٢٢١٫٦٦٧  ٨٥٨٫٣٩٨  ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 
  -----------  -----------  -----------  ------------  ----------  --------  ---------  ---------  ---------  ------------  -------------  -----------  ------------  

                            إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
                            

  ٣١٥٫٥١٨  ٤٥٫٠٣٥  ٢٧٠٫٤٨٣  ٢٧٠٫٤٨٣  ٢٧٠٫٤٨٣  -  -  -  -  -  -  -  -  أرباح السنة  
                            

                            اإليرادات الشاملة األخرى
  )٣٫٧٩٢(  )٣٫٢٣١(  )٥٦١(  )٥٦١(  -  -  -  -  )٦٫٨٣٨(  ٦٫٢٧٧  -  -  -  ))٤(٢٢فروقات تحويل العمالت األجنبية (راجع إيضاح 

  إعادة تصنيف فروقات تحويل العمالت األجنبية عند 
  ١٢٨  -  ١٢٨  ١٢٨  -  -  -  -  -  ١٢٨  -  -  -  استبعاد شركة تابعة  

  ١٫٥٠٨  -  ١٫٥٠٨  ١٫٥٠٨  -  -  -  ١٫٥٠٨  -  -  -  -  -  )٢٧التغيرات في تحوطات التدفق النقدي (راجع إيضاح 
  --------- --------- ---------  ----------  ---------  --------  --------  ---------   -----------  -----------  -----------  ---------  ------- ----  

  ٣١٣٫٣٦٢  ٤١٫٨٠٤  ٢٧١٫٥٥٨  ٢٧١٫٥٥٨  ٢٧٠٫٤٨٣  -  -  ١٫٥٠٨  )٦٫٨٣٨(  ٦٫٤٠٥  -  -  -  الشاملة للسنة  إجمالي اإليرادات 
                            

                            الحركات األخرى في حقوق الملكية
  -  -  -  -  )٤٢٫٥٨٣(  -  -  -  -  -  ٤٢٫٥٨٣  -  -  المحول إلى االحتياطي القانوني 

  )٢٨٫١٩٩(  )٢٨٫١٩٩(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  األرباح الموزعة على الحصص غير المسيطرة
  -  -  -  -  )٥٫٥٧٠(  ٥٫٥٧٠  -  -  -  -  -  -  -  رسملة األرباح المحتجزة

                            
  المعامالت مع مالكي الشركة المسجلة مباشرة

                            ضمن حقوق الملكية   
  (راجع  توزيعات األرباح المعلنة والمدفوعة

  )١٢٨٫٧٦٠(  -  )١٢٨٫٧٦٠(  )١٢٨٫٧٦٠(  )١٢٨٫٧٦٠(  -  -  -  -  -  -  -  -  ))٨(٢٢إيضاح   
                            

                            التغيرات في حصص الملكية في شركات تابعة
نتيجة االستحواذ  في الحصص غير المسيطرة التغير

  ١٤٫٤١٢  )٢٫٧٤٤(  ١٧٫١٥٦  ١٧٫١٥٦  ٢١٫٧٨٨  )٦٫٦٣٨(  -  -  -  ٢٫٠٠٦  -  -  -  ))٣)(٢() و(ب)٣)(٢(أ)( ٥يضاح إراجع واالستبعادات (
  -----------  -----------  -----------  ------------  -----------  --------  ---------  ----------   -------------  -------------  -------------  -----------  -------------  

  ٢٫٨٥٠٫٨٩٥  ١٨٦٫٦٣٨  ٢٫٦٦٤٫٢٥٧  ١٫٨٠٥٫٨٥٩  ١٫١٠٥٫٦٢٠  ٥٢٫٧٩٨  ٨٢٫٨٠٥  ٧٫٤٥٢  )٩٨٫٩٥٥(  )٩٤٫٥٩٤(  ٥٢٩٫٠٦٦  ٢٢١٫٦٦٧  ٨٥٨٫٣٩٨  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ======  ======  ======  =======  ======  ====  =====  ======  =======  =======  =======  ======  =======  

  



 

١٦ 

  ) وشركاتها التابعةش.م.عشركة سيراميك رأس الخيمة (
  

  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد (تابع)
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في المنتهية للسنة 

      --------------------------------------------------------- المنسوبة إلى مالكي الشركة  -------------------------------------------------------------------    
        ----------------------------------------- ----------------احتياطيات  ------------------------- ---------------- ----------------       

  
  رأس
  المال

عــــالوة 
  األســهم

  االحتياطي
  القــانوني

  احتــــياطي
  التــــحويل

احتياطي 
التضخم غير 

  االعتيادي 
احتياطي 

  التحوط
  االحتياطي
  الــــــــعام

  احـــتياطي 
  رأس المال

  األربــــاح
  المحتـجزة

  ــــاليإجمــــ
  االحتياطيات

إجمالي حقوق 
ملكية الشركة 

  األم
  الحصـــــــــص
  غير المسيطرة

  إجمـــــــــــالي 
  حقوق الملكية

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

  ٢٫٨٥٠٫٨٩٥  ١٨٦٫٦٣٨  ٢٫٦٦٤٫٢٥٧  ١٫٨٠٥٫٨٥٩  ١٫١٠٥٫٦٢٠  ٥٢٫٧٩٨  ٨٢٫٨٠٥  ٧٫٤٥٢  )٩٨٫٩٥٥(  )٩٤٫٥٩٤(  ٥٢٩٫٠٦٦  ٢٢١٫٦٦٧  ٨٥٨٫٣٩٨  ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 
من المعايير الدولية  ٩التعديالت عند تطبيق المعيار رقم 

  )٧٢٫٦٨٣(  -  )٧٢٫٦٨٣(  )٧٢٫٦٨٣(  )٧٢٫٦٨٣(  -  -  -  -  -  -  -  -  إلعداد التقارير المالية *
  -----------  -----------  -----------  ----------  ----------  --------  ---------  ---------  -------------   -------------  -------------  -----------  -------------  
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  ) وشركاتها التابعةش.م.عسيراميك رأس الخيمة (
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في ة للسنة المنتهي

  
  معلومات حول الشركة   ١

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

ً تغيير الوضع القانوني للشر١٩٨٩مارس  ٢٦بتاريخ  الصادر ٦/٨٩محدودة بموجب المرسوم األميري رقم  كة بموجب . تم الحقا
لتصبح شركة مساهمة عامة. إن عنوان الشركة المسجل هو ص. ب  ١٩٩١يوليو  ٦الصادر بتاريخ  ٩/٩١المرسوم األميري رقم 

الجزيرة، مدينة الحمرا، إمارة رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة. إن الشركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية،  ٤٧١٤
  حدة. اإلمارات العربية المت

  
وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ من الشركة وشركاتها التابعة (يشار إليها  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١تتألف هذه البيانات المالية الموحدة كما في 

"شركات المجموعة")، باإلضافة إلى حصة المجموعة في الشركات  بـى كل منها بصورة منفردة "المجموعة"، ويشار إل مجتمعة بـ
حول هذه البيانات المالية الموحدة اإلفصاح عن الشركات التابعة للمجموعة  ٣٦. تم في اإليضاح الئتالفات المشتركةواالزميلة 

  والشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية وأنشطتها الرئيسية وحصة المجموعة في كٍل منها.
  

جات السيراميك بما في ذلك البالط وأطقم الحمامات واألدوات الصحية. كما تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في صناعة وبيع مختلف منت
تعمل الشركة وبعض شركات المجموعة باالستثمار في الشركات األخرى التي تزاول أنشطة مماثلة أو أنشطة مرتبطة بها سواء داخل 

كة قابضة لشركات المجموعة. عالوة على ذلك، تزاول دولة اإلمارات العربية المتحدة أو خارجها. وبالتالي، تعمل الشركة بدورها كشر
  المجموعة أيضاً أعمال المقاوالت واألنشطة الصناعية األخرى.

  
  أساس اإلعداد  ٢

  
. تم بيان السياسات المحاسبية للمجموعة في اإليضاح للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةتم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقاً 

  .٣م رق
  

"اإليرادات من من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٥إن هذه أول بيانات مالية سنوية للمجموعة تم فيها تطبيق المعيار رقم 
  . "األدوات المالية"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩والمعيار رقم  العقود مع العمالء"

  
(د)) الناتجة ٣(ف)) واألدوات المالية (راجع اإليضاح ٣اسة المحاسبية الخاصة باإليرادات (راجع اإليضاح باستثناء التغيرات في السي

من المعايير  ٩والمعيار رقم  "اإليرادات من العقود مع العمالء"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٥عن تطبيق المعيار رقم 
، قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية بصورة متسقة على كافة السنوات المبينة، ""األدوات المالية الدولية إلعداد التقارير المالية

  ما لم يذكر خالف ذلك.
  

إن تأثير تطبيق هذين المعيارين بشكل مبدئي يتمثل بشكل رئيسي في زيادة خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية المعترف بها (راجع 
  (د)).٣إيضاح 

  
  بيان التوافق  أ)(

  
 ً ، كما أنها تلتزم بالنظام األساسي للشركة والقانون للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةتم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقا

  .٢٠١٥لسنة  )٢(االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 
  

  أساس القياس  (ب)
  

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

  العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية   (ج)
  

سمية للشركة. تم تقريب يتم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرهم اإلماراتي") وهو العملة الر
  كافة المعلومات المالية المبينة بالدرهم اإلماراتي إلى أقرب عدد صحيح باأللف، ما لم يُذكر غير ذلك.
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  ) وشركاتها التابعةش.م.عسيراميك رأس الخيمة (
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  داد (تابع)أساس اإلع  ٢

  
  األحكام التقديرات واستخدام   (د)
  

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

  التقديرات.
  

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

  
واألحكام الهامة المستخدمة في تطبيق  بخصوص التقديرات عدم اليقينت لحاالبيان المعلومات حول المجاالت الهامة  ٣٧تم في اإليضاح 

  السياسات المحاسبية التي لها التأثير األكبر على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية الموحدة.
 

  قياس القيم العادلة   (هـ)
  

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

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

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

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

  دخالت غير ملحوظة).: مدخالت لموجودات أو مطلوبات، غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة (م٣المستوى  
  

في حال تم تصنيف المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات ضمن مستويات مختلفة في النظام المتدرج 
لمدخالت حيث أن أقل مستوى لللقيمة العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة بأكمله ضمن ذات المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة 

  .يمثل أهمية لعملية القياس بأكملها
  

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

  احات التالية:تم إدراج المزيد من المعلومات حول االفتراضات الموضوعة عند قياس القيم العادلة في اإليض
  

  االستحواذ على الشركات التابعة؛ – ٥اإليضاح 
  و ؛العقارات االستثماريةو الممتلكات واآلالت والمعدات – ١- ١٦اإليضاح 
  األدوات المالية؛ – ٣٣اإليضاح 
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  ) وشركاتها التابعةش.م.عسيراميك رأس الخيمة (
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١نتهية في للسنة الم

  
 الهامة السياسات المحاسبية  ٣

  
  أساس التوحيد  (أ)

    
مجتمعة  تتألف هذه البيانات المالية الموحدة من بيان المركز المالي الموحد والنتائج الموحدة لعمليات الشركة وشركاتها التابعة (يُشار إليها

ً لحقوق الملكية. تم "المجموعة") بالطريقة المباشرة مع حصة المجموعة  بـ من صافي موجودات الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقا
  حول هذه البيانات المالية الموحدة. ٣٦األساسية في اإليضاح واالئتالفات المشتركة اإلفصاح عن الشركات التابعة والزميلة 

  
  عمليات دمج األعمال

  
واذ عندما يتم تحويل السيطرة إلى المجموعة. يتم بشكل عام قياس الثمن يتم احتساب عمليات دمج األعمال باستخدام طريقة االستح

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

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

  

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

 يتم قياس الثمن المحتمل بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. في حال تم تصنيف االلتزام بسداد الثمن المحتمل الذي ينطبق عليه تعريف
خالفاً لذلك، تتم إعادة قياس الثمن المحتمل  األدوات المالية كحقوق ملكية، ال تتم إعادة قياسه ويتم احتساب التسوية ضمن حقوق الملكية.

  ئر.اآلخر بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير، ويتم االعتراف بالتغيرات الالحقة في القيمة العادلة للثمن المحتمل ضمن األرباح أو الخسا
  

ظفي الشركة ت المحتفظ بها من قبل موآفمقابل المكا ت االستبدال)آ(مكاف في حال تطلب استبدال دفعات المكافآت المرتكزة على أسهم
ت االستبدال الخاصة بالطرف المستحوذ آئذ إدراج كل أو جزء من قيمة مكافت الشركة المستحوذ عليها)، يتم حينآالمستحوذ عليها (مكاف

ت الشركة آرنةً بقياس مكافدال في السوق مقات االستبآحديد ذلك استناداً إلى قياس مكاففي قياس الثمن المحول عند دمج األعمال. يتم ت
  ت االستبدال بالخدمة قبل الدمج.آليها في السوق، ومدى ارتباط مكافالمستحوذ ع

  
  الشركات التابعة 

  
إن الشركات التابعة هي المنشآت التي تخضع لسيطرة المجموعة. تُسيطر المجموعة على منشأة ما عندما تكون معرضة، أو لديها حق 

رتباطها بهذه المنشأة ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل نفوذها على المنشأة. يتم إدراج في عوائد متغيرة نتيجة ا
  رة.البيانات المالية للشركات التابعة ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة من تاريخ بدء السيطرة عليها وحتى تاريخ انتهاء هذه السيط

  
  الحصص غير المسيطرة

  
يتم قياس الحصص غير مسيطرة وفقاً لحصتها التناسبية من صافي الموجودات التي يمكن تحديدها في الشركة الُمستحوذ عليها في تاريخ 

  االستحواذ.
  

 أي تغيرات في حصة المجموعة في شركة تابعة ال يترتب عليها فقدان السيطرة يتم احتسابها كمعامالت حقوق ملكية.
   

  فقدان السيطرة
  

فقدان السيطرة على شركة تابعة، تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة، وأي حصص غير عقب 
مسيطرة والمكونات األخرى لحقوق الملكية المتعلقة بالشركة التابعة. يتم قياس أي حصة محتفظ بها في الشركة التابعة السابقة بالقيمة 

  يطرة.العادلة في تاريخ فقدان الس
  

  االستحواذ التدريجي
  

ً في  عندما يتم االنتهاء من أعمال االستحواذ من خالل عدة معامالت متتالية، تقوم المجموعة بإعادة قياس حصصها المحتفظ بها سابقا
على ذلك، إن وجدت،  الشركة المستحوذ عليها في تاريخ االستحواذ بالقيمة العادلة، ومن ثم تقوم باالعتراف باألرباح أو الخسائر المترتبة

  ضمن األرباح أو الخسائر.
  

 إن أي قيمة ُمعترف بها ضمن اإليرادات الشاملة األخرى فيما يتعلق بأسهم الملكية الُمحتفظ بها سابقاً، يتم االعتراف بها بنفس األساس
  رة مباشرة.الذي كان ليتم اتباعه في حال قامت المجموعة باستبعاد حصص الملكية الُمحتفظ بها سابقاً بصو



 

٢٠ 

  ) وشركاتها التابعةش.م.عسيراميك رأس الخيمة (
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣

  
  أساس التوحيد (تابع)  (أ)

  
  في الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية الحصص

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

  
تتمثل الشركات الزميلة في الشركات التي بوسع المجموعة ممارسة تأثير ملحوظ، لكن ليست سيطرة، على سياساتها المالية والتشغيلية. 

لمشترك في الترتيب الذي تسيطر عليه المجموعة بصورة مشتركة ويكون للمجموعة حقوق في صافي موجوداته بينما يتمثل االئتالف ا
  بخالف حقوق في موجوداته والتزامات تجاه مطلوباته.

  
لتكلفة التي يتم احتساب الحصص في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية، ويتم مبدئياً االعتراف بها با

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

  
  المعامالت المحذوفة عند عملية التوحيد

  
يتم حذف األرصدة والمعامالت الداخلية التي تتم بين شركات المجموعة واإليرادات والمصروفات غير المحققة الناتجة عن المعامالت 

ً لحقوق الملكية يتم حذف األرباح غير المحققة الناشئة عن المعامالت مع الشركات المستثم. بين شركات المجموعة ر بها المحتسبة وفقا
مقابل االستثمار في تلك الشركات إلى مدى حصة المجموعة في الشركة الُمستثمر بها. يتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة 

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

  ضخم غير االعتياديالت  (ب)
  

بناًء ذات التضخم غير االعتيادي  ةعمالت االقتصادياليتم تعديل البيانات المالية للشركات التابعة التي تكون عملتها الرسمية هي إحدى 
الواردة في البيانات قبل تحويلها إلى الدرهم اإلماراتي. بمجرد إعادة بيانها، يتم تحويل كافة البنود اً لإلجراءات المقررة التضخم وفق على

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

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

  
شديدة التضخم لتعكس التغيرات في  يةقتصاداال يتم تعديل البيانات المالية للشركات التابعة التي تكون عملتها الرسمية هي أحد عمالت

مالية) القوة الشرائية للعملة المحلية، حيث أن كافة البنود الواردة في بيان المركز المالي غير المحررة في الفترات الحالية (البنود غير ال
يرادات والمصروفات بصورة ربع سنوية يتم إعادة بيانها باستخدام مؤشر السعر العام في تاريخ التقرير، وتتم إعادة بيان كافة اإل

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

ر عندما تصبح العملة الرسمية ألحد الشركات التابعة ليست ذات تضخم غير اعتيادي، تقوم المجموعة بإيقاف محاسبة التضخم غي
للفترات السنوية التي تنتهي في التاريخ الذي أصبح فيه االقتصاد ليس ذي تضخم غير  ٢٩االعتيادي وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

ي اعتيادي أو بعد ذلك التاريخ. إن المبالغ المعروضة في وحدة القياس القائمة في نهاية أخر فترة تم فيها تطبيق المعيار المحاسبي الدول
  ، يتم استخدامها كأساس للقيم الدفترية في البيانات المالية الالحقة.٢٩ رقم
  

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



 

٢١ 

  ا التابعة) وشركاتهش.م.عسيراميك رأس الخيمة (
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣
  

  العمالت األجنبية  (ج)
  

  المعامالت بالعمالت األجنبية
  

 ً   ف السائدة في تواريخ المعامالت. ألسعار الصر يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العمالت الرسمية لشركات المجموعة وفقا
  

ً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير.  يتم يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية إلى العملة الرسمية وفقا
دلة إلى العملة الرسمية وفقاً ألسعار الصرف تحويل الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها بالقيمة العا

وفقاً  يتم تحويل البنود غير المالية بالعملة األجنبية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية ادلة.السائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة الع
  .بية الناتجة عن التحويل ضمن األرباح أو الخسائريتم االعتراف بفروقات العمالت األجن .ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة

  
  اإليرادات الشاملة األخرى:ضمن  البنود التالية تحويلالعمالت األجنبية الناتجة عن  يتم االعتراف بفروقات

  

 التي تم (فيما عدا حاالت انخفاض القيمة؛ حيث يعاد تصنيف فروقات العمالت األجنبية  استثمارات حقوق الملكية المتاحة للبيع
 ؛االعتراف بها ضمن اإليرادات الشاملة األخرى إلى األرباح أو الخسائر)

 
 ؛ وعملية خارجية إلى المدى الذي يكون فيه هذا التحوط فعالحددة كتحوط لصافي االستثمار في المطلوبات المالية الم 

 
 .التحوط للتدفق النقدي المؤهل إلى المدى الذي يكون فيه هذا التحوط فعال  
  
  عمليات الخارجيةال
  

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

  اإلماراتي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت.
  

يتم االعتراف بفروقات العمالت األجنبية ضمن اإليرادات الشاملة األخرى ويتم بيانها مجمعة في احتياطي تحويل العمالت األجنبية 
المسيطرة. يتم تسجيل فروقات تحويل العمالت األجنبية  ضمن البيانات المالية الموحدة، باستثناء فروقات التحويل المحددة للحصص غير

 المتعلقة باقتصاديات شديدة التضخم في احتياطي التضخم غير االعتيادي في حقوق الملكية.
  

 عند استبعاد عملية خارجية بالكامل أو جزء منها، بحيث يتم فقدان السيطرة أو التأثير الهام أو السيطرة المشتركة، تتم إعادة تصنيف
القيمة المتراكمة في احتياطي تحويل العمالت األجنبية ذات الصلة بتلك العملية الخارجية إلى األرباح أو الخسائر كجزء من أرباح أو 
خسائر االستبعاد. عند قيام المجموعة باستبعاد جزء فقط من حصتها في شركة تابعة مع االحتفاظ بالسيطرة، تتم إعادة تصنيف الجزء ذي 

لقيمة المتراكمة إلى الحصص غير المسيطرة. عندما تقوم المجموعة باستبعاد جزء فقط من شركة زميلة أو ائتالف مشترك الصلة من ا
  مع االحتفاظ بالتأثير الهام أو السيطرة المشتركة، تتم إعادة تصنيف الجزء ذي الصلة من القيمة المتراكمة إلى األرباح أو الخسائر.

  
احتمال في المستقبل المنظور لتسوية بند مالي مستحق القبض من أو مستحق الدفع إلى عملية خارجية، تعتبر  عندما ال تكون هناك نية أو

أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن ذلك البند المالي جزءاً من صافي االستثمار في العملية الخارجية ويتم االعتراف بها 
  يتم عرضها في احتياطي تحويل العمالت ضمن حقوق الملكية.ضمن اإليرادات الشاملة األخرى؛ كما 



 

٢٢ 

  ) وشركاتها التابعةش.م.عسيراميك رأس الخيمة (
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣
  

  األدوات المالية  (د)
  

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية متطلبات االعتراف والقياس الخاصة بالموجودات المالية والمطلوبات من  ٩يضع المعيار رقم 
"األدوات المالية:  ٣٩المالية وبعض عقود شراء أو بيع البنود غير المالية. يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على الرصيد  ٩الي تأثير التحول إلى المعيار رقم االعتراف والقياس". يلخص الجدول الت
  االفتتاحي واألرباح المحتجزة.

  

  
من المعايير الدولية  ٩تأثير تطبيق المعيار رقم 

  ٢٠١٨يناير  ١إلعداد التقارير المالية في 
  ألف درهم  

    األرباح المحتجزة
  من المعايير  ٩ئتمان المتوقعة وفقاً للمعيار رقم االعتراف بخسائر اال

  )٧٢٫٦٨٣(  الدولية إلعداد التقارير المالية
   -----------  

  )٧٢٫٦٨٣(  ٢٠١٨يناير  ١التأثير في 
  ======  
  

  تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية  )١(
  

 ٣٩بالمتطلبات الحالية للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ة بدرجة كبيرةالمالي يرالتقارمن المعايير الدولية إلعداد  ٩المعيار رقم  يحتفظ
بشأن الموجودات  ٣٩إال أن هذا المعيار يلغي الفئات السابقة للمعيار المحاسبي الدولي رقم  المطلوبات المالية.وقياس الخاص بتصنيف 

  دات المتاحة للبيع.المالية المحتفظ بها لالستحقاق والقروض والذمم المدينة والموجو
  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تأثير هام على السياسات المحاسبية للمجموعة فيما يتعلق  ٩لم يكن لتطبيق المعيار رقم 
ارير المالية على من المعايير الدولية إلعداد التق ٩بالمطلوبات المالية واألدوات المالية المشتقة. فيما يلي تأثير تطبيق المعيار رقم 

  تصنيف وقياس الموجودات المالية.
  

ً للمعيار رقم  التقارير المالية، عند االعتراف المبدئي، يتم تصنيف األصل المالي على أنه مقاس بـ: من المعايير الدولية إلعداد  ٩وفقا
دين أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة استثمارات  –التكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

استثمارات حقوق ملكية أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. بصورة عامة، يرتكز تصنيف الموجودات المالية  –األخرى 
تم في إطاره إدارة األصل المالي التقارير المالية على نموذج األعمال الذي يمن المعايير الدولية إلعداد  ٩رقم بموجب المعيار 

في نطاق  عبارة عن أصل مالي العقد األساسيالمشتقات المتضمنة في العقود والتي يكون فيها  وخصائص تدفقاته النقدية التعاقدية. إن
  غرض التصنيف.على اإلطالق. وبدالً من ذلك، يتم تقييم األدوات المالية المختلطة بشكل كلي ل منفصلة، ال تكون مشتقات المعيار

  
العادلة من خالل يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة عندما تستوفي كال الشرطين التاليين، ما لم يتم تصنيفها على أنها بالقيمة 

  : األرباح أو الخسائر
  

 عاقدية؛ وتحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل تدفقات نقدية محتفظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى اال يكونأن  - 
على المبلغ األصلي قيد  وفائدةفقط دفعات للمبلغ األصلي  تمثل، في تواريخ محددة، تدفقات نقديـة التعاقدية شروطهاعن  ينشأأن  - 

 السداد.
  

تصنيفها يتم قياس استثمارات الدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى عندما تستوفي كال الشرطين التاليين، ما لم يتم 
  : األرباح أو الخسائرالعادلة من خالل على أنها بالقيمة 

  
 بيع الموجودات المالية؛ وو تحصيل تدفقات نقدية تعاقديةتتحقق أهدافه من خالل محتفظ بها ضمن نموذج أعمال  يكونأن  - 
على المبلغ األصلي قيد  وفائدةصلي فقط دفعات للمبلغ األ تمثل، في تواريخ محددة، تدفقات نقديـة التعاقدية شروطهاعن  ينشأأن  - 

 السداد.
  

عند االعتراف المبدئي بأحد استثمارات األسهم غير المحتفظ بها للمتاجرة، قد تختار المجموعة بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة في 
  ى حدة.القيمة العادلة لالستثمار ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. يتم هذا االختيار وفقاً لكل استثمار عل



 

٢٣ 

  ) وشركاتها التابعةش.م.عسيراميك رأس الخيمة (
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣
  

  (تابع) األدوات المالية  (د)
  

  جودات المالية والمطلوبات المالية (تابع)تصنيف وقياس المو  )١(
  

ألخرى فيما يتعلق بكافة الموجودات المالية غير المصنفة على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة ا
كما هو موضح أعاله، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. ويتضمن ذلك كافة الموجودات المالية المشتقة. عند 

 عتراف المبدئي، قد تقرر المجموعة بشكل نهائي تحديد األصل المالي الذي ال يفي بمتطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلةاال
ا التصنيف ينهي أو يقلل بصورة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى على أنه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان هذ

  المحاسبي الذي قد ينشأ فيما لو تم تصنيفها غير ذلك.  عدم التوافقجوهرية 
  

بالقيمة  يتم مبدئياً قياس الموجودات المالية (ما لم تكن ذمم مدينة تجارية ال تنطوي على بنود تمويل هامة يتم قياسها مبدئياً بسعر المعاملة)
لة من خالل األرباح أو الخسائر، تكاليف المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة العادلة زائداً، فيما يتعلق بالبنود التي ليست بالقيمة العاد

 لالستحواذ على تلك البنود.
  

 يتم تصنيف المطلوبات المالية على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يتم تصنيف االلتزام
خالل األرباح أو الخسائر إذا كان مصنف على أنه محتفظ به للمتاجرة، أو كان يمثل أداة مشتقة، أو المالي على أنه بالقيمة العادلة من 

إن المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يتم قياسها بالقيمة كان مصنف على هذا النحو عند االعتراف المبدئي. 
يتم الحقاً قياس المطلوبات والخسائر، بما في ذلك مصروفات الفائدة، ضمن األرباح أو الخسائر. العادلة، ويتم االعتراف بصافي األرباح 

المالية األخرى بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم االعتراف بمصروفات الفائدة وأرباح وخسائر صرف العمالت 
  راف بأي أرباح أو خسائر عند إيقاف االعتراف ضمن األرباح أو الخسائر.األجنبية ضمن األرباح أو الخسائر. يتم أيضاً االعت

  

  .والمطلوبات المالية تنطبق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية
  

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  

العادلة. ويتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر، بما في ذلك أي حصص أو إيرادات توزيعات  يتم قياس تلك الموجودات الحقاً بالقيمة
  أرباح، ضمن األرباح أو الخسائر.

  
  الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

  

 ة بخسائر انخفاض القيمة (راجعيتم الحقاً قياس هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم تخفيض التكلفة المطفأ
انخفاض القيمة ضمن األرباح أو خسائر ) أدناه). يتم االعتراف بإيرادات الفائدة وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية و٢( إيضاح

  أرباح أو خسائر، ناتجة عن إيقاف االعتراف، ضمن األرباح أو الخسائر. عتراف بأيالخسائر. يتم اال
  

يتعلق  ٢٠١٨يناير  ١من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على القيم الدفترية للموجودات المالية في  ٩لمعيار رقم إن تأثير تطبيق ا
  فقط بالمتطلبات الجديدة النخفاض القيمة، على النحو الموضح أدناه.

  

فئات القياس الجديدة بموجب المعيار و ٣٩ي رقم اسبي الدولبموجب المعيار المح السابقيوضح الجدول واإليضاحات أدناه فئات القياس 
يناير  ١لدى المجموعة كما في  والمطلوبات المالية من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لكل فئة من الموجودات المالية ٩رقم 

٢٠١٨.  

  اإليضاح  الموجودات المالية

  السابقالتصنيف 
المعيار المحاسبي - 

  الدولي 
   ٣٩رقم 

      نيف الجديد التص
من  ٩المعيار رقم - 

المعايير الدولية إلعداد 
  التقارير المالية

القيمة الدفترية 
   السابقة

المعيار المحاسبي - 
  ٣٩الدولي رقم 

الجديدة  القيمة الدفترية
من  ٩المعيار رقم - 

المعايير الدولية إلعداد 
  التقارير المالية

  ألف درهم  ألف درهم        
            

  ١٫٢٦٦٫٧٤١  ١٫٣٥٨٫٥٨٤  التكلفة المطفأة  مدينةقروض وذمم   أ  واألخرىدينة التجارية الذمم الم
  ٢٢٧٫٠٧٧  ٢٠٧٫٢٣٤  التكلفة المطفأة  مدينةقروض وذمم   أ  المستحق من أطراف ذات عالقة

عقود مقايضة أسعار الفائدة 
    المستخدمة بغرض التحوط

أداة  –قيمة عادلة 
  تحوط

أداة  –قيمة عادلة 
  ٧٫٤٥٢  ٧٫٤٥٢  تحوط

  ٥١٥٫٧٩٥  ٥١٦٫٤٧٨  التكلفة المطفأة  مدينةقروض وذمم   ب  النقد في الصندوق ولدى البنك
        ---------- - ---   ------- - ------  

  ٢٫٠١٧٫٠٦٥  ٢٫٠٨٩٫٧٤٨        إجمالي الموجودات المالية
        ========  ========  



 

٢٤ 

  ) وشركاتها التابعةش.م.عسيراميك رأس الخيمة (
  

  (تابع)نات المالية الموحدة إيضاحات حول البيا
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣
  

  (تابع) األدوات المالية  (د)
  

  تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية (تابع)  )١(
  

  المالية المطلوبات

      السابقالتصنيف 
المعيار المحاسبي - 

  الدولي 
   ٣٩رقم 

      التصنيف الجديد 
من  ٩المعيار رقم - 

المعايير الدولية إلعداد 
  التقارير المالية

القيمة الدفترية 
   السابقة

المعيار المحاسبي - 
  ٣٩الدولي رقم 

الجديدة  القيمة الدفترية
من  ٩المعيار رقم - 

المعايير الدولية إلعداد 
  التقارير المالية

  ألف درهم  ألف درهم      
          

  )٧٠٦٫٦٤٨(  )٧٠٦٫٦٤٨(  مطلوبات مالية أخرى  مطلوبات مالية أخرى  الت من بنوك اسالميةتموي
  )١٫٢١٧٫٧٢٤(  )١٫٢١٧٫٧٢٤(  مطلوبات مالية أخرى  مطلوبات مالية أخرى  تمويالت خاضعة لفائدة

  )٧٣٢٫٢١٩(  )٧٣٢٫٢١٩(  مطلوبات مالية أخرى  مطلوبات مالية أخرى  واألخرىالتجارية  الدائنةالذمم 
  )٤٤٫٢٧٥(  )٤٤٫٢٧٥(  مطلوبات مالية أخرى  مطلوبات مالية أخرى  أطراف ذات عالقة إلىستحق الم

عقود مقايضة عمالت أخرى 
  وأسعار الفائدة

مصنفة بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح أو 

  الخسائر

مصنفة إلزامياً بالقيمة 
العادلة من خالل 

  )٣٫٦٩١(  )٣٫٦٩١(  األرباح أو الخسائر

  ت آجلةعقود صرف عمال

مصنفة بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح أو 

  الخسائر

مصنفة إلزامياً بالقيمة 
العادلة من خالل 

  )١٢٧(  )١٢٧(  األرباح أو الخسائر
      ---------- - --- --  ---------- - --- --  

  )٢٫٧٠٤٫٦٨٤(  )٢٫٧٠٤٫٦٨٤(      المالية المطلوباتإجمالي 
      =========  =========  
  

ً تصنيف الذمم المدينة التجارية واألخرى والمستحق من أطراف ذات عالقة كقروض وذمم مدينة بموجب المعيار كان يتم سا  أ) بقا
مليون درهم في مخصص  ٧٢، بينما يتم تصنيفها حالياً بالتكلفة المطفأة. تم االعتراف بصافي زيادة بمبلغ ٣٩المحاسبي الدولي رقم 

من  ٩عند التحول إلى المعيار رقم  ٢٠١٨يناير  ١رصيد االفتتاحي لألرباح المحتجزة في انخفاض قيمة هذه الذمم المدينة ضمن ال
  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

  
ً تصنيف النقد في الصندوق ولدى البنك كقروض وذمم مدينة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم   ب) ، بينما يتم ٣٩كان يتم سابقا

ً ب مليون درهم ضمن الرصيد االفتتاحي لألرباح  ٠ .٦٨التكلفة المطفأة. تم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة بمبلغ تصنيفها حاليا
  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ٩عند التحول إلى المعيار رقم  ٢٠١٨يناير  ١المحتجزة في 

  
 قيمة الموجودات الماليةانخفاض   )٢(

  
 ٣٩من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد في المعيار المحاسبي الدولي رقم  ٩يستبدل المعيار رقم 

بنموذج استشرافي "خسائر االئتمان المتوقعة". يتطلب ذلك أحكام هامة حول كيفية تأثير التغيرات في العوامل االقتصادية على خسائر 
يتم تطبيق نموذج انخفاض القيمة الجديد على الموجودات لى أساس االحتمالية المرجحة. سسيتم تحديدها عاالئتمان المتوقعة، والتي 

ء ، باستثناواستثمارات الدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى وموجودات العقودية الٌمقاسة بالتكلفة المطفأة المال
المالية، يتم االعتراف بخسائر االئتمان بشكل  رمن المعايير الدولية إلعداد التقاري ٩المعيار رقم بموجب  االستثمارات في أدوات الملكية.

  .٣٩مبكر مقارنة بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 
  

دوق في الصنتتألف الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة من الذمم المدينة التجارية واألخرى والمستحق من أطراف ذات عالقة والنقد 
  ولدى البنك.

  
  تقوم المجموعة بقياس مخصصات انخفاض القيمة باستخدام المنهجية العامة أو المبسطة، حيثما يكون مناسباً.



 

٢٥ 

  ) وشركاتها التابعةش.م.عسيراميك رأس الخيمة (
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  سبية الهامة (تابع)السياسات المحا  ٣
  

  (تابع) األدوات المالية  (د)
  

 قيمة الموجودات المالية (تابع)انخفاض   )٢(
  

ً للمنهجية العامة،  تقوم المجموعة بتطبيق منهجية تنطوي على ثالث مراحل لقياس مخصص خسائر االئتمان، باستخدام منهجية وفقا
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وذلك للموجودات المالية غير المقاسة  ٩خسائر االئتمان المتوقعة وفقاً لمتطلبات المعيار رقم 

الث بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. تتنقل الموجودات المالية عبر ث
  االعتراف المبدئي.ئتمان منذ االمراحل بناًء على التغير في مخاطر 

  
يتضمن نموذج خسائر االئتمان المتوقعة منهجية تنطوي على ثالث مراحل ترتكز على التغير في جودة ائتمان الموجودات المالية منذ 

  االعتراف المبدئي.
  

يل قيمة معادلة لقيمة خسائر االعتراف المبدئي، يتم تسجزيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ عندما ال تشهد األداة المالية : ١المرحلة 
  شهراً. ١٢االئتمان المتوقعة لمدة 

 
النخفاض في منذ االعتراف المبدئي، ولكنها لم تتعرض زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان  ةالمالي األداةشهد تعندما :٢المرحلة 

 ت التعثر المحتملة على المدى الزمني.من حاالخسائر االئتمان المتوقعة  يتم تسجيل قيمة معادلة لقيمة التصنيف االئتماني،
  

: عندما يكون هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة في تاريخ التقرير، يتم تصنيف هذه األدوات المالية على أنها ٣المرحلة 
  وجودات المالية.تعرضت النخفاض في التصنيف االئتماني، وسيتم تسجيل قيمة معادلة لخسائر االئتمان المتوقعة على المدى الزمني للم

  
يتمثل نموذج خسائر االئتمان المتوقعة في نموذج استشرافي يتطلب استخدام توقعات معقولة وداعمة بشأن الظروف االقتصادية المستقبلية 

  عند تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان وقياس خسائر االئتمان المتوقعة.
  

وعند تقدير خسائر االئتمان  منذ االعتراف المبدئي بصورة جوهريةمالي قد زادت  صلأل االئتمانعند تحديد ما إذا كانت مخاطر 
على  . تشتمل هذه المعلوماتوالمتوفرةذات الصلة والداعمة والموثوقة ، تأخذ المجموعة باالعتبار المعلومات المعقولة المتوقعة

  والمعلومات االستشرافية. غير الرسمي تقييم االئتمانياللمجموعة ودى العلى الخبرة السابقة  بناءً  ةوالنوعي ةالكمي تالمعلومات والتحليال
  

لمخاطر  المجموعةتعرض خاللها تأقصى فترة تعاقدية إن أقصى فترة يتم وضعها في االعتبار عند تقدير خسائر االئتمان المتوقعة هي 
  .المعنية االئتمان

  
  .تعادل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجياض القيمة بقيمة وفقاً للمنهجية المبسطة، يتم عادةً قياس مخصصات انخف

  
  قياس خسائر االئتمان المتوقعة

 
ً للمنهجية العامة،  تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة في التقدير المرجح لخسائر االئتمان. يتم قياس خسائر االئتمان على أنها القيمة وفقا

ً للعقد وبين التدفقات النقدية التي الحالية لكافة حاالت العجز ا توقع تلنقدي (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة إلى المنشأة وفقا
  حصل عليها).تأن  المجموعة

  
  يتم تخفيض خسائر االئتمان المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي لألصل المالي.

  
ياس خسائر االئتمان المتوقعة من الذمم المدينة التجارية المستحقة من وفقاً للمنهجية المبسطة، تستخدم المجموعة مصفوفة مخصص ما لق

مال تقدم الذمم المدينة خالل مراحل العمالء الفرديين. يتم احتساب معدالت الخسائر باستخدام طريقة "معدل الدوران" بناًء على احت
   متعاقبة من الهبوط إلى الشطب.

  
  ئتمانية التي تعرضت النخفاض االموجودات المالي

  
قد تعرضت النخفاض القيمة. يعتبر المطفأة  تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة

عند وقوع حدث أو أكثر يكون له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل ائتماني األصل المالي تعرض النخفاض 
  الي.الم



 

٢٦ 

  ) وشركاتها التابعةش.م.عسيراميك رأس الخيمة (
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣
  

  (تابع) األدوات المالية  (د)
  

 قيمة الموجودات المالية (تابع)انخفاض   )٢(
  

  عرض انخفاض القيمة
  
تم خصم مخصصات الخسائر الخاصة بالموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات. فيما يتعلق ي

المسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، يتم االعتراف بمخصص الخسائر ضمن اإليرادات  بالموجودات المالية
  الً من تخفيض القيمة الدفترية لألصل.الشاملة األخرى بد

  
  نموذج انخفاض القيمة الجديد تأثير

  
بخالف التغيرات في تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية، فإن تأثير التطبيق المبدئي لهذا المعيار يرجع بصورة 

 االفتتاحيةاألرصدة على  التعديالتالمالية. فيما يلي تفاصيل أساسية إلى الزيادة في خسائر انخفاض القيمة المعترف بها من الموجودات 
  وأرصدة الحسابات األخرى: لألرباح المحتجزة

  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  

تأثير إعادة القياس 
 ٩بموجب المعيار رقم 
من المعايير الدولية 

  ٢٠١٨يناير  ١  إلعداد التقارير المالية
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
ً  كما هي معلنة(     (ُمعاد بيانها)    )سابقا
        

        خسائر انخفاض القيمة من:
  )٢٧٨٫٩٢١(  )٩١٫٨٤٣(  )١٨٧٫٠٧٨(  واألخرىالذمم المدينة التجارية 

  )٧٧٫٢٣٥(  ١٩٫٨٤٣  )٩٧٫٠٧٨(  المستحق من أطراف ذات عالقة
  )٦٨٣(  )٦٨٣(  -   النقد واألرصدة المصرفية

   ------------   ------- ----  ------------ 
  )٣٥٦٫٨٣٩(  )٧٢٫٦٨٣(  )٢٨٤٫١٥٦(  
  =======  ======  =======  
  

  إيقاف االعتراف  )٣(
    

  الموجودات المالية
  

التدفقات النقدية من هذا  الحصول على التعاقدية فيالمجموعة بإيقاف االعتراف بأصل مالي ما عندما تنتهي حقوق المجموعة تقوم 
وق الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من األصل المالي من خالل معاملة يتم بتحويل حقالمجموعة األصل المالي، أو عندما تقوم 

االحتفاظ بكافة بأو  بتحويلبموجبها  تقملم  حتى أنها ، أوبموجبها تحويل كافة مخاطر وامتيازات ملكية األصل المالي بصورة فعلية
 .المحول لى األصلع ةبسيطر تحتفظ كنها الالملكية بصورة فعلية ول تيازاتمخاطر وام

  

من  تحتفظ بكافة أو بجزء كبير ، بينماتقوم المجموعة بإبرام معامالت تقوم بموجبها بتحويل موجودات معترف بها في بيان المركز المالي
   مخاطر وامتيازات األصل المحول. في هذه الحالة، ال يتم إيقاف االعتراف بالموجودات المحولة.

  
  المطلوبات المالية

  

أو أو إلغاؤها أو عندما يتم الوفاء بها المجموعة التعاقدية عندما تنتهي التزامات  يالمال لتزامإيقاف االعتراف بااللمجموعة بتقوم ا
تقوم المجموعة أيضاً بإيقاف االعتراف بالتزام مالي عندما يتم تعديل شروطه بشكل يؤدي إلى اختالف التدفقات النقدية بصورة  .انتهاؤها

  بالقيمة العادلة وفقاً للشروط المعدلة.  الجديد ه الحالة، يتم االعتراف بااللتزام المالي فعلية. في هذ
  

ت عند إيقاف االعتراف بالتزام مالي، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية التي تم تحديدها والثمن المدفوع (بما في ذلك أي موجودا
  رباح أو الخسائر. غير نقدية محولة أو مطلوبات محتملة) ضمن األ



 

٢٧ 

  ) وشركاتها التابعةش.م.عسيراميك رأس الخيمة (
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣
  

  (تابع) األدوات المالية  (د)
  

 المقاصة  )٣(
  

 المجموعةلية، ويتم بيان صافي المبلغ ضمن بيان المركز المالي، وذلك فقط عندما يكون لدى تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات الما
الموجودات وتسوية المطلوبات بصورة  تحقيقعلى أساس صافي المبلغ أو تها صة هذه المبالغ وتعتزم إما تسويبمقانافذ حق قانوني 

  متزامنة. 
  

  محاسبة التحوط  )٤(
  

يتم فصل المشتقات  .وأسعار الفائدة ة مشتقة بغرض التحوط من تعرضها لمخاطر العمالت األجنبيةتحتفظ المجموعة بأدوات مالي
  .وتم استيفاء بعض المعايير األصلي يمثل أصل ماليويتم احتسابها بشكل منفصل إذا لم يكن العقد  األساسيالضمنية عن العقد 

  
 بشكل عاماً لالعتراف المبدئي، يتم قياس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة ويتم . الحقاألدوات المشتقة بالقيمة العادلةيتم مبدئياً قياس 

 للتحوط منبعض المشتقات كأدوات تحوط  بتصنيفتقوم المجموعة  االعتراف بالتغيرات التي تطرأ عليها ضمن األرباح أو الخسائر.
عن التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية  التي تنشأبشكل كبير  المحتملة بالمعامالتالتغيرات في التدفقات النقدية المرتبطة 

صافي االستثمار في  منمخاطر صرف العمالت األجنبية  للتحوط منوأسعار الفائدة وبعض المشتقات والمطلوبات المالية غير المشتقة 
  عملية أجنبية.

  
ستراتيجية إدارة المخاطر إلجراء عملية التحوط. تقوم المجموعة أهداف وا، تقوم المجموعة بتوثيق عالقات التحوط المحددةعند بدء 

التغييرات في  تتم مقاصةبما في ذلك ما إذا كان من المتوقع أن أيضاً بتوثيق العالقة االقتصادية بين البند المتحوط بشأنه وأداة التحوط، 
  بشأنه مع أداة التحوط.التدفقات النقدية للبند المتحوط 

  
  تدفق النقدي عقود التحوط لل

  
مشتقة عندما يتم تصنيف أداة مالية مشتقة كأداة تحوط للتدفق النقدي، يتم االعتراف بالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لألداة ال

القيمة يقتصر الجزء الفعال من التغيرات في ضمن اإليرادات الشاملة األخرى، ويتم بيان قيمتها المتراكمة ضمن احتياطي التحوط. 
 ، والذي يتمبشأنهفي القيمة العادلة للبند المتحوط  المتراكمعلى التغير  اإليرادات الشاملة األخرىالعادلة للمشتقات المعترف بها في 

اة يتم فوراً االعتراف بأي جزء غير فعال من التغيرات في القيمة العادلة لألد، من تاريخ بدء التحوط. تحديده على أساس القيمة الحالية
  المشتقة ضمن األرباح أو الخسائر.

  
ينتج في وقت الحق عن معاملة متوقع التحوط لها االعتراف ببند غير مالي مثل المخزون، يتم إدراج القيمة المتراكمة في عندما 

  احتياطي التحوط وتكلفة احتياطي التحوط مباشرة بالتكلفة المبدئية للبند غير المالي عندما يتم االعتراف به.
  
النسبة لجميع المعامالت المتوقع التحوط لها، يتم إعادة تصنيف القيمة المتراكمة في احتياطي التحوط وتكلفة احتياطي التحوط إلى ب

األرباح أو الخسائر في نفس الفترة أو الفترات التي تؤثر خاللها التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة المتحوط لها على األرباح أو 
  الخسائر.

  
ي حالة لم يعد التحوط يستوفي معايير محاسبة التحوط أو أن تم بيع أداة التحوط أو انتهت صالحيتها أو تم فسخها أو خضعت لممارسة، ف

ة في عندئذ يتم إيقاف محاسبة التحوط لها مستقبالً. وعندما يتم إيقاف محاسبة التحوط لعقود التحوط للتدفقات النقدية، تظل القيمة المتراكم
طي التحوط ضمن حقوق الملكية إلى أن يتم إدراجها ضمن تكلفة البند غير المالي المعني عند االعتراف المبدئي به، وذلك بالنسبة احتيا

للتحوط من معاملة ينتج عنها االعتراف ببند غير مالي، أما بالنسبة لعقود التحوط للتدفقات النقدية األخرى، فتظل إلى أن يتم إعادة 
رباح أو الخسائر في نفس الفترة أو الفترات تؤثر خاللها التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة المتحوط لها على األرباح أو تصنيفها إلى األ

  الخسائر.
  

ي عندما يكون لم يعد من المتوقع تدفق تدفقات نقدية مستقبلية متحوط لها، عندئذ يتم على الفور إعادة تصنيف القيمة المتراكمة في احتياط
  تحوط وتكلفة احتياطي التحوط إلى األرباح أو الخسائر.ال



 

٢٨ 

  ) وشركاتها التابعةش.م.عسيراميك رأس الخيمة (
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣
  

  (تابع) األدوات المالية  (د)
  

  التحول  )٤(
  

إعادة بيان أرقام المقارنة للفترات السابقة فيما يتعلق بمتطلبات التصنيف والقياس (بما في ذلك  من اإلعفاء منالمجموعة  ادتاستف
من  ٩انخفاض القيمة). يتم االعتراف بالفروق في القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية والناتجة من تطبيق المعيار رقم 

. وبالتالي، فإن المعلومات ٢٠١٨يناير  ١واالحتياطيات كما في  الخسائر المتراكمةولية إلعداد التقارير المالية ضمن المعايير الد
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ولكنها تعكس متطلبات  ٩ال تعكس بشكل عام متطلبات المعيار رقم  ٢٠١٧لعام  المعروضة

  .٣٩قم المعيار المحاسبي الدولي ر
  

قامت المجموعة بعادة تقييم نموذج األعمال الذي ينتمي إليه أحد الموجودات المالية بناًء على الوقائع والظروف الراهنة في تاريخ 
  التطبيق المبدئي.

  
 استوفت معايير محاسبة ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في  ٣٩إن جميع عالقات التحوط المصنفة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

، وبالتالي تم اعتبارها استمرارية ٢٠١٨يناير  ١من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كما في  ٩التحوط بموجب المعيار رقم 
  لعالقات التحوط.

  
  رأس المال   (هـ)

  
عادية كاقتطاع من حقوق إصدار أسهم بمباشرة المرتبطة يتم االعتراف بالتكاليف اإلضافية يف األسهم العادية كحقوق ملكية. يتم تصن
  أي تأثيرات ضريبية. بعد خصمالملكية، 

  
  الممتلكات واآلالت والمعدات   (و)

  
  االعتراف والقياس

  

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

  

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

 تكلفة المواد والعمالة المباشرة؛  
 لها؛ و المحددالستخدام الموجودات إلى الحالة التشغيلية المناسبة ل تهيئةتكاليف أخرى منسوبة بصورة مباشرة إلى  ةأي  
  .تكاليف االقتراض المرسملة  
  

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

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

  

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

  الالحقة المصروفات
  

إلى  االقتصادية المستقبلية المرتبطة بهذه المصروفات تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما يكون من المرجح أن تتدفق المنافع
  والصيانة المستمرة كمصروفات عند تكبدها. اإلصالح أعمال يتم احتسابالمجموعة. 



 

٢٩ 

  ) وشركاتها التابعةش.م.عسيراميك رأس الخيمة (
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
    اسات المحاسبية الهامة (تابع)السي  ٣
  

   (تابع) الممتلكات واآلالت والمعدات  (و)
  

  إعادة التصنيف إلى عقارات استثمارية 
  

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

  
  االستهالك 

  
يتم احتساب االستهالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ناقصاً القيم المتبقية المقدرة على أساس القسط الثابت على مدى 

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

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

  
  األعمار (بالسنوات)                       
 ٣٥ – ٢٠                    مبـاني   
 ١٥ – ٤                  آالت ومعدات   
  ١٠ – ٣                  أثاث وتجهيزات   
 ١٠ – ٣                  مركبات   
  ١٠ – ٥                أعمال طرق وترصيف    
  ١٠                ر أراضيتطويومحاجر   
  ١٠ – ٢                  معدات مكتبية    
  

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

  األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز  (ز)
  

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

  جاز. المناسبة. ال يتم احتساب استهالك لألعمال الرأسمالية قيد اإلن
  

  الموجودات غير الملموسة والشهرة التجارية  (ح)
  

  االعتراف والقياس
  

  يتم قياس الشهرة التجارية التي تنشأ من االستحواذ على شركات تابعة بالتكلفة ناقصاً خسائر انخفاض القيمة المتراكمة.
  

عمار إنتاجية محددة، بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم يتم قياس الموجودات غير الملموسة األخرى، التي استحوذت عليها المجموعة ولها أ
  وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت.

  
  المصروفات الالحقة

  
 تتم رسملة المصروفات الالحقة وذلك فقط عندما تُزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل المحدد الذي تتعلق به. يتم

لمصروفات األخرى، بما في ذلك المصروفات المتكبدة على الشهرة التجارية والعالمات التجارية التي يتم إنتاجها االعتراف بكافة ا
  داخلياً، ضمن األرباح أو الخسائر عند تكبدها. 



 

٣٠ 

  ) وشركاتها التابعةش.م.عسيراميك رأس الخيمة (
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
    السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣

  
  الموجودات غير الملموسة والشهرة التجارية (تابع)  (ح)

  
  اإلطفاء 

  
ً القيم المتبقية المقدرة على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها  يتم احتساب اإلطفاء لشطب تكلفة الموجودات غير الملموسة ناقصا

صبح فيه متاحة لالستخدام، ويتم االعتراف به بشكل عام سنة اعتباراً من التاريخ الذي تُ  ١٥إلى  ٥التي تتراوح من اإلنتاجية المقدرة 
  ضمن األرباح أو الخسائر. ال يتم إطفاء الشهرة التجارية.

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

  
  العقار االستثماري   (ط)

  
، ولكن ليس الغرضينأو لزيادة رأس المال أو لكال  تثماري في العقار التي يتم االحتفاظ به إما لتحقيق إيرادات إيجاريةاالس يتمثل العقار

  ت أو ألغراض إدارية. بضائع أو تقديم خدماتوريد بغرض البيع في سياق األعمال االعتيادية أو االستخدام في إنتاج أو 
  

بالتكلفة  ويتم بيانه ""العقار االستثماري ٤٠ رقم باستخدام "نموذج التكلفة" وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي يتم احتساب العقار االستثماري
نتاجية المقدرة التي يتم تحميل االستهالك للمباني على مدى أعمارها اإلوخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت. ناقصاً االستهالك المتراكم 

  سنة.  ٣٥إلى  ٢٠تتراوح من 
  

ً على  لالستحواذ على العقار االستثماري. تشتمل تكلفة العقار االستثماري المشيدتشتمل التكلفة على المصروفات المنسوبة مباشرة  ذاتيا
إلى الحالة التشغيلية المناسبة  ر االستثماريالعقا تجهيزبصورة مباشرة إلى  تكاليف أخرى منسوبة ةتكلفة المواد والعمالة المباشرة وأي

  باإلضافة إلى تكاليف االقتراض المرسملة. المحدد لهلالستخدام 
  

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

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

  
ئر ناتجة عن استبعاد عقار استثماري (المحتسبة على أنها الفرق بين صافي المتحصالت من االستبعاد يتم االعتراف بأي أرباح أو خسا

  والقيمة الدفترية للعقار) ضمن األرباح أو الخسائر.
  

ة لهذا العقار عندما يتغير استخدام العقار بحيث تتم إعادة تصنيفه كممتلكات وآالت ومعدات أو كمخزون، يتأثر هذا التحويل بالقيمة الدفتري
  في تاريخ إعادة التصنيف.

  
  عقود اإليجار  (ي)

  

  الموجودات المؤجرة 
  

يتم . ازات الملكية إلى المجموعة كعقود إيجار تمويليكافة مخاطر وامتي تحويلبموجبها  يتمالتي  الموجودات إيجاريتم تصنيف عقود 
و القيمة الحالية لدفعات اإليجار الدنيا، أيهما أقل. الحقاً لالعتراف المبدئي، الموجودات المؤجرة بقيمة تعادل قيمتها العادلة أمبدئياً قياس 

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

 بيان المركز الماليوال يتم االعتراف بها ضمن  كعقود إيجار تشغيلي،أخرى عقود إيجار  الموجودات المحتفظ بها بموجب يتم تصنيف
  للمجموعة.  الموحد

  
  دفعات عقود اإليجار

  

يتم االعتراف بالمبالغ المدفوعة بموجب عقود اإليجار التشغيلي ضمن األرباح أو الخسائر على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد 
عقد اإليجار على مدى فترة عقد اإليجار، إن  اإليجار. يتم االعتراف بحوافز اإليجار المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصروفات

  وجدت.
  

مصروفات  توزيع. يتم القائمتزام لبين مصروفات التمويل وخفض االفيما يتم توزيع دفعات اإليجار الدنيا بموجب عقود اإليجار التمويلي 
  المتبقي. االلتزام درصيعلى دوري ثابت  فائدة معدل للوصول إلىاإليجار وذلك عقد  كل فترة من مدةعلى التمويل 



 

٣١ 

  ) وشركاتها التابعةش.م.عسيراميك رأس الخيمة (
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
    السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣

  
  المخزون   (ك)

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

على المصروفات المتكبدة لالستحواذ على المخزون وتكاليف اإلنتاج أو التحويل والتكاليف األخرى المتكبدة إليصال المخزون لموقعه 
، تشتمل التكلفة على جزء مناسب من المصروفات العامة الحالي ووضعه الراهن. في حالة المخزون الُمصنّع واألعمال قيد اإلنجاز

  لإلنتاج استناداً إلى الطاقة التشغيلية االعتيادية. 
  

  يع. يتمثل صافي القيمة القابلة للتحقيق في سعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية ناقصاً التكاليف المقدرة لإلنجاز ومصروفات الب
  

  اإلنجاز / الفواتير الزائدة عن قيمة العمل المنجزعقود اإلنشاءات قيد   (ل)
  

تتمثل عقود اإلنشاءات قيد اإلنجاز في إجمالي المبلغ المتوقع تحصيله من العمالء عن أعمال العقود التي تم إنجازها حتى تاريخه. يتم 
ريخه (راجع السياسة الخاصة باإليرادات من عقود قياس عقود اإلنشاءات قيد اإلنجاز بالتكلفة المتكبدة زائداً األرباح المعترف بها حتى تا

  اإلنشاء) ناقصاً فواتير سير العمل والخسائر المعترف بها.
  

يتم عرض عقود اإلنشاء قيد اإلنجاز التي تزيد فيها التكاليف المتكبدة زائداً األرباح المعترف بها عن فواتير سير العمل والخسائر 
كأعمال عقود قيد اإلنجاز. يتم عرض العقود التي تزيد فيها فواتير سير العمل والخسائر المعترف  المعترف بها في بيان المركز المالي

ن بها عن التكلفة المتكبدة زائداً األرباح المعترف بها يتم كفواتير زائدة عن قيمة العمل المنجز. يتم عرض الدفعات المقدمة المستلمة م
 نجز. العمالء كفواتير زائدة عن قيمة العمل الم

  
  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية   (م)
  

  الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية 
  

المستثمر بها المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية من خالل مقارنة القيمة القابلة لالسترداد من  ةانخفاض قيمة الشركيتم قياس خسائر 
يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر، ويتم عكسها إذا كان هناك تغير إيجابي في  االستثمار بقيمته الدفترية.

  التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد.
  

  الموجودات غير المالية 
  

استثناء العقارات االستثمارية والمخزون غير المالية (ب هاتقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بمراجعة القيم الدفترية لموجودات
وموجودات الضريبة المؤجلة) للتحقق مما إذا كان هناك أي مؤشر على تعرضها النخفاض القيمة. في حالة وجود مثل ذلك المؤشر، يتم 

  قيمة.تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد. يتم اختبار الشهرة التجارية سنوياً للتحقق من تعرضها النخفاض في ال
  

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

دمج األعمال يتم تخصيصها للوحدات المنتجة للنقد أو لمجموعات الوحدات المنتجة للنقد التي يتوقع لها أن تستفيد من دمج األعمال  نتيجة
البيع، ذات الصلة. تتمثل القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد في قيمته من االستخدام أو قيمته العادلة ناقصاً تكاليف 

صم ما أكبر. عند تقدير القيمة من االستخدام، يتم تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لتصل إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خأيه
  ما قبل الضريبة يعكس التقييمات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة بذلك األصل أو الوحدة المنتجة للنقد. 

  
 العتراف بخسائر انخفاض القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو وحدته المنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالسترداد. يتم االعترافيتم ا

بخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر. يتم تخصيص خسائر انخفاض القيمة المعترف بها فيما يتعلق بالوحدات المنتجة للنقد 
يض القيمة الدفترية ألي شهرة تجارية مخصصة للوحدات المنتجة للنقد (مجموعات الوحدات المنتجة للنقد) ثم لتخفيض القيم أوال لتخف

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

ة التجارية. فيما يتعلق بالموجودات األخرى، يتم عكس خسائر انخفاض القيمة إلى ال يتم عكس خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالشهر
ن قد الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل عن القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها، بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء، إذا لم يك

  تم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة.
  
  



 

٣٢ 

  ) وشركاتها التابعةش.م.عمة (سيراميك رأس الخي
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
    السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣

  
  تعويضات الموظفين  (ن)

  
  تعويضات الموظفين قصيرة األجل

 
الخدمات ذات الصلة. يتم االعتراف بااللتزام المتعلق بالمبلغ  قصيرة األجل كمصروفات عند تقديمالموظفين تعويضات احتساب يتم 

 وأمكندفع هذا المبلغ مقابل الخدمات السابقة التي قدمها الموظف، ب على المجموعة التزام حالي قانوني أو ضمني ترتبالمتوقع دفعه إذا 
  تقدير االلتزام بصورة موثوقة.

  
  خطط المساهمات المحددة

  
زامات المتعلقة بالمساهمات في خطط المساهمات المحددة عندما يتم تقديم الخدمات ذات الصلة. يتم االعتراف يتم االعتراف بااللت

  بالمساهمات المدفوعة مقدماً كموجودات إلى المدى الذي يحتمل فيه استرداد مبالغ نقدية أو انخفاض في المدفوعات المستقبلية.
  

  تعويضات الموظفين األخرى طويلة األجل
  

ثل صافي التزام المجموعة المتعلق بتعويضات الموظفين طويلة األجل في قيمة التعويضات المستقبلية التي يحصل عليها الموظف يتم
مقابل خدمته في الفترات الحالية والسابقة. يتم تخفيض هذه التعويضات لتحديد قيمتها الحالية. يتم االعتراف بنتائج إعادة القياس ضمن 

  ر في الفترة التي تنشأ فيها.األرباح أو الخسائ
  

  تعويضات نهاية الخدمة 
  

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

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

  المخصصات  (س)
  

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

  
  الضمانات  

  
النتائج تقدير قة ويتم االعتراف بمخصص الضمانات عندما يتم بيع المنتجات أو الخدمات ذات الصلة، بناًء على معطيات الضمان الساب

  المحتملة في حال وقوع أي منها.
  

  الموجودات المحتفظ بها للبيع   (ع)
  

إن الموجودات غير المتداولة، أو مجموعات االستبعاد التي تتألف من موجودات ومطلوبات، يتم تصنيفها على أنها موجودات محتفظ بها 
  وليس من خالل االستخدام المتواصل.للبيع إذا كان استردادها مرجح بشكل كبير من خالل البيع 

  
ً تكاليف البيع، أيهما أقل. يتم أوالً  الموجودات، أو مجموعات هذه يتم عادةً قياس االستبعاد، بقيمها الدفترية أو قيمها العادلة ناقصا

، وال على أساس تناسبيقية تخصيص خسائر انخفاض قيمة مجموعة االستبعاد إلى الشهرة التجارية، ثم إلى الموجودات والمطلوبات المتب
ة المؤجلة أو الموجودات المتعلقة بامتيازات يموجودات الضريباليتم تخصيص أي خسائر إلى المخزون أو الموجودات المالية أو 

ً للسياسات المحاسبية األخرى للمجموعة . يتم الموظفين أو العقارات االستثمارية أو الموجودات البيولوجية، والتي يستمر قياسها وفقا
أو محتفظ بها للتوزيع، عند التصنيف المبدئي كموجودات محتفظ بها للبيع ضمن األرباح أو الخسائر االعتراف بخسائر انخفاض القيمة 

  األرباح أو الخسائر الالحقة الناتجة عن إعادة القياس ضمن األرباح أو الخسائر.كما يتم االعتراف ب
  

يع، يتم إيقاف احتساب اإلطفاء أو االستهالك للموجودات غير الملموسة أو الممتلكات واآلالت بمجرد تصنيفها كموجودات محتفظ بها للب
  والمعدات، ويتم إيقاف احتساب الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية استناداً إلى حقوق الملكية.

  
  
  



 

٣٣ 

  ) وشركاتها التابعةش.م.عسيراميك رأس الخيمة (
  

  (تابع)نات المالية الموحدة إيضاحات حول البيا
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
    السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣
  

  اإليرادات   (ف)
  

هذا حل جم وتوقيت االعتراف باإليرادات. إطار شامل لتحديد كيفية وح المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ١٥يضع المعيار رقم 
والمعيار  ،اإليرادات ١٨بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،توجيهات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليراداتالمعيار محل ال

  ات ذات الصلة. والتفسير عقود اإلنشاءات ١١المحاسبي الدولي رقم 
  

دام طريقة التأثير المتراكم (دون استخدام بدائل من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية باستخ ١٥قامت المجموعة بتطبيق المعيار رقم 
سابقاً  مبينةتم عرضها كما هي و ٢٠١٧سنة . وعليه لم تتم إعادة بيان المعلومات التي تم عرضها ل٢٠١٨يناير  ١ اعتباراً منعملية) 

  . والتفسيرات ذات الصلة ١١والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٨وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
  

إن السياسات المحاسبية الجديدة وطبيعة التغيرات في السياسات المحاسبية السابقة فيما يتعلق باعتراف المجموعة باإليرادات من بيع 
  البضائع والخدمات موضحة أدناه. 

  
ً للمعيار رقم  أو  يطر العميل على البضائع، يتم االعتراف باإليرادات عندما يسالمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ١٥وفقا

  يتطلب وضع أحكام. - في وقت محدد أو على مدى فترة زمنية  - إن تحديد توقيت تحويل السيطرة  .الخدمات
  

لمعيار رقم ا كما هو موضح فياستناداّ إلى نموذج ينطوي على خمس خطوات  بيع البضائعتقوم المجموعة باالعتراف باإليرادات من 
  ية إلعداد التقارير الدولية:من المعايير الدول ١٥
  

عرف العقد على أنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشأ بموجبه حقوق والتزامات تعريف العقد (العقود) مع العميل: يُ     ١خطوة 
  واجبة النفاذ ويحدد معايير لكل عقد يجب الوفاء بها.

 بتحويلمع العميل المبرم في العقد  المنصوص عليه وعدال فيالتزام األداء يتمثل تحديد التزامات األداء في العقد:     ٢خطوة 
  لعميل.ا ات إلىخدمتقديم أو  بضائع

 تحويلمقابل  الحصول عليه المبلغ الذي تتوقع المجموعة أن يحق لها فيسعر المعاملة يتمثل تحديد سعر المعاملة:     ٣خطوة 
  .أخرىعن أطراف  باإلنابة تم تحصيلهاالغ التي الخدمات التي وعدت العميل بها، باستثناء المب تقديم البضائع أو

على أكثر من  ينطويالعقد الذي  فيما يخصعقد: الفي المنصوص عليها تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء     ٤خطوة 
قع بقيمة تعكس المبلغ الذي تتو من التزامات األداءمعاملة لكل التزام السعر  بتخصيصالمجموعة  تقوم، تعاقديالتزام 

  كل التزام.ب الوفاءمقابل الحصول عليه المجموعة أن يكون من حقها 
  . التزام األداءبالمنشأة  وفاء) بمجرداالعتراف باإليرادات عند (أو     ٥خطوة 

  
  التالية:  تم الوفاء بأي من الشروط، إذا على مدى فترة زمنيةالتزام األداء وتعترف باإليرادات بالمجموعة  تفي
  
  المزايا المقدمة من أداء المجموعة بمجرد أداء المجموعة لها؛ أو بالحصول على واستخدام بصورة متزامنة لالعمي قيام .١
  يترتب على أداء المجموعة إنشاء أو تحسين أصل يسيطر عليه العميل بمجرد إنشاء أو تحسين األصل؛ أو  .٢
 ةالمنجز األعمال مقابل في دفعات واجب النفاذمنشأة حق أصل ذو استخدام بديل للمجموعة ولل إنشاء أداء المجموعة يترتب علىال  .٣

  .تاريخهحتى 
  

التزام ب الوفاءيتم فيه الذي وقت الالشروط المذكورة أعاله، يتم االعتراف باإليرادات في  بأي من تفي بخصوص التزامات األداء التي ال
  األداء.

  
العقد على أساس  بموجب الخدمات التي وعدت بها، ينشأ عن ذلك أصل أو البضائعالتزام األداء من خالل تقديم بالمجموعة  وفاءعند 

نشأ ي المعترف بها،مبلغ اإليرادات عن المقبوض من العميل  المقابل يزيد. عندما نظير الوفاء بااللتزام قيمة المقابل الذي تم الحصول عليه
  العقد. التزام بموجب

  
  بيع البضائع 

  
ً لشروط العقد. يتم إصدار الفواتير ويتم االعتراف على المنتجات عندم العمالءيسيطر  ا يتم نقل البضائع من مستودع المجموعة وفقا

  .ذوي الصلةباإليرادات في ذلك الوقت. عادةً ما تكون الفواتير متوافقة مع شروط االئتمان الخاصة بالعمالء 
  
  
  



 

٣٤ 

  ) وشركاتها التابعةش.م.عسيراميك رأس الخيمة (
  

  (تابع)ت المالية الموحدة إيضاحات حول البيانا
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
    السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣

  
   (تابع)  اإليرادات  (ف)

  
  تقديم الخدمات

  
عة يتم االعتراف باإليرادات على المدى الزمني الذي يتم خالله تقديم الخدمات. يتم إصدار فواتير مقابل الخدمات عندما تقوم المجمو

  بتقديم الخدمات ويستحق سدادها وفقاً لشروط االئتمان أو االتفاقية.
  

، يتم تخصيص قيمة عقود الخدمات لكافة الخدمات بناًء على أسعار بيع الدولية إلعداد التقارير الماليةمن المعايير  ١٥وفقاً للمعيار رقم 
لى قائمة أسعار الخدمات التي تقوم المجموعة بتقديمها من خالل كل خدمة على حدة. يتم تحديد سعر بيع كل خدمة منفصلة استناداً إ

  معامالت منفصلة.
  

  عقود اإلنشاءات
  

ً إليها أي تعديالت تطرأ على أعمال العقد والمطالبات ودفعات  تشتمل إيرادات العقد على القيمة المبدئية المتفق عليها في العقد مضافا
عندما يتم االعتراف بالمطالبات والتعديالت، يتم ج عنها إيرادات يمكن قياسها بصورة موثوقة. الذي يحتمل معه أن ينت المدىالحوافز إلى 

تعديل قياس مرحلة إنجاز العقد أو سعر العقد، وتتم إعادة تقييم مركز العقد التراكمي في تاريخ كل تقرير. يتم إدراج المطالبات 
  قد.والتعديالت عند اعتمادها ضمن المعاملة المحاسبية للع

  
    العقارات االستثمارية إيجاراإليرادات من 

  
على مدى فترة عقد اإليجار. يتم االعتراف  على أساس القسط الثابتيتم االعتراف بإيرادات اإليجار من العقارات االستثمارية كإيرادات 

يتم االعتراف بإيرادات اإليجار من  يجار.بحوافز اإليجار الممنوحة كجزء ال يتجزأ من إجمالي إيرادات اإليجار على مدى فترة عقد اإل
  العقارات االستثمارية كإيرادات أخرى. 

  
  إيرادات توزيعات األرباح  

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

  
  على السياسات المحاسبية للمجموعة. جوهريالتقارير المالية تأثير  من المعايير الدولية إلعداد ١٥رقم  لمعيارلليس 

  
  إيرادات التمويل وتكاليف التمويل  (ص)

  
والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة. يتم  ودائع الوكالةالربح على و تتألف إيرادات التمويل من إيرادات الفائدة على الودائع الثابتة

  من األرباح أو الخسائر عند استحقاقها باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.  االعتراف بإيرادات التمويل ض
  

. يتم ومصروفات الربح على التمويل اإلسالمي والرسوم المصرفية التمويل من مصروفات الفائدة على القروض المصرفية تكاليفتتألف 
تكاليف االقتراض المنسوبة تتم رسملة ريقة معدل الفائدة الفعلي. ضمن األرباح أو الخسائر باستخدام ط التمويلاالعتراف بكافة تكاليف 

  . ذلك األصلكجزء من تكلفة  أصل مؤهلحيازة أو إنشاء لبشكل مباشر 
  

له أو بيعه. تتوقف  المحددحتى يصبح جاهزاً لالستخدام  طويلة األصل الذي يستغرق بالضرورة فترة زمنيةإن األصل المؤهل هو 
  .   األصل لالستخدام المحدد له أو بيعهراض عند االنتهاء الفعلي من كافة األنشطة الالزمة إلعداد رسملة تكاليف االقت

  
خسائر من صرف العمالت األجنبية على أساس صافي المبلغ إما كإيرادات تمويل أو تكاليف تمويل، ويتوقف ذلك الرباح واأليتم بيان 

  صافي ربح أو صافي خسارة. تمثلعلى ما إذا كانت تغيرات العمالت األجنبية 
  

  الضريبة    (ق)
  

ضمن األرباح أو تتألف مصروفات الضريبة من الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة. يتم االعتراف بالضريبة الحالية والضريبة المؤجلة 
  يرادات الشاملة األخرى.  معترف بها مباشرةً ضمن حقوق الملكية أو ضمن اإل، أو بنود أعمالبعملية دمج  هامدى تعلقالخسائر إلى 

  
  



 

٣٥ 

  ) وشركاتها التابعةش.م.عسيراميك رأس الخيمة ( 
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
    السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣

  
  (تابع)الضريبة   (ق)

  
  الحالية الضريبة

  
وأية تعديالت على  الخسائر الخاضعة للضريبة للسنة األرباح أو قبضها عنالمتوقع دفعها أو  بةتتألف الضريبة الحالية من الضري

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

  باستخدام المعدالت الضريبية السارية أو التي يتم تفعيلها بشكل فعلي في تاريخ التقرير
  

  تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة الحالية فقط في حال تطبيق معايير محددة.
  

  الضريبة المؤجلة
  

راف بالضريبة المؤجلة فيما يتعلق بالفروق المؤقتة بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغراض تقديم التقارير المالية يتم االعت
والمبالغ المستخدمة لألغراض الضريبية. يتم قياس الضريبة المؤجلة بالمعدالت الضريبية المتوقع تطبيقها على الفروق المؤقتة عند 

عدالت الضريبية السارية أو التي يتم تفعيلها بشكل فعلي في تاريخ التقرير. إن قياس الضريبة المؤجلة يعكس اآلثار العكس باستخدام الم
  الضريبية للطريقة التي تتوقع من خاللها المجموعة استرداد أو تسوية القيمة الدفترية لموجوداتها ومطلوباتها في تاريخ التقرير.

  
  لـ: ال يتم االعتراف بضريبة مؤجلة

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

 المحاسبية وال األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة؛
 شتركة إلى المدى الذي تكون فيه الفروق المؤقتة المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة والترتيبات الم

 المجموعة قادرة على التحكم في موعد عكس الفروق المؤقتة، ويكون من المرجح عدم عكسها في المستقبل المنظور؛ و
 .الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة الناشئة عند االعتراف المبدئي بالشهرة التجارية 
  

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

تم تخفيضها إلى المدى الذي ال يحتمل معه تحصيل االمتيازات الضريبية مراجعة الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ كل تقرير وي
  ذات الصلة. يتم عكس هذه التخفيضات عندما يزيد احتمال وجود أرباح خاضعة للضريبة في المستقبل. 

  
  تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة فقط في حال تطبيق معايير محددة.

  
  الزكاة

  
مخصص للزكاة  تكوينحقوق الملكية، يتم طريقة عض الشركات التابعة والشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لفيما يتعلق بالعمليات في ب

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

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

  .الضريبي التي يتم فيها االنتهاء من عملية التقييم
  

  ربحية السهم  (ر)
  

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

 ةالعادي لحاملي األسهمعن طريق تعديل األرباح أو الخسائر المنسوبة  خفضةالم لسهما ربحيةاألسهم الخاصة المحتفظ بها. يتم تحديد 
لعدد األسهم العادية القائمة، بعد تعديلها لبيان أثر األسهم الخاصة المحتفظ بها، مقابل تأثيرات جميع األسهم العادية  والمتوسط المرجح
  . المحتمل تخفيضها

  
  



 

٣٦ 

  ابعة) وشركاتها التش.م.عسيراميك رأس الخيمة (
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
    السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣

  
  المنح الحكومية  (ش)

  
بالشروط  معقول على إمكانية استالمها، وأن المجموعة ستلتزم تأكيديتم االعتراف بالمنح الحكومية بالقيمة االسمية عندما يكون هناك 

ضمن األرباح أو الخسائر بصورة  ض عن مصروفات تم تكبدهاكتعوي للمجموعة دفعالمنح التي تُ ب يتم االعترافالمرتبطة بهذه المنحة. 
  تم فيها االعتراف بالمصروفات.يالتي  منتظمة في نفس الفترات

  
  التقارير حول القطاعات   (ت)

  
عة التي تزاول أنشطة تجارية يمكن من خاللها تحقيق إيرادات وتكبد مصروفات بما في المجمو مكوناتأحد يتمثل القطاع التشغيلي في 

 لمجموعة.ل األخرى المكوناتذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بمعامالت مع أي من 
 

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

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

  
  الربح التشغيلي   (ث)

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

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

  
  القيمة العادلة   (خ)

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

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

 
  .تتطلب بعض اإلفصاحات والسياسات المحاسبية للمجموعة من اإلدارة قياس القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية

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

بحيث يتسنى الحصول على معلومات عن األسعار  نشط في حال تكرار حدوث المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات بشكل كافٍ 
  .  مرةبصورة مست

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

يتضمن أسلوب التقييم الذي تم اختياره كافة العوامل التي كان ليضعها . بأقصى قدر ممكن وتحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة
  .راف المشاركة في السوق عند تسعير المعاملةباالعتبار األط

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

  .ر الطلبقصيرة األجل بسع المالية طويلة األجل بسعر العرض في حين يتم قياس المطلوبات والمراكز المالية والمراكز
  

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

بواسطة األسعار المدرجة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة أو االستناد إلى أساليب تقييم تستخدم فقط بيانات من السوق 
اف لمراعاة الفرق بين القيمة العادلة عند االعتر الملحوظة، وفي هذه الحالة يتم مبدئياً قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة، ويتم تعديلها

الحقاً، يتم االعتراف بالفرق ضمن األرباح أو الخسائر على أساس تناسبي على مدى عمر األداة وليس أكثر من . المبدئي وسعر المعاملة
 ً   .ببيانات السوق الملحوظة أو يتم إنهاء المعاملة كاملبشكل  ذلك عندما يكون التقييم مدعوما

  
  
  
  



 

٣٧ 

  ابعة) وشركاتها التش.م.عسيراميك رأس الخيمة (
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
   المصدرة ولم يتم تطبيقها حتى اآلن المعايير  ٤

  
قبل ذلك ويجوز تطبيقها  ٢٠١٨يناير  ١المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير على الفترات السنوية التي تبدأ بعد  تسري بعض

إن المعايير الجديدة  .الجديدة أو المعدلة عند إعداد البيانات المالية الموحدة تطبيق المعاييرمبكر ببشكل  لم تقمالمجموعة إال أن  ؛التاريخ
  التي قد تنطبق على المجموعة موضحة أدناه. 

  
   "عقود اإليجار"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٦المعيار رقم 

  
 .٢٠١٩يناير  ١اراً من ـار" اعتبـمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "عقود اإليج ١٦ار رقم ـمجموعة تطبيق المعييتعين على ال

تأثير جوهري على بياناتها المالية  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٦ار رقم ـالمعيال تتوقع المجموعة أن يكون لتطبيق 
  ألن:  ٢٠١٩يناير  ١غير اآلثار الفعلية لتطبيق هذا المعيار في الموحدة. قد تت

  
   المجموعة لم تنتهي من أعمال فحص وتقييم األنظمة الرقابية على نظم تقنية المعلومات الجديدة لديها؛ و 
 تاريخ التطبيق األولي.  السياسات المحاسبية الجديدة خاضعة للتعديل حتى تقوم المجموعة بعرض بياناتها المالية األولى التي تشمل   

  
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمستأجرين نموذج واحد الحتساب عقود اإليجار في الميزانية العمومية.  ١٦يقدم المعيار رقم 

ة إلى التزام اإليجار يقوم المستأجر باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة باإلضاف
الذي يمثل التزامه بسداد دفعات اإليجار. توجد إعفاءات من االعتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات 

ر أي يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجا –القيمة المنخفضة. تبقى طريقة االحتساب المتبعة من المؤجر مشابهه للمعيار الحالي 
  إلى عقود إيجار تمويلي أو عقود إيجار تشغيلي. 

  
 ٤، والتفسير رقم عقود اإليجار -  ١٧من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية محل المعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٦يحل المعيار رقم 

 ١٥، والتفسير رقم كان الترتيب ينطوي على إيجارتحديد ما إذا  - الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
تقييم  - لصادر عن لجنة تفسيرات المعايير ا ٢٧، والتفسير رقـم الحوافز –عقود اإليجار التشغيلي  - الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير 

  . جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإليجار
  

  فيها المجموعة هي المستأجر عقود اإليجار التي تكون  )١(
  

للمعارض ومكاتب البيع والمستودعات سوف تقوم المجموعة باالعتراف بالموجودات والمطلوبات الجديدة لعقود اإليجار التشغيلي 
راف ألن المجموعة سوف تقوم باالعت بعد ذلك . سوف تتغير طبيعة المصروفات المتعلقة بتلك العقودوالمركبات والمعدات الخاصة بها

  بمصروفات االستهالك لموجودات حق االستخدام ومصروفات الفائدة على مطلوبات اإليجار. 
  

ً باالعتراف بمصروفات عقود اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار، كما كانت  كان تقوم المجموعة سابقا
 بين دفعات اإليجار الفعلية والمصروفات المعترف بها.  تعترف بالموجودات والمطلوبات طالما كان هناك فارق زمني

 
عالوة على ذلك، سوف تتوقف المجموعة عن االعتراف بمخصصات عقود اإليجار التشغيلي التي ترى أنها عقود مثقلة بالتزامات. 

  إليجار.    عوضاً عن ذلك، سوف تقوم المجموعة بتسجيل الدفعات المستحقة بموجب عقد اإليجار ضمن مطلوبات عقد ا
  

  المؤجرعقود اإليجار التي تكون فيها المجموعة هي   )٢(
  

  بإعادة تقييم تصنيف عقود اإليجار التي تكون فيها المجموعة هي المؤجر. سوف تقوم المجموعة 
  

على طريقة  ير الماليةمن المعايير الدولية إلعداد التقار ١٦المعيار رقم تقوم المجموعة كما في تاريخ التقرير بتقييم تأثير متطلبات 
  احتسابها لجميع عقود اإليجار التي تكون فيها المجموعة هي الطرف المؤجر أو المستأجر.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣٨ 

  ) وشركاتها التابعةش.م.عسيراميك رأس الخيمة (
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  (تابع) ولم يتم تطبيقها حتى اآلنالمصدرة  المعايير  ٤

  
  التحول  )٣(

  
باستخدام منهجية  ٢٠١٩يناير  ١ اعتباراً منمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٦تخطط المجموعة لتطبيق المعيار رقم 

ر الدولية إلعداد التقارير المالية كتعديل من المعايي ١٦استرجاعية معدلة. لذلك، سوف يتم االعتراف بالتأثير المتراكم لتطبيق المعيار رقم 
  ، دون إعادة بيان المعلومات المقارنة. ٢٠١٩يناير  ١على الرصيد االفتتاحي لألرباح المحتجزة في 

  
من  ١٦لعدم التقيد بتعريف عقد اإليجار عند التحول. ويعني ذلك أنها ستطبق المعيار رقم  به حالمسموتخطط المجموعة لتطبيق البديل 

ً للمعيار المحاسبي  ٢٠١٩يناير  ١معايير الدولية إلعداد التقارير المالية على كافة العقود المبرمة قبل ال والمحددة كعقود إيجار طبقا
  الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ٤والتفسير رقم  ١٧الدولي رقم 

  
 معايير أخرى 

  
  :البيانات المالية الموحدةولكن ليس لها تأثير جوهري على  ٢٠١٨الزامياً للمرة األولى في  والتفسيرات التالية تالتعديالالمعايير و تُطبق

  
  ٤٠المعيار المحاسبي الدولي رقم تحويالت العقار االستثماري (تعديالت على(. 
  م ـمعايير متنوعة (تعديالت على المعيار رق – ٢٠١٧- ٢٠١٥التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للفترة

  . )٢٨من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١
  

  : البيانات المالية الموحدة للمجموعةليس من المتوقع أن يكون للتعديالت على المعايير والتفسيرات الوشيكة التالية تأثير جوهري على 
 

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية) ٩صائص الدفع مقدماً مع التعويض عن اآلثار السلبية (التعديالت على المعيار رقم خ 
 ).٢٠١٩يناير  ١(تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 (تسري على  )٢٨لمعيار المحاسبي الدولي رقم الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة (التعديالت على ا
 ). ٢٠١٩يناير  ١الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 (تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو  )١٩لمعيار المحاسبي الدولي رقم تعديل الخطة والتقليص أو التسوية (التعديالت على ا
   ).٢٠١٩يناير  ١بعد 

  تسري على الفترات  معايير متعددة – ٢٠١٧ -  ٢٠١٥ترة الف –المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التحسينات السنوية على)
 ).٢٠١٩يناير  ١السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 تي تبدأ (تسري على الفترات السنوية ال التعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي الواردة في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 .)٢٠٢٠يناير  ١في أو بعد 

  
  حيازة واستبعاد شركات تابعة وحصص غير مسيطرة   ٥

  
  عمليات االستحواذ  (أ)

  
   ٢٠١٨االستحواذ على شركات تابعة في 

  
شركتها المستثمر بها المحتسبة وفقاً  من حصص ٪٣٠ حصة إضافية بواقع المجموعة على استحوذت ،٢٠١٨ فبراير ١اعتباراً من   )١(

الشركة المستثمر  من أسهم ٪٨٠المجموعة إلى  حصة وترتب على ذلك زيادةريقة حقوق الملكية سابقاً، رأس الخيمة السعودية ذ.م.م، لط
  المجموعة بممارسة سيطرة على السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها. تقوم  واعتباراً من ذلك التاريخ،، وعليه. بها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣٩ 

  ) وشركاتها التابعةش.م.عك رأس الخيمة (سيرامي
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
   (تابع)  حيازة واستبعاد شركات تابعة وحصص غير مسيطرة  ٥

  
  (تابع)  عمليات االستحواذ  (أ)

  
  (تابع)  ٢٠١٨االستحواذ على شركات تابعة في 

  
  كانت كما يلي:  ٢٠١٨فبراير  ١كما في  رأس الخيمة السعودية ذ.م.م لشركةللموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد  لعادلةا ةالقيم إن
  
  ألف درهم      
        

  ٣٫٩١٢      ممتلكات وآالت ومعدات
  ٢٩٫٦٩٩      المخزون

  ١٢٫٥٦١      الذمم المدينة التجارية واألخرى
  ١٫١٤٥       في الصندوق ولدى البنكالنقد 

       -----------  
  ٤٧٫٣١٧      إجمالي الموجودات

  )٧٩٫٣٢٢(      ناقصاً: إجمالي المطلوبات 
       -----------  

  )٣٢٫٠٠٥(      صافي المطلوبات
  ٦٫٤٠١      زائداً: الحصص غير المسيطرة
ً  الموجودة ناقصاً: القيمة العادلة للحصص   -       سابقا

       -----------  
  )٢٥٫٦٠٤(      صافي المطلوبات المفترضة

  )٥٫٨٨٢(      ناقصاً: الثمن 
       ---------  

  ٣١٫٤٨٦      )٦(راجع إيضاح  الشهرة التجارية
      =====  
  

إن الشهرة التجارية منسوبة بصورة رئيسية للتعاون في التوزيع والبيع المتوقع حدوثه نتيجة دمج الشركة في أعمال السيراميك الحالية 
  كون الشهرة التجارية المعترف بها قابلة للخصم ألغراض ضريبية.  لدى المجموعة. ليس من المتوقع أن ت

  
، ساهمت ٢٠١٨ ديسمبر ٣١ة السعودية ذ.م.م وحتى يمخالل الفترة الممتدة من تاريخ االستحواذ على حصص مسيطرة في رأس الخ

(قبل  ليون درهم في نتائج المجموعةم ٩ .٥٤ بلغت مليون درهم وصافي خسائر ٣٦ .٤٩بلغت  إجمالية الشركة المستثمر بها بإيرادات
مليون  ٣٨ .٧٩، لكانت الشركة التابعة ساهمت بإيرادات إجمالية بمبلغ ٢٠١٨يناير  ١في حال تم احتساب االستحواذ اعتباراً من  .الحذف)

  مليون درهم. ٩ .٥٤بمبلغ  درهم وصافي خسائر
  

يوليو  ١مليون درهم اعتباراً من  ٩ .٨ة السعودية ذ.م.م مقابل مبلغ استحوذت المجموعة على الحصص المسيطرة المتبقية في رأس الخيم
  رأس الخيمة السعودية ذ.م.م شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة. تم بيان ذلك على النحو التالي:  ، وبالتالي أصبحت شركة٢٠١٨

  
  ألف درهم      
        
  ٧٫٠٩٧      الزيادة في الحصص غير المسيطرة - 
  )١٦٫٨٩٧(      ح المحتجزةالنقص في األربا - 
       --- -- - -----  

  )٩٫٨٠٠(      صافي الثمن المدفوع
      ======  

  
  
  
  
  
  
  



 

٤٠ 

  ) وشركاتها التابعةش.م.عسيراميك رأس الخيمة (
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
   (تابع)  حيازة واستبعاد شركات تابعة وحصص غير مسيطرة  ٥

  
  (تابع)  عمليات االستحواذ  (أ)

  
  ٢٠١٧االستحواذ على شركات تابعة في 

  
 مارست)، ٢٠١٦ديسمبر  ٣١حتى  منشأة خاضعة لسيطرة مشتركةنظراً للتغير في تشكيل مجلس إدارة "ريستوفير راك ذ.م.م" (  )٢(

القدرة على  لدى المجموعة أصبح. ٢٠١٧يناير  ١تباراً من اع المجموعة سيطرة على السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها
  . التاريخ ذلك القيم الدفترية اعتباراً من إلىاحتساب االستحواذ  واستند السيطرة على أنشطة وعمليات الشركة المستثمر بها

  
 التي استحوذت عليها المجموعةير راك ذ.م.م يستوفلر القابلة للتحديدالقيمة العادلة التي تمثل القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات  إن

  :كانت كما يلي
  
  ألف درهم      
        

  ٣٣٫٢٣٧      إجمالي الموجودات
  )١١٫٣٦٩(      ناقصاً: إجمالي المطلوبات 

       -----------  
  ٢١٫٨٦٨      صافي الموجودات المستحوذ عليها

      =====  
  ١٠٫٢٧٨  ك ذ.م.م ريستوفير راالقيمة العادلة للحصص الموجودة سابقاً في 

      =====  
  ١١٫٥٩٠      الزيادة في الحصص غير المسيطرة

      =====  
  
مليون  ٤ .٩، قامت إحدى الشركات التابعة للمجموعة وهي "سيراميك رأس الخيمة الهند برايفت ليمتد" باستثمار مبلغ ٢٠١٧خالل سنة   )٣(

و "جريفون سيراميك برايفت ليمتد"  "بارتنرشب ليمتد ليابيليتيلسيطرة على "جي ار أي اس سيراميك لمليون درهم  ١ .٨ومبلغ  درهم
وبالتالي،  الشركات المستثمر بها عملياتفي  ٪٥١ استحوذت المجموعة على حصة بنسبة، اتاالستثمار هذه . بناًء علىعلى التوالي

كما في  لموجوداتا لصافي العادلة قيمالتفاصيل مليون درهم. فيما يلي  ٦ .٤٢لحصص غير المسيطرة بمبلغ القيمة اإلجمالية ل زادت
    :االستحواذ اريخوت

جي ار أي اس   
سيراميك ليمتد 

  ليابيليتي بارتنرشب

  
جريفون سيراميك 

  برايفت ليمتد

  
  

  اإلجمالي 
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
        

  ٢٩٫٨٢٢  ٥٫٧٦٨  ٢٤٫٠٥٤  الموجوداتإجمالي 
 )١٦٫٧٢٥(  )٢٫٢٩٣(  )١٤٫٤٣٢(  * المطلوباتجمالي ناقصاً: إ

   -------- -- -   --------   -------- - -  
  ١٣٫٠٩٧  ٣٫٤٧٥  ٩٫٦٢٢  صافي الموجودات

   --------   --------   ---------  
  ٦٫٤١٨  ١٫٧٠٣  ٤٫٧١٥  صافي الموجودات المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرة

  ٦٫٦٧٩  ١٫٧٧٢  ٤٫٩٠٧  صافي الموجودات المنسوبة إلى المجموعة
  ====  ====  ====  

  
  مليون درهم. ١ .٦٨على سحب على المكشوف بمبلغ  إجمالي المطلوبات* يشتمل 

  
إيرادات بالمستثمر بها  الشركات ، ساهمت٢٠١٧ديسمبر  ٣١مسيطرة وحتى الحصص التاريخ االستحواذ على  نم الممتدة خالل الفترة

  مليون درهم في نتائج المجموعة. ٠ .٣١لغت مليون درهم وصافي خسائر ب ١ .٥٤بلغت إجمالية 
  
  
  
  
  



 

٤١ 

  ) وشركاتها التابعةش.م.عسيراميك رأس الخيمة (
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  حيازة واستبعاد شركات تابعة وحصص غير مسيطرة (تابع)    ٥
  

  عمليات االستحواذ (تابع)  (أ)
  

  (تابع) ٢٠١٧ستحواذ على شركات تابعة في اال
  
المحتسبة وفقاً سابقاً وشركتها المستثمر بها  من حصص ٪٥٠استحوذت المجموعة على الحصة المتبقية البالغة ، ٢٠١٧خالل سنة   )٣(

القيم  إنامل للمجموعة. ارك الدولية للتجارة المحدودة" وبذلك تحولت هذه الشركة إلى شركة تابعة مملوكة بالكلطريقة حقوق الملكية "
  :كانت كما يلي التي استحوذت عليها المجموعة القابلة للتحديدللموجودات والمطلوبات  العادلة

  ألف درهم      
        

  ١١٥٫٨١٦      إجمالي الموجودات
  )١٢١٫٢٤٩(      ناقصاً: إجمالي المطلوبات 

       -------------  
  )٥٫٤٣٣(      صافي المطلوبات

  -       عادلة للحصص الموجودة سابقاً ناقصاً: القيمة ال
      ----------  

  )٥٫٤٣٣(  صافي المطلوبات المفترضة
  )٢١٫٥٦٩(  الثمن

       -----------  
  ٢٧٫٠٠٢      )٦الشهرة التجارية (راجع اإليضاح 

      =====  
  

، ٢٠١٧ديسمبر  ٣١وحتى  دة"ارك الدولية للتجارة المحدوتاريخ االستحواذ على الحصص المسيطرة في " منالممتدة خالل الفترة 
  مليون درهم في نتائج المجموعة. ٣ .٥٤مليون درهم وصافي خسائر بلغت  ٢٤ .٤٠بلغت  إجمالية إيراداتبساهمت الشركة المستثمر بها 

  
  االستبعادات  (ب)

  
  ٢٠١٨في  استبعاد شركات تابعة

  
مملوكة لها بالكامل وهي رأس الخيمة للدهانات ذ.م.م مقابل من حصصها في شركة تابعة  ٪٤٩قامت المجموعة خالل السنة الحالية ببيع  )١(

، مما ترتب عليه زيادة الحصص غير ٪٥١إلى  ٪١٠٠مليون درهم. وبالتالي، انخفضت حصة المجموعة من  ١ .٩٦مبلغ وقدره 
  مليون درهم. ١ .٧٥المسيطرة بمبلغ 

  
  ٢٠١٧في  استبعاد شركات تابعة

  
 للهندسة وشركة اإلمارات ذ.م.مراك إلكترو في  ٪١٠و ٪٥٠و ٪٠٨.٥١كامل حصتها البالغة  باستبعاد ٢٠١٧قامت المجموعة خالل  )٢(

مليون درهم. ترتب على االستبعاد انخفاض  ٣ .٨٢ بلغتوإنكوم للتجارة ذ.م.م على التوالي وتم االعتراف بأرباح متراكمة الثقيلة ذ.م.م 
 مليون درهم.  ٢٨ .٣٠الحصص غير المسيطرة بمبلغ في 

  
يك رأس الخيمة سيراممليون سهم مصدر ومدفوع من أسهم  ٣٤٥مليون سهم من إجمالي  ١٢ .٥ببيع  ٢٠١٧ت المجموعة خالل قام )٣(

حصة المجموعة من  انخفضت ،وبالتالي .من خالل نظام التداول اآللي الخاص بـ "دكا لألوراق المالية المحدودة" بنجالديش المحدودة
  مليون درهم. ٧ .٥بمبلغ  ه زيادة الحصص غير المسيطرةمما ترتب علي ٪٦٨ .١٣إلى  ٪٧١ .٦٧

  



 

٤٢ 

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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  حيازة واستبعاد شركات تابعة وحصص غير مسيطرة (تابع)    ٥

  
  واالستبعاد على التدفقات النقدية بشكل عام تأثير عمليات االستحواذ  (ج)

  
  فيما يلي النقد (المتنازل عنه) / المستحوذ عليه كجزء من عمليات حيازة واستبعاد شركات تابعة:

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  -   ١٫١٤٥  رأس الخيمة السعودية ذ.م.م
  ٤٫٢٤٩  -   ارك الدولية للتجارة المحدودة

  ١٫٨٨٠  -   برايفت ليمتد جريفون سيراميك
  )٢٧٫١٩١(  -   إلكترو راك ذ.م.م

  ١٢٫٧٠١  -   ريستوفير راك ذ.م.م
  ٣٫٣٥٣  -   جي ار أي اس سيراميك ليمتد ليابيليتي بارتنرشب

   ---- - -- -   ------ ---  
  ٥٫٠٠٨(  ١٫١٤٥(  
  ====  =====  

  
  الشهرة التجارية  ٦

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٦١٫٧٨٠  ٨٩٫٠٠١  يناير  ١في 
  ٢٧٫٠٠٢  ٣١٫٤٨٦  ))٤) و(١(أ)(٥زائداً: االستحواذ من خالل دمج أعمال (راجع اإليضاح 

   ----- - -----  ----------  
  ٨٨٫٧٨٢  ١٢٠٫٤٨٧  

  ٢١٩  )٣٤٣(  زائداً: تأثير التغيرات في معدالت الصرف
   --- - -------   ------ ---  

  ٨٩٫٠٠١  ١٢٠٫١٤٤  ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
  ======  =====  
 

مليون درهم  ٥ .٧١مليون درهم ومبلغ  ٥ .٦١مليون درهم ومبلغ  ٥٠ .٣٦، تتألف الشهرة التجارية من مبلغ ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
منطقة حرة ذ.م.م سيرامين حيث تم االعتراف بهذه المبالغ عند االستحواذ على  مليون درهم ٣١ .٤٦ومبلغ  مليون درهم ٢٧ومبلغ 

ورأس  رك الدولية للتجارة المحدودةوا .اس. ايه. آر. إل رأس الخيمة للتوزيع أوروباو ة المملكة المتحدة ليمتدسيراميك رأس الخيمو
  على التوالي. الخيمية السعودية ذ.م.م 

  
حالية، . خالل السنة التم بصورة سنوية اختبار الشهرة التجارية الناتجة عن دمج األعمال للتحقق من مدى تعرضها النخفاض في القيمةي

خدام" للشهرة التجارية المعترف بها عند االستحواذ "القيمة من االستقامت اإلدارة بإجراء اختبارات انخفاض القيمة استناداً إلى احتساب 
. ت الصلةذا توقعات التدفقات النقدية وفقاً للنتائج التشغيلية المقدرة للوحدات المنتجة للنقد على شركات تابعة. تستند عملية االحتساب إلى

  فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد هذه القيم:
  

   ٪١٥ -  ٪١٠    معدل الخصم
  ٪١٣ -  ٪٨    السنوينمو العدل توسط مم

  ٪١    معدل نمو القيمة النهائية
  سنوات ٥    السنوات المعنية بالتقدير

  
حيث كانت القيم القابلة ال شيء) : ٢٠١٧(القيمة خالل السنة بناًء على هذا التقييم، لم تقم المجموعة بتسجيل خسائر االنخفاض في 

ً ، باإلضافة إلى ذلك .لالسترداد أكبر من القيم الدفترية كما في تاريخ التقرير اإلدارة أن أي تغير محتمل  ترى ال، الحساسية لتحليل ووفقا
  .لدفترية القابلة لالستردادبصورة معقولة في االفتراضات الرئيسية يمكن أن يتسبب في أن تتجاوز القيمة ا

  
  
  



 

٤٣ 

  ) وشركاتها التابعةسيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  (تابع) الشهرة التجارية  ٦

  
 في سنوات التي تصدرها الحكومة ٢٠ لغ مدتهاتب التي الحكومية السندات أساس معدل على الضريبة قبل هو المقياس الخصم كان معدل

حقوق  أسهم في لالستثمار ةالمتزايد المخاطركالً من  لتعكس المخاطروالمعدلة بعالوة  نقدية،ال تدفقاتال ذي العالقة وبنفس عملة السوق
  .من الوحدات المنتجة للنقدمحددة  لوحدة ةالمنهجي والمخاطر عام الملكية بشكل

  
الخبرة  االعتبار بعين األخذ مع المستقبلية النتائج توقعات واإلطفاء إلى واالستهالك والضرائب الفوائد قبل لتقديريةا األرباح استندت
 السنواتشهدتها  التي النمو مستويات االعتبار متوسطمع األخذ باإليرادات  تم توقع نمو. المتوقعة اإليرادات وفقاً لنمووالُمعدلة  السابقة،
   .المقبلة الخمس للسنواتوالزيادة المقدرة في األسعار  المبيعاتوحجم  األخيرة الخمس

  
  اإليرادات   ٧

  ٢٠١٧  ٢٠١٨*  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٢٫٧٣٥٫٧١١  ٢٫٧٤٦  بيع بضائع
  ٢١٫١٤٣  ١٣٫٤٧٦  تقديم خدمات 

  ٩٨٫٠٤٧  ١٦٫٢٧٩  إيرادات عقود إنشاءات 
   ------- ------   --------- ----  
  ٢٫٨٥٤٫٩٠١  ٢٫٧٧٦٫١٨٥  
  ===== ==  ==== ===  

  
ً بتطبيق المعيار رقم   ١في اإليرادات من العقود مع عمالء  –من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٥*قامت المجموعة مبدئيا

  (ف).٣. وفقاً لطريقة التحول المختارة، لم تتم إعادة بيان معلومات المقارنة. راجع اإليضاح ٢٠١٨يناير 
  

  اإليرادات حسب األسواق الجغرافيةتحليل   )أ(
  

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
مــــنتجات 
  المقاوالت  السيراميك

صناعات 
  اإلجمالي  أخرى  أخرى

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
            

  ١٫٣٩٣٫٨١٦  ١٠٫٧٥٥  ١٩١٫٠١٧  ١٦٫٢٧٩  ١٫١٧٥٫٧٦٥  الشرق األوسط
  ٤٥٣٫٧٥٧  -   ١٠١٫٦٦١  -   ٣٥٢٫٠٩٦  دول منطقة اليورو

  ٧٧٣٫٩٨٩  ٢٫٧٢١  ٢٨٫١١٨  -   ٧٤٣٫١٥٠  دول أسيوية
  ١٥٤٫٦٢٣  -   ٤٩٫٢٣٤  -   ١٠٥٫٣٨٩  أخرى

   --------------   ---- ------   ---- -------   --- ------   --------------  
  ٢٫٧٧٦٫١٨٥  ١٣٫٤٧٦  ٣٧٠٫٠٣٠  ١٦٫٢٧٩  ٢٫٣٧٦٫٤٠٠  
   ========  ======  ======  =====  ========  
  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
ات مــــنتج

  المقاوالت  السيراميك
صناعات 

  اإلجمالي  أخرى  أخرى
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
            

  ١٫٤٣١٫٢٦٧  ١٢٫٣٨٨  ٢٠٢٫٤٧٣  ٩٨٫٠٤٧  ١٫١١٨٫٣٥٩  الشرق األوسط
  ٤٦٢٫٠٦٩  -   ٩٣٫٠٩٦  -   ٣٦٨٫٩٧٣  دول منطقة اليورو

  ٧٩٠٫٥٥٦  ٨٫٧٥٥  ٣٤٫٢٠٤  -   ٧٤٧٫٥٩٧  دول أسيوية
  ١٧١٫٠٠٩  -   ٢٨٫٧٦٣  -   ١٤٢٫٢٤٦  أخرى

   --------- ----   ----- ----   -----------   ---------   ----- --------  
  ٢٫٨٥٤٫٩٠١  ٢١٫١٤٣  ٣٥٨٫٥٣٦  ٩٨٫٠٤٧  ٢٫٣٧٧٫١٧٥  
  ==== ===  =====  ======  =====  =======  

  
  



 

٤٤ 

  ) وشركاتها التابعةسيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع
  

  ابع)(تإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
    تكلفة المبيعات  ٨
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٩٥٠٫٥٢٨  ٨٩٧٫٥٠٩  مواد خام مستهلكة 
  )٦٦٫٣٣٧(  )٤٧٫٠٤٦(  التغير في مخزون البضائع تامة الصنع

  ٢١٫٨٢٨  ٥٫٥٣٨  )١٨مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم (راجع اإليضاح 
  ٢٦٥٫١٥٢  ٢٣٥٫١٢٧  لة المباشرة العما

  ١٧٨٫٢٦٨  ١٥١٫٩٣٣  الطاقة والوقود
  ١٩٤٫٩٨٥  ٢٣١٫٧٥٤   غاز البترول المسال والغاز الطبيعي

  ١٣٠٫٣٩٧  ١١١٫٧١٨  ) ١٤يضاح اإل(راجع  للممتلكات واآلالت والمعدات االستهالك
  ١٠٥٫١٩٠  ١٠٤٫٧٦٣  مصروفات مواد التعبئة

  ١٢٦٫٦٦٧  ١١٣٫٢٦٢  إصالحات وصيانة 
  ٤٢٥  ٢٫٥٤٩  الباطن مقاوليأتعاب 
  ٤٦٫٠٥١  ٤٨٫٢١٩  أخرى

   --- - -------- - -   -------------  
  ١٫٩٥٣٫١٥٤  ١٫٨٥٥٫٣٢٦  
  ========  =======  

  
  المصروفات اإلدارية والعمومية  ٩

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٠١٫٧٨٥  ١٠٧٫٥٢٨  تكاليف موظفين رواتب و
  ١٨٫١٠٢  ٢٢٫٤٤٦  )١٤الت والمعدات (راجع اإليضاح االستهالك للممتلكات واآل

  ١١٫٦٠٦  ١٢٫٣٠٧  أتعاب قانونية ومهنية 
  ١٠٫٢٩٦  ١٠٫٣٨٩  )١٦االستهالك للعقارات االستثمارية (راجع اإليضاح 

  ٦٫٠٩٦  ٦٫٧٨٧  هاتف وبريد ومستلزمات مكتبية 
  ٧٫٤٣٦  ٧٫٢٠٣  إصالحات وصيانة 

  ٢٫٥٣٨  ٢٫٧٨١  مصروفات ايجار
  ٥٫١٨٧  ٥٫٥٥٩  فقمصروفات مرا

  ٢٫٢٤٠  ١٫٧٨٢  مصروفات أمن 
  ٥٫٠٦٤  ٦٫٤٥٩  )١٥إطفاء موجودات غير ملموسة (راجع اإليضاح 

  ٨٫٨٢٢  ٩٫٢٠٣  مصروفات متعلقة بعقارات استثمارية 
  ٩٫٦٣١  ١١٫٠٠٧  ومصروفات استشاريةمصروفات نظم المعلومات 

  ٢٨٫٨٦٠  ٢٨٫٧٥٤  أخرى 
   -----------   -----------  
  ٢١٧٫٦٦٣  ٢٣٢٫٢٠٥  
  ======  ======  

  



 

٤٥ 

  ) وشركاتها التابعةسيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  مصروفات البيع والتوزيع     ١٠

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٣٠٫٣٣٥  ١٣٧٫٨٨٤  تكاليف موظفين رواتب و
  ١١٠٫٧٠٣  ١٢٦٫٩٨٣  حن والنقل الش

  ٧٦٫٠٥٠  ٨٤٫٢٥٢  عمولة الوكالة
  ٤٣٫٥٤٩  ٤٢٫٤٤٣  دعاية وترويج 

  ٢١٫٨٧٢  ٣٠٫٣٩٥  مصروفات اإليجار
  ٥٫٧٨٨  ٥٫١٤٩  سفر وضيافة 

  ٢٫٣٥٥  ٥٫٢٨١  )١٤االستهالك للممتلكات واآلالت والمعدات (راجع اإليضاح 
  ١٩٫٨٦٧  ١٨٫٩٦٥  أخرى

   -----------   -----------  
  ٤١٠٫٥١٩  ٤٥١٫٣٥٢  
  ======  ======  

  
  اإليرادات األخرى   ١١

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٣٥٫٢٥٠  ٣٢٫٢٤٤  ))١(١٦يضاح اإلإيرادات اإليجار من العقارات االستثمارية (راجع 
  ٤٫٢٥٣  ٦٫٩٢٩  بيع خردة وبنود متنوعة 

  ٢٫٦٢٦  ٤٫٧٣٣  مطالبات التأمين 
  ١٢٫٠٦١  ١٩٫١٦٣  الت ومعدات لكات وآاألرباح من استبعاد ممت

  ٢٫٢٤٤  ١٥٤   األرباح من استبعاد عقارات استثمارية 
  ٩٫٢٢٥  ١٫٤٨٨  ) أدناه)١(راجع إيضاح ( مكتسبةخصومات 

  ١٠٫٨٥٣  ٢٧٫٠٤٦  إيرادات متنوعة أخرى 
   ---------   ---------  
  ٧٦٫٥١٢  ٩١٫٧٥٧  
  =====  =====  

 
 التسوية. مفاوضاتالموردين كجزء من  الحصول عليها من تميرتبط هذا المبلغ بالخصومات التي  )١(
  

  التمويل وتكاليفإيرادات   ١٢
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

      إيرادات التمويل
  ٣٫٥٤٨  ٣٫٨٦٧  على الودائع الثابتة الفوائد 

  ٦٠٠  ٣٧٢  إيرادات الربح من ودائع الوكالة
  -   ٤٫١٨٢  صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات مشتقة

  ٢٨٫٣٥٧  -   صافي ربح صرف العمالت األجنبية 
  ٦٩٣  ٩٨٩  أخرى 

   --------   ---------  
  ٣٣٫١٩٨  ٩٫٤١٠  اإلجمالي (أ) 
  ====  =====  

  
  
  
  
  
  
  



 

٤٦ 

  ) وشركاتها التابعةسيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  (تابع) التمويل وتكاليفإيرادات   ١٢

  
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

      

      التمويل  تكاليف
  ٤٠٫١٦١  ٤٨٫٩٥٣  المصرفي التمويلعلى  الفوائد

  ٢٤٫١٣٧  ٢٤٫٣٧٢  مصروفات الربح على التمويل اإلسالمي 
  ٢٩  ٤٠  )(أ)٢٨يضاح اإلأطراف ذات عالقة (راجع  إلىعلى مبالغ مستحقة  الفوائد

  ٣٫٨١٨  -   صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات مشتقة
  ٣٫١٧٨  ٣٫٠٦٠  رسوم مصرفية 

  -   ١٤٫٧٢٨  صافي خسائر صرف العمالت األجنبية 
  ----------   ------ ---  

  ٧١٫٣٢٣  ٩١٫١٥٣  اإلجمالي (ب) 
  =====  =====  

  ٣٨٫١٢٥  ٨١٫٧٤٣    أ)  –(ب  األرباح أو الخسائر ضمنصافي مصروفات التمويل الُمعترف بها 
  =====  =====  

  
  خسائر انخفاض القيمة  ١٣

  
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ١٥٫١٥٠  ١٩٫٢٠١    )٣٣االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية (راجع اإليضاح  خسائر مخصص
  االنخفاض في قيمة المبالغ المستحقة من أطراف خسائر مخصص 

  ١٣٨    )٣٣يضاح ذات عالقة (راجع اإل   
  

٢٣٫١٥٠  
  ٦٫٥٩٧  -     ))٣(١٤خسائر انخفاض القيمة للممتلكات واآلالت والمعدات (راجع اإليضاح 

  ٦٣١  -     )١٦خسائر انخفاض القيمة للعقارات االستثمارية (راجع اإليضاح 
     - - --------   ---------  
    ٤٥٫٥٢٨  ١٩٫٣٣٩  
    =====  =====  
  

      
   
 



 

٤٧ 

  ) وشركاتها التابعة.م.عسيراميك رأس الخيمة (ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
   الممتلكات واآلالت والمعدات  ١٤

  

  
  أراضي
  ومباني

  آالت 
  ومعدات

  
  مركبات

  أثاث 
  وتجهيزات 

  معدات 
  مكتبية 

  أعمال طرق
  وترصيف

 تطوير أراضي 
  ومحاجر 

  أعمال رأسمالية
  اإلنجاز  قيد

  
  اإلجمالي 

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

  ٣٫٩٠٤٫٨٠٢  ٦٦٫٨٤١  ١٢٩  ٢١٫٤٣٢  ٦٧٫٩٩٦  ٤٩٫١٨٧  ١٢١٫٧٣٥  ٢٫٩٣٤٫٥٩٩  ٦٤٢٫٨٨٣  ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 
  ٣١٫٥٨٨  ٣٫٤٥٠  -  -  ٨٢٠  ٢٫٣٨٢  ٤٫٢٣٢  ١٢٫٢٣٧  ٨٫٤٦٧  )٥جع إيضاح االستحواذ من خالل دمج أعمال (را

  ٩٤٫٣١١  ٧٣٫٩٠٨  -  ١٨٦  ٢٫٧٧٦  ٤٫٢٩٩  ٨٩٠  ٨٫٥٣٦  ٣٫٧١٦  اإلضافات خالل السنة
 -  )٦٤٫٠٧٥(  -  -  ٢٥٠  ١٫٣٨٩  -  ٥٦٫٥٧٤  ٥٫٨٦٢  المحول من أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز

المحول إلى موجودات غير ملموسة/ عقارات استثمارية 
  )٣٥٫٠٩٧(  )١٢٫٢١٥(  -  -  -  -  -  -  )٢٢٫٨٨٢(  )١٦و ١٥اجع اإليضاحين (ر

  )١١١٫٩٣٩(  )١٫٩٣٥(  -  )٤٧٦(  )٤٫٥٩٥(  )٨٫٨٦٠(  )١٩٫٢٥٣(  )٥٦٫٨٢٢(  )١٩٫٩٩٨(  استبعادات/ مشطوبات 
  )٥٫٠١٧(  -  -  -  -  )٧٨٣(  -  -  )٤٫٢٣٤(  إعادة التصنيف إلى موجودات محتفظ بها للبيع

  )١٥٫٦٨٧(  )١٫٢٩٨(  -  )١٨٣(  ١٫٠١٣  ١٫٢٠١  )٤٦٠(  )١٦٫٠٧٣(  ١١٣  ف تأثير الحركات في أسعار الصر
  ---- -- -----   ------ --------   -----------  ---- - -----  ---- - -----  ---- - ----  ---- --   ----------   ------ --------  

  ٣٫٨٦٢٫٩٦١  ٦٤٫٦٧٦  ١٢٩  ٢٠٫٩٥٩  ٦٨٫٢٦٠  ٤٨٫٨١٥  ١٠٧٫١٤٤  ٢٫٩٣٩٫٠٥١  ٦١٣٫٩٢٧   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد في 
   ======  ===== ===   ======   =====   =====   =====   ===  =====  ===== ===  
                    

  ٣٫٨٦٢٫٩٦١  ٦٤٫٦٧٦  ١٢٩  ٢٠٫٩٥٩  ٦٨٫٢٦٠  ٤٨٫٨١٥  ١٠٧٫١٤٤  ٢٫٩٣٩٫٠٥١  ٦١٣٫٩٢٧  ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 
  ١٤٫٥٠٣  -  -  -  ٢٫٣٥٢  ٢٫٣٣٤  ١٫٣٩١  ١٫٠٤٩  ٧٫٣٧٧  ))١(٥االستحواذ من خالل دمج أعمال (راجع إيضاح 

  ٢٣٧٫٩٤٨  ١٩١٫٢٨٠  -  -  ٢٫٤١١  ٧٫٧٠٤  ٦٧٣  ٣٤٫٤٤٩  ١٫٤٣١  اإلضافات خالل السنة
 -  )١٠٤٫٧٥٨(  -  ١٫٠١٢  ٢٫٦١٥  ٨٤٣  ٣٨  ٨٢٫٦٨٢  ١٧٫٥٦٨  المحول من أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز

المحول إلى موجودات غير ملموسة/ عقارات استثمارية 
  )١٫٧٢٠(  )١٫٧٢٠(  -  -  -  -  -  -  -  )١٦و ١٥(راجع اإليضاحين 

  )٢٣٤٫٥٤٥(  )١٫٥٢٨(  -  -  )٣٫٨٧٣(  )٤٫١٠٩(  )٦٠٫٠١٧(  )١٥٥٫٩٣٣(  )٩٫٠٨٥(  استبعادات/ مشطوبات 
  )٩٤٫٢٧٩(  )٤٫١٧٤(  -  )٤٩٣(  )١٫٥٦٥(  )١٫١٣٢(  )٩٦٩(  )٦٥٫٨٩٦(  )٢٠٫٠٥٠(  تأثير الحركات في أسعار الصرف 

   ------ - -----   ------ --------   ----- -----  ---- - -----  ---- - ---- -  ---- ------  ---- --  -----------   ------ --------  
  ٣٫٧٨٤٫٨٦٨  ١٤٣٫٧٧٦  ١٢٩  ٢١٫٤٧٨  ٧٠٫٢٠٠  ٥٤٫٤٥٥  ٤٨٫٢٦٠  ٢٫٨٣٥٫٤٠٢  ٦١١٫١٦٨   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد في 

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



 

٤٨ 

  عة) وشركاتها التاباميك رأس الخيمة (ش.م.عسير
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
    الممتلكات واآلالت والمعدات (تابع)  ١٤

  

  
  أراضي
  ومباني

  آالت 
  ومعدات

  
  مركبات

  أثاث 
  وتجهيزات 

  معدات 
  مكتبية 

  أعمال طرق
  وترصيف

 تطوير أراضي 
  ومحاجر 

  اعمال رأسمالية
  قيد اإلنجاز 

  
  إلجمالي ا

  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
                    االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة

  ٢٫٦٧٨٫٢٦٨  -  ١٢٩  ١٦٫٤٨٠  ٥١٫٧٢٨  ٣٩٫٢٥٤  ١٠٤٫٩٧٥  ٢٫١٥٠٫٠٥٧  ٣١٥٫٦٤٥  ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 
  ٩٫٤٥٨  -  -  -  ٥٥٤  ١٫٥٩٣  ٢٫٧١٨  ٢٫٠٢٠  ٢٫٥٧٣  )٥دمج أعمال (راجع إيضاح  من خاللاالستحواذ 

  ١٥٠٫٨٥٤  -  -  ٧٣١  ٦٫٠١٣  ٤٫٢١٦  ٨٫١٢٧  ١١٥٫٨٤٠  ١٥٫٩٢٧  لسنةلالمحمل 
  )٣٠(  -  -  -  -  -  -  -  )٣٠(  )١٦عند التحويل إلى عقارات استثمارية (راجع اإليضاح 

  )١٠٣٫٩٩٥(  -  -  )٤٤٤(  )٤٫٥٤٧(  )٨٫٣٤٢(  )١٨٫٨١٣(  )٥٥٫١٣٦(  )١٦٫٧١٣(  عند االستبعادات/ المشطوبات 
  )٢٫٠٤٢(  -  -  -  -  )٧٤٤(  -  -  )١٫٢٩٨(  إعادة التصنيف إلى موجودات محتفظ بها للبيع

) و ١٣خسائر انخفاض القيمة للسنة (راجع اإليضاحين (
  ٦٫٥٩٧  -  -  ٢٤  ٢  ٢  -  ٥٫٤١٤  ١٫١٥٥  ) أدناه)٣(

  )١٢٫٥٧٣(  -  -  )٢١٨(  ٦٣١  ٩٠٦  )٤٥١(  )١٢٫٠٦٦(  )١٫٣٧٥(  تأثير الحركات في أسعار الصرف 
   -----------   -------------   ---------   ---------   ---------   ---------  - ----  --- --   -------------  

  ٢٫٧٢٦٫٥٣٧  -  ١٢٩  ١٦٫٥٧٣  ٥٤٫٣٨١  ٣٦٫٨٨٥  ٩٦٫٥٥٦  ٢٫٢٠٦٫١٢٩  ٣١٥٫٨٨٤   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ======  =======  =====  =====  =====  =====  ===  ===  =======  
                    

  ٢٫٧٢٦٫٥٣٧  -  ١٢٩  ١٦٫٥٧٣  ٥٤٫٣٨١  ٣٦٫٨٨٥  ٩٦٫٥٥٦  ٢٫٢٠٦٫١٢٩  ٣١٥٫٨٨٤  ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 
  ١٠٫٥٩١  -  -  -  ٢٫٠٥٠  ٢٫٠٧٤  ١٫٣٩١  ٦٧٩  ٤٫٣٩٧  ))١(٥االستحواذ من خالل دمج أعمال (راجع إيضاح 

  ١٣٩٫٤٤٥  -  -  ٦٨٠  ٦٫٠٢٥  ٥٫٥٢٨  ٣٫٢٨٢  ٩٩٫٨٩٠  ٢٤٫٠٤٠  المحمل للسنة
  )٢٠٩٫٠١٥(  -  -  -  )٣٫٥٤٤(  )٢٫٧٩٩(  )٥٦٫٢٩٥(  )١٤٠٫٨١٠(  )٥٫٥٦٧(  عند االستبعادات/ المشطوبات 

  )٦٣٫٩٩١(  -  -  )٤٤٩(  )٨٩٣(  )٦٨٣(  )١٫٠٤٠(  )٥٠٫٥٥٦(  )١٠٫٣٧٠(  تأثير الحركات في أسعار الصرف 
   -----------   -------------   ---------   ---------   ---------   ---------   -----   -----   ------------- -  

  ٢٫٦٠٣٫٥٦٧  -  ١٢٩  ١٦٫٨٠٤  ٥٨٫٠١٩  ٤١٫٠٠٥  ٤٣٫٨٩٤  ٢٫١١٥٫٣٣٢  ٣٢٨٫٣٨٤   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ======  =======  =====  =====  =====  =====  ===  ===  ========  

                    صافي القيمة الدفترية 
  ١٫١٨١٫٣٠١  ١٤٣٫٧٧٦  -  ٤٫٦٧٤  ١٢٫١٨١  ١٣٫٤٥٠  ٤٫٣٦٦  ٧٢٠٫٠٧٠  ٢٨٢٫٧٨٤     ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

  ======  ======  =====  =====  =====  ====  ===  ======  ========  
  ١٫١٣٦٫٤٢٤  ٦٤٫٦٧٦  -  ٤٫٣٨٦  ١٣٫٨٧٩  ١١٫٩٣٠  ١٠٫٥٨٨  ٧٣٢٫٩٢٢  ٢٩٨٫٠٤٣  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

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

  



 

٤٩ 

  ) وشركاتها التابعةيمة (ش.م.عسيراميك رأس الخ
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  الممتلكات واآلالت والمعدات (تابع)    ١٤

  

  تكاليف االستهالك كما يلي:   تخصيصتم   
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٣٠٫٣٩٧  ١١١٫٧١٨  )٨(راجع إيضاح تكلفة المبيعات 
  ١٨٫١٠٢  ٢٢٫٤٤٦  )٩مصروفات إدارية وعمومية (راجع إيضاح 

  ٢٫٣٥٥  ٥٫٢٨١  ) ١٠مصروفات البيع والتوزيع (راجع إيضاح 
   -----------   ----------- 
  ١٥٠٫٨٥٤  ١٣٩٫٤٤٥  
    ======    ======

  
  األراضي والمباني     )١(
  

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

  األراضي بالقيمة االسمية. 
  
  األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز      )٢(
  

  . التثبيتوالماكينات والبرامج قيد  الثقيلة الرأسمالية قيد اإلنجاز بصورة رئيسية على المباني قيد اإلنشاء والمعدات تشتمل األعمال
  
  انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات     )٣(
  

مليون درهم ومبلغ  ٤٣ .٦٦: مبلغ ٢٠١٧(مليون درهم  ٥٧ .٩٢مليون درهم ومبلغ  ٢٩ .٢٤تتضمن الممتلكات واآلالت والمعدات مبلغ 
على الرغم من استئناف اإلنتاج في أحد . والتي تم سابقاً إيقاف إنتاجها بعض وحدات التصنيع لدى المجموعةفي  مليون درهم) ٨٤ .٠٦

تي تم قامت اإلدارة خالل السنة بإجراء اختبار انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات على أساس القيمة العادلة الهذه الوحدات، 
تم تصنيف قياس  ) حول أساليب التقييم والمدخالت الهامة غير الملحوظة.١(١٦تحديدها بواسطة شركة تقييم مستقلة. راجع اإليضاح 

 .طريقة التقييم المستخدمللقيمة العادلة استناداً إلى مدخالت  ٣القيمة العادلة ضمن المستوى 
  

تسجيل خسائر  لم يتمتالي، وبال قيمتها القابلة لالسترداد، تتجاوزلم لوحدات المنتجة للنقد ا ضالدفترية لبعالقيم  بناًء على هذا التقييم فإن
   .)مليون درهم ٦ .٥٩: ٢٠١٧( اآلالت والمعدات في السنة الحالية قيمة مقابل انخفاض

  
  الموجودات غير الملموسة      ١٥

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٢٨٫٣٣٢  ٢٧٫٩٢٩  يناير  ١الرصيد في 
  ٢٫٠١٣  ٥٫٤٥٩  اإلضافات خالل السنة

  ٢٫٤٢٥  ٤٤١  )١٤(راجع اإليضاح  الممتلكات واآلالت والمعداتالمحول من 
  )٥٫٠٦٤(  )٦٫٤٥٩(  )٩يضاح اإل(راجع  اإلطفاء خالل السنة

  ٢٢٣  )١٢٧(  تأثير الحركات في أسعار الصرف
   ---------   ---------  

  ٢٧٫٩٢٩  ٢٧٫٢٤٣  ديسمبر  ٣١الرصيد في 
    =====    =====  
  

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



 

٥٠ 

  ) وشركاتها التابعةع.سيراميك رأس الخيمة (ش.م
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  العقارات االستثمارية  ١٦

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

      التكلفة
  ١٫٢٤٧٫٤٥٣  ١٫٢٧٨٫٥١٥  يناير  ١الرصيد في 

  ١٠٫٧٦١  ١٫٤٧٩  اإلضافات خالل السنة
  ٣٢٫٦٧٢  ١٫٢٧٩  )١٤كات وآالت ومعدات (راجع إيضاح المحول من ممتل

  )١٢٫٠٣٧(  )١٫٦٥٢(  االستبعادات
  )٣٣٤(  )١٨٢(  تأثير الحركات في أسعار الصرف

   - ------ ------   - -------- ----  
  ١٫٢٧٨٫٥١٥  ١٫٢٧٩٫٤٣٩  ديسمبر  ٣١الرصيد في 

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

      االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة
  ٧٨٫٣٩٣  ٨٨٫١٦٥  يناير  ١صيد في الر

  ١٠٫٢٩٦  ١٠٫٣٨٩  )٩المحمل للسنة (راجع اإليضاح 
  ٦٣١  -   ) أدناه)١و ( ١٣خسائر انخفاض القيمة خالل السنة (راجع اإليضاح 
  ٣٠  -   )١٤المحول من ممتلكات وآالت ومعدات (راجع إيضاح 

  )١٫١٧٦(  )٣٠٥(  االستبعاداتعند 
  )٩(  )١(  تأثير الحركات في أسعار الصرف

  ----------  ----------  
  ٨٨٫١٦٥  ٩٨٫٢٤٨  ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  =======  =======  
  ١٫١٩٠٫٣٥٠  ١٫١٨١٫١٩١  ديسمبر  ٣١في  –صافي القيمة الدفترية 

  =======  =======  
  ١٫٣٧٢٫٣٩٣  ١٫٣٣٢٫٧٠٠  ديسمبر  ٣١في  –القيمة العادلة 

  =======  =======  
  
مليون  ٣٥ .٢٥: ٢٠١٧( مليون درهم ٣٢ .٢٤، حققت المجموعة إيرادات إيجار بلغت ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ية في خالل السنة المنته  )١(

  ).١١من عقاراتها االستثمارية (راجع اإليضاح  درهم)
  

  المجموعة كما فيتم استخالص القيمة العادلة للعقارات االستثمارية لدى يتم سنوياً إجراء تقييم مستقل للقيمة العادلة لعقارات المجموعة. 
التقييم  اتع شركاستناداً إلى التقييم الذي تم تنفيذه في ذلك التاريخ من قبل شركة مستقلة لتقييم العقارات. تتمت ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

نية موقع العقارات المعفئة وارات تقع في نفس لعقبمؤهالت مناسبة كما لديها خبرة في معامالت التقييم التي أبرمت مؤخراً في السوق 
  مليون درهم). ١٫٣٧٢: ٢٠١٧( ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون درهم كما في  ١٫٣٣٣بالتقييم. بلغت القيمة العادلة للعقارات االستثمارية 

  
 .طريقة التقييم المستخدمللقيمة العادلة استناداً إلى مدخالت  ٣تم تصنيف قياس القيمة العادلة ضمن المستوى 

  
  
  
  



 

٥١ 

  شركاتها التابعة) وسيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  (تابع) االستثماريةالعقارات   ١٦
  
  القيم العادلة  ١- ١٦

  

  طرق التقييم والمدخالت الهامة غير الملحوظة
  

، باإلضافة إلى والممتلكات واآلالت والمعدات عقارات االستثماريةيوضح الجدول التالي طرق التقييم المستخدمة في قياس القيمة العادلة لل
  المدخالت الهامة غير الملحوظة المستخدمة.

  
  طرق التقييم

  
  مدخالت هامة غير ملحوظة

العالقة بين المدخالت الهامة غير 
  الملحوظة وقياسات القيمة العادلة

      

العقارات االستثمارية واألراضي والمباني 
  دات الثابتة ضمن الموجو

واألراضي  تم تقييم العقارات االستثمارية
 والمباني المدرجة ضمن الموجودات الثابتة
استناداً إلى األسعار المدرجة في السوق، 

وفقاً لتأثير عناصر تحريك  بعد تعديلها
الطلب  بما في ذلكالسوق األساسية، 

والمعامالت ومدى التوافر والتضخم والقوة 
  الشرائية للمال.

  
 

  ٪٢ <معدل تضخم:  - 
 ٪٥إلى  ٪٢معدل خالي من المخاطر:  - 
 ٪١١إلى  ٪٨ .٥عالوة المخاطر:  - 
 ٪١ معدل فائدة: إيبور + - 
 ٪٢ .٣متوسط معدل النمو اإلحصائي:  - 

  

  
  

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

 معدل الفائدة - 
 معدل التضخم - 
 المستهدفةاتجاه األرباح  - 
 الطلب زيادة - 
 نفقات االستهالك - 
  أسعار السوق - 

      
  المعدات والماكينات

تم تقييم المعدات والماكينات على أساس 
  االستبدال السوقية. تكلفة

 
أسعار السوق المدرجة لبنود مماثلة بعد تعديلها  - 

لبيان أثر التلف المادي وتقادم وظائفها 
 االقتصادية.

  تكلفة استبدال البنود المستهلكة. - 

  

  
  الستثمارات في شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكيةا  ١٧

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

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١١٢٫٣٧٨  ٤١٫٧٦٤  يناير  ١في 
  ٩٫٥٣٥  ٩٫٥٤٩  األرباح الحصة من 

  )٦٤٫٤٦١(  -   ) أدناه)٢اح (االستبعادات (راجع إيض
  االستحواذ على حصة مسيطرة في ائتالف مشتركتعديل نتيجة 

  )١٠٫٢٧٨(  -    )٢(أ)(٥ ينيضاحاإل(راجع  
  )٦٫٠٣٢(  )٧٫٥٥٧(  توزيعات األرباح المستلمة خالل السنة

  ٦٢٢  )١٫١٥٠(  تأثير الحركات في أسعار الصرف 
   ----- - - ---  ----------  

  ٤١٫٧٦٤  ٤٢٫٦٠٦  ديسمبر  ٣١في 
  =====  =====  

  
مستثمر بها محتسبة فيما يتعلق بحصصها في شركات : ال شيء) ٢٠١٧(مليون درهم  ٠ .٣٩لم تعترف المجموعة بخسائر اجمالية بلغت 

  وفقاً لحقوق الملكية، حيث أنه ال توجد التزامات على المجموعة بشأن هذه الخسائر.
  

  
  

  



 

٥٢ 

  ا التابعة) وشركاتهسيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  (تابع) االستثمارات في شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية  ١٧

  
  االستحواذ على شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية  )١(
  

  شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية  / استثمارات إضافية فياالستحواذ على
  

ً لحقوق الملكية خالل السنة  لم يتم االستحواذ على شركات جديدة كما لم تكن هناك إضافات إلى الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقا
  .٢٠١٧ديسمبر  ٣١أو خالل السنة المنتهية في  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المنتهية في 

  
  مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكيةشركات استبعاد   )٢(
  

  ٢٠١٧شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية في عام  تحويل/ استبعاد
  

  :تحويل شركة مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية إلى شركة تابعة
  

 ٣١" (شركة تخضع لسيطرة مشتركة حتى ذ.م.م راكريستوفير ، ونظراً للتغير في تشكيل مجلس إدارة "٢٠١٧يناير  ١اعتباراً من 
وبالتالي، فقد تم  )، كانت المجموعة قادرة على ممارسة سيطرة على السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها.٢٠١٦ديسمبر 

  ).٢(أ)(٥احتساب االستحواذ اعتباراً من تاريخ بدء السيطرة من قبل المجموعة. (راجع أيضاً اإليضاح 
  

  : شركة مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية استبعاد
  

 المستودعاترأس الخيمة لتأجير من حصص ملكية في ائتالف مشترك، شركة  ٪٥٠قامت المجموعة باستبعاد كامل حصتها البالغة 
  مليون درهم. ٥٧ .٩مليون درهم وتم االعتراف بأرباح محققة بلغت  ١٢٥مقابل إجمالي مبلغ  ذ.م.م

  
 



 

٥٣ 

  ) وشركاتها التابعةرأس الخيمة (ش.م.عسيراميك 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  االستثمارات في شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية (تابع)   ١٧

  
 

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

  اإلجمالي  أخرى  رأس الخيمة كلودي ذ.م.م  
              

  ٢٠١٧    ٢٠١٨  ٢٠١٧    ٢٠١٨  ٢٠١٧    ٢٠١٨  ديسمبر 
  ---------------------------------------- ألف درهم  ------------------------------- ------- -   

              

  ٩٧٫٥٨٦  ٨٢٫٢٠٢  ٨٤٫٣٦٥  ٦٩٫٩٨٢  ١٣٫٢٢١  ١٢٫٢٢٠  وجودات غير المتداولة الم
  الموجودات المتداولة 

  ٢٠٩٫٠٥٣  ١٠٣٫٢٧٥  ١٣٧٫٩٥٢  ٢٣٫٨٥٧  *٧١٫١٠١  *٧٩٫٤١٨  مليون درهم)) ٢. ٣٢: ٢٠١٧(مليون درهم  ٤ .٩٦(*بما في ذلك نقد وما يعادله بقيمة 
  المطلوبات غير المتداولة 

  ١٧٫٩١٥  ١٥٫٢٠٠  ١٥٫٦٧٢  ١٢٫٤٠٠  *٢٫٢٤٣  *٢٫٨٠٠  ضات نهاية الخدمة للموظفين)(*تتألف من مخصص تعوي
  المطلوبات المتداولة 

  ١٩٣٫٨٨٤  ٨٧٫٠١٧  ١٦٩٫٩٢٢  ٦٣٫٦٢٢  *٢٣٫٩٦٢  *٢٣٫٣٩٥  (*تتألف من الذمم الدائنة التجارية والمخصصات)
   ---------   ---------   --- - ------  ----------   ---- - -----  ----------  

  ٩٤٫٨٤٠  ٨٣٫٢٦٠  ٣٦٫٧٢٣  ١٧٫٨١٧  ٥٨٫١١٧  ٦٥٫٤٤٣  موجودات صافي ال
              

  ٤٨٫٨٠٧  ٤٢٫٦٠٦  ١٩٫١٦٨  ٩٫٢٣٠  ٢٩٫٦٣٩  ٣٫٣٧٦  حصة المجموعة من صافي الموجودات 
              

  )٧٫٠٤٣(  -   )٧٫٠٤٣(    -   -    بين المجموعة وشركاتهامبيعات الحذف األرباح غير المحققة من 
              

  ٤١٫٧٦٤  ٤٢٫٦٠٦  ١٢٫١٢٥  ٩٫٢٣٠  ٢٩٫٦٣٩  ٣٣٫٣٧٦  الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية القيمة الدفترية للحصص في
  ==== =   =====   =====   =====   =====   =====  

              

  ١٥١٫٢٢٠  ١٦٦٫٤٣٩  ٣١٫٨٥٧  ٢٨٫٨٦٠  ١١٩٫٣٦٣  ١٣٧٫٥٧٩  اإليرادات 
  ١٫٩٤٣  ١٫٤٣٤  -   -   ١٫٩٤٣  ١٫٤٣٤  االستهالك واإلطفاء

  ٦٣  ١٥٨  -   -   ٦٣  ١٥٨  ات الفوائدإيراد
  ١٨٫٤٦٣  ٢٢٫٤٨٧  )٣٤٩(  ١٫١٦٠  ١٨٫٨١٢  ٢١٫٣٢٧  الربح وإجمالي اإليرادات الشاملة

              

  ٩٫٥٣٥  ٩٫٥٤٩  )٥٩(  )١٫٢٤٤(  ٩٫٥٩٤  ١٠٫٨٧٧  حصة المجموعة من األرباح
  =====  ====  ======  ======  ====  ====  

  ٦٫٠٣٢  ٧٫٥٥٧  ٤٢٢  ٤٫١٤٧  ٥٫٦١٠  ٧٫١٤٠  توزيعات األرباح المستلمة من قبل المجموعة 
  =====  ====  ====  ===  ====  ====  



 

٥٤ 

  ) وشركاتها التابعةسيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  المخزون  ١٨

    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ٨٩٣٫٨٥٩  ٩٤٠٫٩٠٥    صافي القيمة القابلة للتحقيق) تعديل(بعد  البضائع تامة الصنع
  )١٣٩٫١٧٠(  )١٣٠٫٥٠٤(    ناقصاً: المخصص للمخزون بطيء الحركة والمتقادم

     ------------   ------------  
    ٧٥٤٫٦٨٩  ٨١٠٫٤٠١  

  ٢٣٣٫٣١٢  ٢٣٠٫٤٤٩    المواد خام
  ٧٦٫٠١٩  ٧٣٫٠٩٧    بضائع على الطريق

  ٢٥٫٤٨٥  ١٨٫٠٢٧    أعمال قيد اإلنجاز
  ١٨٦٫٩٢٨  ١٨٥٫٢١٠    المخزون وقطع الغيار

     ------ -------   -------------  
    ١٫٢٧٦٫٤٣٣  ١٫٣١٧٫١٨٤  

  )٦١٫٧٣١(  )٦٧٫٦٧٩(  ناقصاً: مخصص المواد الخام بطيئة الحركة والمخزون وقطع الغيار*
     --------------   --------- ----  
    ١٫٢١٤٫٧٠٢ ١٫٢٤٩٫٥٠٥  
    ========  =======  

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

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

 ٩٢ .٥٤ة نظراً النخفاض قيمة مخزون البضائع تامة الصنع بمبلغ قامت المجموعة باالعتراف بخسائر متراكم، ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في   
لكي ، مليون درهم) ٢١٧ .٣٧مليون درهم مقابل تكلفة بلغت  ٧٥ .٥٦: ٢٠١٧(مليون درهم  ٢٧٤ .٢١ مليون درهم مقابل تكلفة بلغت

 ١٦ .٩٨والبالغ  ق الناتج عن تخفيض القيمةيصل إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق حيث أن القيمة كانت أقل من تكلفته. تم إدراج الفر
  الموحد.األرباح أو الخسائر في بيان  تكلفة المبيعاتضمن  مليون درهم

  
لصالح البنوك مقابل التسهيالت التي حصلت عليها  مليون درهم) ٣٤٣ .٤٣: ٢٠١٧(مليون درهم  ٢٤١ .٥٦تم رهن مخزون بمبلغ   

  )). ٢(ب)(٢٤إيضاح المجموعة (راجع 
  

  يلي الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة:فيما 
  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨   
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٨٠٫٢١٠  ٢٠٠٫٩٠١  يناير  ١كما في 
  ٢١٫٨٢٨  ٥٫٥٣٨  )٨زائداً: المحمل للسنة (راجع اإليضاح 

  ٣٫٦٢٣  ١٧٫٥٩٣  زائداً: إضافة نتيجة استحواذ
  )٧٫١٨٦(  )٢٢٫٢٧٥(  ناقصاً: المشطوب

  ٢٫٤٢٦  )٣٫٥٧٤(  أسعار الصرف تأثير التحركات في
   -----------   -----------  

  ٢٠٠٫٩٠١  ١٩٨٫١٨٣  ديسمبر  ٣١في 
   ======   ======  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٥٥ 

  ) وشركاتها التابعةسيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

      
  ة التجارية واألخرىالذمم المدين  ١٩

  

    ٢٠١٧  ٢٠١٨*   
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ١٫١٢٩٫٢٤٩  ١٫٠٧٦٫٥٠٦    الذمم المدينة التجارية
  )١٨٧٫٠٧٨(  )٢٥٢٫٤٣٨(    )٣٣(راجع إيضاح ناقصاً: مخصص خسائر انخفاض القيمة 

     -------------   -------------  
    ٩٤٢٫١٧١  ٨٢٤٫٠٦٨  

ً والمبالغ المدفوعة مق السلفيات   ١٧٣٫٢٢٧  ١٧٨٫٢٨٤    دما
  ١٩٫٧٩٥  ٢٣٫٢٧٨    الودائع

  ١٥٥٫٩٨٥  ١٨٥٫١٥٨    )أدناه )١(الذمم المدينة األخرى (راجع إيضاح 
     ------ -------   -------------  
    ١٫٢٩١٫١٧٨  ١٫٢١٠٫٧٨٨  
    =======  =======  
   

لصالح البنوك مقابل التسهيالت التي حصلت  رهم)مليون د ١٢٠ .٩١: ٢٠١٧(مليون درهم  ١١٤ .٤٨تم رهن ذمم مدينة تجارية بمبلغ   
  )).٢((ب) ٢٤عليها المجموعة (راجع إيضاح 

  

ً بتطبيق المعيار رقم  اإليرادات من العقود مع عمالء" " –من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٥*قامت المجموعة مبدئيا
. وفقاً لطريقة التحول المختارة، لم تتم ٢٠١٨يناير  ١في "األدوات المالية"  –المالية  من المعايير الدولية إلعداد التقارير ٩والمعيار رقم 

  (د).٣إعادة بيان معلومات المقارنة. راجع اإليضاح 
     

  طويلة األجلالذمم المدينة   )١(
    ٢٠١٧  ٢٠١٨   
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ١٥٠٫٧٩٠  ١٢٨٫٨٤٠    الذمم المدينة طويلة األجل
  -   )٢٦٫٣٧٥(    مخصص خسائر انخفاض القيمة ناقصاً:

     ----- ------   -----------  
    ١٥٠٫٧٩٠  ١٠٢٫٤٦٥  

  )٨٣٫٣٨٤(  )٦٩٫١١٣(    االستحقاق قصير األجلناقصاً: 
     ----- ------   -----------  

  ٦٧٫٤٠٦  ٣٣٫٣٥٢    االستحقاق طويل األجل
    =====  =====  
        

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

  

  العمل الُمنجز قيمةواتير الزائدة عن أعمال العقود قيد اإلنجاز/ الف  ٢٠
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٩٤٫٤٣٣  ٢٣٧  التكاليف المتكبدة حتى تاريخه
  ٤٫٤٢٢  ٢٦  زائداً: األرباح المقدرة المنسوبة ناقصاً الخسائر المتوقعة

   -- -----   ----- ----  
  ٩٨٫٨٥٥  ٢٦٣  

  )٩١٫٨٠٧(  -   ناقصاً: فواتير سير األعمال
   --- ----   ------- - ----  
  ٧٫٠٤٨  ٢٦٣  مال العقود قيد اإلنجازأع
  ====  ====  
  تم اإلفصاح عنها في بيان المركز المالي الموحد على النحو التالي: 

  

  ٧٫٠٤٨  ٢٦٣  أعمال العقود قيد اإلنجاز
   -------   ---- ----  
  ٧٫٠٤٨  ٢٦٣  
  ====  ====  

  



 

٥٦ 

  ) وشركاتها التابعةسيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع
  

  (تابع)ت المالية الموحدة إيضاحات حول البيانا
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
            النقد في الصندوق ولدى البنك  ٢١

  ٢٠١٧  ٢٠١٨*  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٢٫٣٩٨  ١٫٦٦٩  (أ)                                                                            النقد في الصندوق
      

      لبنكالنقد لدى ا
  ٢٥٩٫٠٢٠  ١١٩٫١٦٦  في ودائع ثابتة - 
  ٦٠٫٥٤٥  ١٩٫٨٠٠  في ودائع وكالة - 
  ١٧٠٫٥٢٨  ١٦٨٫٧٩٩  في حسابات جارية - 
  ٥٩٧  ٨١٧  ذات هامش ربحفي ودائع  - 
  ٢٣٫٣٩٠  ١٤٫٥٤١  في حسابات تحت الطلب - 

  -   )٦٨٣(  ناقصاً: انخفاض قيمة النقد لدى البنك
   -----------   --------- -  

  ٥١٤٫٠٨٠  ٣٢٢٫٤٤٠  دى البنك                                                                                (ب)النقد ل
   -----------  ----------  

  ٥١٦٫٤٧٨  ٣٢٤٫١٠٩  أ+ب                                                               النقد في الصندوق ولدى البنك
   ======  == ====  
  

ً بتطبيق المعيار رقم  . وفقاً ٢٠١٨يناير  ١في األدوات المالية  –من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩*قامت المجموعة مبدئيا
  (د).٣لطريقة التحول المختارة، لم تتم إعادة بيان معلومات المقارنة. راجع اإليضاح 

  
: ٢٠١٧(مليون درهم  ٨٦ .٠٤ومبلغ  مليون درهم) ١ .٢٣: ٢٠١٧(مليون درهم  ٠ .٥٢بلغ يشتمل النقد في الصندوق ولدى البنك على م

  على التوالي، محتفظ بها خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.مليون درهم)  ١١٧ .٧٣
  

مليون  ٠ .٣٧: ٢٠١٧(مليون درهم  ٠ .٣٧تخضع الودائع الثابتة لفائدة وفقاً للمعدالت التجارية االعتيادية. تشتمل الودائع الثابتة على مبلغ 
)). ٢((ب) ٢٤تم االحتفاظ بها من قبل البنك كرهن مقابل التسهيالت المصرفية التي حصلت عليها المجموعة (راجع إيضاح  درهم)

تقل عن ثالثة  ويتم إيداعها لدى البنوك لفترة استحقاق أصلية تخضع ودائع الوكالة لمعدالت الربح المتفق عليها مع المصارف اإلسالمية
  أشهر.

  
  لفائدة. ذات هامش ربحال تخضع الحسابات الجارية والودائع 

  

  رأس المال واالحتياطيات   ٢٢
  
  رأس المال   )١(
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

      المصرح به والمصدر 
  ١٧٠٫٠٠٠  ١٧٠٫٠٠٠  درهم للسهم تم دفعه نقداً  ١سهماً بقيمة  ١٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠
  ٦٨٨٫٣٩٨  ٧٣١٫٣١٨  درهم للسهم الواحد ١سهماً مصدراً كأسهم منحة بقيمة  ٧٣١٫٣١٨٫٧٨٣

   -----------   -----------  
  ٨٥٨٫٣٩٨  ٩٠١٫٣١٨  
  ======  ======  
  

يحق لحاملي األسهم العادية الحصول على توزيعات األرباح الُمعلن عنها كما يكون لهم حقوق تصويت في اجتماعات الشركة بما يعادل 
  . تكون لكافة األسهم حقوق متساوية فيما يتعلق بالموجودات المتبقية للشركة.سهم صوت عن كل

  



 

٥٧ 

  ) وشركاتها التابعةسيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  (تابع)رأس المال واالحتياطيات   ٢٢

  

  سهماحتياطي عالوة األ  )٢(
  ألف درهم   

    عند إصدار األسهم الخاص بـ:
    

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

  )٣٫٥٨٣(   صدار األسهمإناقصاً: مصروفات 
  )١٤١(  ) أدناه)ج(راجع اإليضاح (عند االستبعاد  ناقصاً: عالوة األسهم المصدرة

  ---------- -  
  ٢٢١٫٦٦٧  اإلجمالي

  ======  
  

درهم للسهم الواحد، وقد ترتب على ذلك  ١٢مليون سهم عادي بسعر ممارسة بلغ  ١٥، قرر مساهمو الشركة إصدار ١٩٩٨في أكتوبر   (أ)
  مليون درهم. ١٦٥عالوة أسهم بقيمة 

    

مليون سهم عادي بسعر ممارسة  ٤٤ .٥١، قرر مساهمو شركة سيراميك رأس الخيمة (بنجالديش) المحدودة إصدار ٢٠١٠في فبراير   (ب)
مليون درهم. تم االعتراف بتكاليف إصدار األسهم البالغة  ٦٠ .٣٩درهم للسهم للواحد، وقد ترتب على ذلك عالوة أسهم بقيمة  ١ .٣٦بلغ 
  دة في رأسمال سيراميك رأس الخيمة (بنجالديش) المحدودة كتخفيض في حقوق الملكية.مليون درهم الناتجة عن الزيا ٣ .٥٨

  

سهم من أسهم شركة سيراميك رأس الخيمية (بنجالديش) المحدودة من إجمالي األسهم  ٥٠٠٫٠٠٠، قامت المجموعة ببيع ٢٠١٢في   (ج)
  .مليون درهم ٠ .١٤عالوة أسهم بقيمة  تخفيض. وعليه، تم الصادرة بعالوة

    
  احتياطي التحويل  )٣(

    

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

  
  غير االعتيادي  احتياطي التضخم  )٤(

   

سيراميك  من كافة فروق صرف العمالت األجنبية الناتجة من تحويل البيانات المالية الخاصة غير االعتيادي يتألف احتياطي التضخم
وفقاً للمعدل الحالي  اة بهحويل البيانات المالية الخاصوتأثير تاقتصاد شديد التضخم  تعمل في والتي رأس الخيمة ش.م.ع المحدودة إيران

  .إعداد التقارير المالية في االقتصاديات شديدة التضخم: ٢٩نظراً لتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  

      
رأس الخيمة 

  إيران
  ألف درهم      
        

  )٩٢٫١١٧(      ٢٠١٧يناير  ١كما في 
        

        ٢٠١٧لسنة 
  )٦٫٨٣٨(      فروق تحويل العمالت األجنبية

       -- - --------   
  )٩٨٫٩٥٥(      ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 

      ======  
        

        ٢٠١٨لسنة 
  )١٣٫٠٥٤(      فروق تحويل العمالت األجنبية

       --- - --- - ---- -- 
  )١١٢٫٠٠٩(      ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 

      ======== 
  

وعليه، توقفت المجموعة عن شديد التضخم  قتصاداال للوفاء بمعيار، توقف اقتصادي الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ٢٠١٥في سنة 
منذ ذلك الحين فصاعداً. بالرغم من ذلك، تم مواصلة تصنيف فروق  في إيران على الشركة التابعة محاسبة التضخم غير االعتيادي تطبيق

يران) ضمن احتياطي التضخم صرف العمالت األجنبية الناتجة عن عمليات سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع المحدودة (شركة تابعة في إ
  غير االعتيادي في حقوق الملكية.



 

٥٨ 

  ) وشركاتها التابعةسيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  (تابع)رأس المال واالحتياطيات   ٢٢

  
  االحتياطي القانوني  )٥(

  
، ٢٠١٥) لسنة ٢من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( ٢٣٩سي لشركات المجموعة وطبقاً للمادة وفقاً للنظام األسا

من صافي األرباح السنوية لكل شركة من شركات المجموعة التي ينطبق عليها القانون إلى االحتياطي  ٪١٠يتوجب تحويل نسبة 
من رأس المال المدفوع لهذه الشركات. إن هذا االحتياطي غير  ٪٥٠ما يبلغ هذا االحتياطي القانوني. يجوز إيقاف تلك التحويالت عند

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

  
  االحتياطي العام   )٦(

  
صافي أرباح السنوات السابقة المحتجزة في االحتياطي.  مليون درهم) ٨٢. ٨: ٢٠١٧(مليون درهم  ٨٢. ٨مثل االحتياطي العام البالغ ي

  إن هذا االحتياطي قابل للتوزيع. 
  

  احتياطي رأس المال  )٧(
  

موعة من األرباح المحتجزة التي تمت حصة المج مليون درهم) ٥٢ .٨ :٢٠١٧(مليون درهم  ٦٣ .٤٢يمثل احتياطي رأس المال البالغ 
  رسملتها من قبل عدة شركات تابعة. إن احتياطي رأس المال غير قابل للتوزيع.

  
  توزيعات األرباح  )٨(

  
لسنة  ٪٥توزيعات أرباح في شكل أسهم بواقع ودرهم للسهم)  ٠ .١٥( ٪١٥بواقع نقدية اقترح أعضاء مجلس اإلدارة توزيعات أرباح 

 ١١الذي سينعقد في تقديم هذا االقتراح لالعتماد من قبل مساهمي الشركة خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي  ، وسوف يتم٢٠١٨
 ٪٢٥بواقع  نقدية ، وافق مساهمو الشركة خالل الجمعية العمومية السنوية على توزيعات أرباح٢٠١٨فبراير  ٢٧في  .٢٠١٩مارس 

  بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة. ٢٠١٧ة لسن ٪٥توزيعات أرباح في شكل أسهم بواقع و
  
  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة   )٩(

  
مجلس اإلدارة بقيمة  مكافآت أعضاءعلى  ٢٠١٨ فبراير ٢٧اجتماع الجمعية العمومية السنوي الُمنعقد بتاريخ وافق المساهمين خالل 

 ٣١جلس إدارة الشركة عن أتعابهم للسنة المنتهية في : تنازل أعضاء م٢٠١٧( ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في مليون درهم  ٧.٣
 ).٢٠١٦ديسمبر 

  
  احتياطي التحوط   )١٠(

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

  سائر عندما تؤثر التدفقات النقدية أو البنود الخاضعة للتحوط على األرباح أو الخسائر.النقدي ويتم االعتراف الالحق في األرباح أو الخ
  

  ربحية السهم  ٢٣
  

الشركة والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة كما في  مالكييرتكز احتساب ربحية السهم األساسية على األرباح المنسوبة إلى 
  لنحو التالي:ويتم احتسابها على ا ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  

          ٢٠١٧  ٢٠١٨  
              

  ٢٧٠٫٤٨٣  ١٨٢٫٦٢٠      المنسوبة إلى مالكي الشركة (ألف درهم) صافي األرباح
          ======  ====== 

  ٩٠١٫٣١٨  ٩٠١٫٣١٨      (ألف) العاديةالمتوسط المرجح لعدد األسهم 
          ======  ====== 

  ٣٠.٠  ٢٠.٠      (درهم) األساسية والمخفضة السهم ربحية
          ====  ==== 
  

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



 

٥٩ 

  ) وشركاتها التابعةسيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
   ترتيبات التمويل المصرفي  ٢٤

  
  التمويل المصرفي اإلسالمي  )أ(
  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      األجل قصيرة)    ١(

      
  ٤٥٫٠٠٠  ٧٠٫٠٠٠  تسهيالت مضاربة (أ)

  ١٧٤٫٧٥٢  ١٤٢٫٧٧٥  تسهيالت مرابحة السلع (ب)
  ١١١٫٨٧٣  ١١٢٫٢٤٥  أدناه) )٢االستحقاق قصير األجل من التمويل طويل األجل (راجع إيضاح (

   -----------   -----------  
  ٣٣١٫٦٢٥  ٣٢٥٫٠٢٠  
  ======  ======  

       التمويل المصرفي اإلسالمي –طويلة األجل     )٢(
      

  ٤٨٦٫٨٩٦  ٣٧٥٫٠٢٣  تسهيالت مرابحة السلع
  -   ٩١٫٨٣٧  تسهيالت اإلجارة (ج)

  )١١١٫٨٧٣(  )١١٢٫٢٤٥(  ناقصاً: االستحقاق قصير األجل
   -- ------ -----   --- ------ --  
  ٣٧٥٫٠٢٣  ٣٥٤٫٦١٥  
  ==== ==  ======   
      

  طويلة األجل القائمة: مرابحة السلعو اإلجارة تسهيالتفيما يلي أحكام وشروط 
  
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  

  ألف درهم  ألف درهم  معدل الفائدة  العملة
        

  ٤٢٢٫٥٤٤  ٤١٧٫٠٣٤  ٪٩.٤ -  ٪١.٣  دوالر أمريكي
  ٦٤٫٣٥٢  ٤٩٫٨٢٦  ٪٦.٢ -  ٪٥.٢  درهم إماراتي

     ------ -----   -- ----- ----  
    ٤٨٦٫٨٩٦  ٤٦٦٫٨٦٠  
    ======  ======  
  

مصارف. تتم هذه الجارة التي تم الحصول عليها من المضاربة والمرابحة واإل اإلسالمية في تسهيالت مثل تسهيالت التمويالتتتمثل 
أمام سعر صرف في الوقت الحالي والر األمريكي وهي عملة سعر صرفها ثابت إما بالعملة الرسمية للشركة أو بعملة الد التمويالت

  .٢٠٢٦تمتد تواريخ استحقاق تسهيالت مرابحة السلع طويلة األجل حتى العملة الرسمية للشركة. 
  

  بموجب ما يلي: التسهيالتيتم ضمان هذه 
  

 موجودات المجموعة؛ بعض رهن سلبي على   - 
 ن غير مضمونين وغير مساندين؛ وقوق متساوية مع مقرضين آخريح - 
 مليون درهم. ٣٢٣سند إذني مقابل مبلغ  - 



 

٦٠ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  (تابع) ترتيبات التمويل المصرفي  ٢٤

  
  ابع)التمويل المصرفي اإلسالمي (ت  )أ(
  

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

  
اإلسالمي من خالل المرابحة في عقد مبرم بين طرفين يقوم بموجبه أحد الطرفين (بنك) بشراء أصل وبيعه إلى الطرف يتمثل التمويل   (ب)

  األخر (المجموعة) على أساس دفعات مؤجلة بناًء على ربح متفق عليه بشكل مسبق. 
  

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

  
  التمويالت المصرفية التي تخضع لفائدة  )ب(
   

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

      قصيرة األجل   )١
      
  ٣٫٩٧٣  ٤٫٢٧٥  حوبات مصرفية على المكشوفس

  ١١٩٫٥٥٩  ١٣٠٫٩٤٧  قروض قصيرة األجل
  ٢٢٥٫٠٧٦  ٢٢٦٫٧٥٨  ) أدناه)٢(راجع إيضاح ( االستحقاق قصير األجل من قروض طويلة األجل

   ------- -----  ----------  
  ٣٤٨٫٦٠٨  ٣٦١٫٩٨٠  
  ======  ======  

      طويلة األجلقروض مصرفية  )٢
      

  ١٫٠٩٤٫١٩٢  ٩٣٨٫١٤٥  قروض مصرفية
  )٢٢٥٫٠٧٦(  )٢٢٦٫٧٥٨(  ناقصاً: االستحقاق قصير األجل من قروض طويلة األجل

   -- -- ------ ---   -------------  
  ٨٦٩٫١١٦  ٧١١٫٣٨٧  االستحقاق طويل األجل

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

  فيما يلي أحكام وشروط القروض طويلة األجل القائمة:
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  

  ألف درهم  ألف درهم  معدل الفائدة  العملة
        

  ١٫٠٧٥٫٩٢٠  ٨٩٠٫٢٤١  ٪٩.٥ -  ٪٩.٢  دوالر أمريكي
  ٧٫٤٩٦  ٤٧٫٦٣٦  ٪٣.٩ -  ٪٨.٨  روبية هندية
  ٣١٦  ١٣٦  ٪٦.٩ -  ٪٤.٩  لایر سعودي

  ١٢٣  ٨٥  ٪٠.٥ -  ٪١.٣  جنيه استرليني
  ٨٢  ٤٨  ٪٠.٢ -  ٪٥.١  يورو

  ١٠٫٢٥٥  -   ٪٠.٦ -  ٪٠.٥  دوالر استرالي
     -----------  ---------- ---  
    ١٫٠٩٤٫١٩٢  ٩٣٨٫١٤٦  
    ======  =======  

  



 

٦١ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  (تابع) ترتيبات التمويل المصرفي  ٢٤

  
  التمويالت المصرفية التي تخضع لفائدة (تابع)  )ب(

  
من بنوك مختلفة بغرض تمويل االستحواذ  تخضع لفائدة طويلة األجل وقصيرة األجلمصرفية على تسهيالت أيضاً المجموعة  حصلت

على موجودات أو تمويل مشاريع أو الوفاء بمتطلبات رأسمالها العامل. تكون معظم هذه القروض المصرفية إما بالعمالت الرسمية 
أمام سعر صرف العملة الرسمية  في الوقت الحالي دوالر األمريكي، وهي عملة سعر صرفها ثابتللشركات المقترضة ذات الصلة أو بال

 تواريخ استحقاق القروض تمتدعلى المعدالت التجارية االعتيادية.  المبينة أعاله الفائدة على القروض المصرفيةترتكز أسعار للشركة. 
  .٢٠٢٤المصرفية طويلة األجل حتى 

  
  وض المصرفية بموجب ما يلي:يتم ضمان هذه القر

  

  موجودات المجموعة؛ بعض رهن سلبي على  - 
 حقوق متساوية مع مقرضين آخرين غير مضمونين وغير مساندين؛ - 
 مليون درهم؛  ٨٥٢سند إذني مقابل مبلغ  - 
 تخصيص بوليصة تأمين على األثاث والتركيبات والمعدات الخاصة ببعض شركات المجموعة لصالح البنك؛ - 
 من الشركة؛ ضمان تجاري  - 
 )؛ و ١٩و ١٨رهن على المخزون والذمم المدينة الخاصة ببعض شركات المجموعة (راجع اإليضاحين  - 
  ).٢١ودائع ثابتة مرهونة (راجع اإليضاح  - 

  
  الذمم الدائنة التجارية واألخرى  ٢٥

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٣٥٤٫٢٨٢  ٣٧٧٫٠٩١  الذمم الدائنة التجارية
  ٢٢٤٫١٩٢  ٢٠٦٫٨٠٤  مستحقة ومصروفات أخرىمصروفات 

  ٦٧٫٦٧١  ٣٩٫٧١٨  سلفيات من العمالء
  ٥٨٫٥٠٥  ٦٠٫١٠٩  عموالت وخصومات مستحقة الدفع  

  ٢٧٫٥٦٩  ٣٧٫٢٠٣  أخرىذمم دائنة 
   -------- - --   ------- - ---  
  ٧٣٢٫٢١٩  ٧٢٠٫٩٢٥  
  ======  ======  

  
  تعويضات نهاية الخدمة للموظفينمخصص   ٢٦

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٨٣٫٧٨٠  ٨٥٫٧٤٣  يناير  ١في 
  ٢٫٨٥٣  ١٫٩٥٢  ابعةت اتعند االستحواذ على شرك

  ١٧٫٣٦٩  ١٦٫٢٣٥  المحمل للسنة
  )١٣٫٩٠٠(  )١٨٫١٣٩(  المبالغ المدفوعة خالل السنة

  )٤٫١٦٠(  -   ابعةت اتشرك استبعادعند 
  )١٩٩(  )٣٢٧(  تأثير التغيرات في سعر الصرف

   ---- --- - --   --- ------  
  ٨٥٫٧٤٣  ٨٥٫٤٦٤  ديسمبر  ٣١في 

  =====  =====  
  



 

٦٢ 

  ) وشركاتها التابعةسيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  األدوات المالية المشتقة  ٢٧

  
مقايضة أسعار  السلع ومشتقات مشتقات إدارة المخاطر. قامت المجموعة بتصنيف األدوات المالية المشتقة ألغراضالمجموعة  تستخدم

تحد حيث أنها  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩رقم  وفقاً لمعايير االعتراف الخاصة بالمعيارللتدفق النقدي حوطات الفائدة كت
  وأسعار السلع. الفائدةفي أسعار  من مخاطر اختالفات التدفق النقدي التي تنتج من التحركات

  
  .يوضح الجدول أدناه القيم العادلة لألدوات المالية المشتقة، التي تساوي القيم السوقية

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

      الموجودات المالية المشتقة
  ٧٫٤٥٢  ٥٫٥٠٥  المستخدمة للتحوطعقود مقايضة أسعار الفائدة 

  -   ٧٩٠  الفائدة وعقود العمالت األخرىعقود مقايضة أسعار 
   -- --- - --   -- ------  
  ٧٫٤٥٢  ٦٫٢٩٥  
  ====  ====  
      

      المطلوبات المالية المشتقة
  -   )٣٫٧٠١(  المستخدمة للتحوط مشتقات السلع

  )١٢٧(  )٤٢٦(  عقود الصرف اآلجلة
  )٣٫٦٩١(  -   عقود مقايضة أسعار الفائدة وعقود العمالت األخرى

   ---- --- - --  ----------  
  )٣٫٨١٨(  )٤٫١٢٧(  
  =====  =====  

  
  األطراف ذات العالقة  ٢٨

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

قوم اإلدارة باعتماد أسعار وشروط الدفع المتعلقة بهذه . ت"اإلفصاحات حول األطراف ذات العالقة" ٢٤المعيار المحاسبي الدولي رقم 
ف المعامالت ويتم تنفيذها وفقاً للمعدالت المتفق عليها بصورة متبادلة. فيما يلي المعامالت الهامة المبرمة من قبل المجموعة مع األطرا

أخرى في هذه البيانات المالية الموحدة (بصورة  باستثناء تلك المعامالت التي تم اإلفصاح عنها في إيضاحاتخالل السنة ذات العالقة 
  ): ١٧و  ٥خاصة اإليضاحين 

  
  المعامالت مع األطراف ذات العالقة

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

      أ)      الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية
      

  ٤٨٫٢٦٦  ٥٫٣٦٢  بيع بضائع وخدمات وعقود إنشاءات 
  ١٫١٤٩  ٢٠٩  ائع وخدماتشراء بض 
  ٢٫٢٧٨  ٣٢٣  إيرادات إيجارية   
  ٢٩  ٤٠  )١٢فوائد (راجع اإليضاح  مصروفات 

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

      
  ١١٠٫٣٧١  ١٠٠٫٥٣٧  بيع بضائع وخدمات وعقود إنشاءات

  ٢٥٣٫٢٣٩  ٣١٨٫٥٠٧  شراء بضائع وخدمات
  ٤٫٤٩٧  ٢٫٩٩١  إيرادات إيجار 

  ====  ====  
   



 

٦٣ 

  ) وشركاتها التابعةسيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  األطراف ذات العالقة (تابع)   ٢٨

  
  االستثمارات والتصفيات مع األطراف ذات العالقة  ج)
  
  محتسبة وفقاً لحقوق الملكية مستثمر بها ةشرك بيعالمقابل نظير  )   ١(
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      
      

  ١٢٥٫٠٠٠  -   ))٢(١٧(راجع إيضاح  لتأجير المستودعات ذ.م.مرأس الخيمة 
  

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

  شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية / شركات تابعة شراء)    المقابل نظير ٢(
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٢١٫٥٦٩  -   ))٤(أ) (٥إرك الدولية للتجارة المحدودة (راجع اإليضاح 
  ٤٫٩٠٧  -   ))٣(أ) (٥(راجع اإليضاح  جي ار أي اس سيراميك ليمتد ليابيليتي بارتنرشب

  ١٫٧٧٢  -   ))٣(أ) (٥جريفون سيراميك برايفت ليمتد (راجع اإليضاح 
  -   ٥٫٨٨٢  ))١(أ)( ٥(راجع إيضاح  بية السعوديةرأس الخيمة السعودية ذ.م.م، المملكة العر

  

====  ===  
 

  تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
  

  فيما يلي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين اآلخرين لدى الشركة خالل السنة:
  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٩٫٦٨٩  ١٠٫٥٠٤  امتيازات قصيرة األجل
  ٢٥٢  ٢٢٦  ضات نهاية الخدمة للموظفينتعوي

  -   ٣٫٧٠٠  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
  ====  ====  
  

  المستحق من أطراف ذات عالقة 
  

يشتمل المستحق من األطراف ذات العالقة على الذمم المدينة المستحقة من بعض الشركات التي تمثل أطراف ذات عالقة لدى المجموعة 
إدارة الشركة، بناًء رى ت. عضوية في مجلس اإلدارة التي يتمتع بها بعض األفراد في الشركة وهذه الشركاتبموجب الملكية المشتركة وال

لألرصدة المستحقة، أن المخصص الحالي كاٍف لتغطية أي خسائر متوقعة نتيجة انخفاض قيمة تلك األرصدة المستحقة.  اعلى مراجعته
جموعة باالعتراف بخسائر انخفاض قيمة مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة تزاول خالل السنة الحالية والسنة السابقة، قامت الم

    .٣٣راجع أيضاً اإليضاح  .األخرى ودول الخليجنشاطها بصورة أساسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة 



 

٦٤ 

  ) وشركاتها التابعةسيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع
  

  ابع)(تإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  األطراف ذات العالقة (تابع)  ٢٨

  
  (تابع)المستحق من أطراف ذات عالقة 

  
        ٢٠١٧  ٢٠١٨*  

  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ١٧٩٫٧٦٠  ٩٦٫٧٣١   شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية
  ١٢٤٫٥٥٢  ٩٠٫٤٤٩    أطراف أخرى ذات عالقة 

     ----- - - -----   -----------  
    ٣٠٤٫٣١٢  ١٨٧٫١٨٠  

  )٩٧٫٠٧٨(  )٧٤٫٥٥٠(    )٣٣ و ١٣ين ناقصاً: مخصص خسائر انخفاض القيمة (راجع اإليضاح
  )٣٨٫٣٦١(  -     ناقصاً: الذمم المدينة طويلة األجل (راجع اإليضاح (أ) أدناه)

     ----- ------   -----------  
    ١٦٨٫٨٧٣  ١١٢٫٦٣٠  
    ======  ======  

  
  طراف ذات عالقةألتحق المس

  
  ٣٫٨٧٥  ٥٫٠٨٤  شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية

  ٤٠٫٤٠٠  ٤٤٫٤٣٠  أخرىأطراف ذات عالقة 
  ----------   ---------  
  ٤٤٫٢٧٥  ٤٩٫٥١٤  
  =====  =====  
  

  الذمم المدينة طويلة األجل   )أ(
  

  ٨٠٫٣٦١  ٣٨٫٣٦١  الذمم المدينة طويلة األجل 
  )٤٢٫٠٠٠(  )٣٨٫٣٦١(  حقاق قصير األجلناقصاً: االست

   -- ----- ----   ----- -- ----  
  ٣٨٫٣٦١  -   االستحقاق طويل األجل

  =====  ====  
    

  ). ٢(١٧راجع أيضاً اإليضاح 
  

. طبقاً ٢٠١٨يناير  ١اعتباراً من  األدوات المالية –من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩* قامت المجموعة بتطبيق المعيار رقم 
  (د).٣لطريقة التحول الُمختارة، لم تتم إعادة بيان معلومات المقارنة. راجع أيضاً اإليضاح 



 

٦٥ 

  ) وشركاتها التابعةسيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  ضريبة مصروفات ال  ٢٩

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

  في الدول التي تفرض ضرائب:
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

      الضريبة الحالية
  ١٩٫٥٦٨  ١٨٫٤٤٠  السنة الحالية

  =====  =====  
      الضريبة المؤجلة

  ٢٫٥٩٠  )٦٫٠٠٨(  وق الضريبة المؤقتة وعكس فر إنشاء
   ------ - ---   ---------  

  ٢٫٥٩٠  )٦٫٠٠٨(  إجمالي الضريبة المؤجلة
   ----- - ----   ---------  

  ٢٢٫١٥٨  ١٢٫٤٣٢  مصروفات الضريبة للسنة
  ======  ======  

  ١٥١٫٤٣٩  ١٦١٫٠٧٠  مخصص الضريبة
  ======  ======  

  ٨٫١٨٧  ٨٫٨٢٩  مطلوبات الضريبة المؤجلة
  =====  ====  

  ١٫٠٠٧  ٧٫٦١٣  موجودات الضريبة المؤجلة
  ====  ====  
  

: ٢٠١٧( ٢٠١٨لسنة  ٪٢٣.٥تزاول الشركة نشاطها في دولة ال تفرض ضرائب. يبلغ معدل الضريبة الفعلي الموحد للمجموعة 
  ، ويرجع ذلك بصورة أساسية لتأثير المعدالت الضريبية في الدول الخارجية.)٪٥٦.٦

  
  ات وااللتزامات الطارئة االرتباط  ٣٠

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٧٫٤٧٩  ١٧٫١٣٦  خطابات ضمان
  ٤٤٫٧٢٧  ٦٢٫٦١٢  اعتمادات مستندية

  ٤٤٫٨٦١  ٣٢٫٨٥٤  ارتباطات رأسمالية
  ٥١٫٤٢٩  ٧٢٫٧٥٤  ضريبة القيمة المضافة والتزامات ضريبية أخرى محتملة 

  =====  =====  
  

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

  اللتزامات الضريبية المحتملة.ابمخصصات كافية مقابل  االعترافقد تم 
  

ء قد تنشأ بعض االلتزامات المحتملة األخرى في سياق األنشطة التعاقدية االعتيادية للمجموعة، التي ال يمكن تحديدها في هذه المرحلة بنا
  على المعلومات المتاحة حالياً. إال أن اإلدارة ترى أن هذه االلتزامات المحتملة ال تبدو مادية.

  
ديسمبر  ٣١لشركة بإصدار ضمانات تجارية مقابل السلفيات التي حصلت عليها أطراف ذات عالقة من بنوك تجارية. كما في قامت ا
  .مليون درهم) ٣٦٣ .٩: ٢٠١٧(مليون درهم  ٢٥٨ .٥، بلغت قيمة الضمانات القائمة ٢٠١٨

  

  



 

٦٦ 

  ) وشركاتها التابعةسيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع
  

  (تابع)مالية الموحدة إيضاحات حول البيانات ال
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  الحصص غير المسيطرة   ٣١

  
    بالحصص غير المسيطرة لدى المجموعة. يلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة   

  

  
س الخيمة رأسيراميك 

  المحذوفات  أخرى  بورسلين رأس الخيمة ذ.م.م  (بنجالديش) المحدودة
  

  اإلجمالي
                      
  ٢٠١٧    ٢٠١٨  ٢٠١٧   ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧    ٢٠١٨  ٢٠١٧    ٢٠١٨  
  

              ٪٥٠  ٪٥٠  ٪٣١ .٨٧  ٪٣١ .٨٧  حصة الحصص غير المسيطرة
                      
  ----------------- -----------------------------------------------------ألف درهم  --- --------------------------------------------------------------  

              ٤٧٫٩١٣  ٦٤٫٤٢٤  ١٩٥٫٠١١  ١٨٨٫٠٩١  الموجودات غير المتداولة 
              ٢٠٤٫٤٧٢  ٢١٣٫١٣٩  ٣٤١٫٣٦١  ٣٦٤٫٠٢٠  الموجودات المتداولة 

              )٦٫٤٨٦(  )٦٫٩٣٥(  )٢٣٫٩١٠(  )١٢٫٦٤٤(  المطلوبات غير المتداولة 
              )٤٨٫٩٨٥(  )٥٦٫٦٣٣(  )٢٣٠٫٣٩٨(  )٢٣٦٫١٤٨(  المطلوبات المتداولة 

                      
              ١٩٦٫٩١٤  ٢١٣٫٩٩٥  ٢٨٢٫٠٦٤  ٣٠٣٫٣١٩  صافي الموجودات 

  ======  ======  ======  ======  ======   ======   ======= ======   ======   ====== 
  للحصص  صافي الموجودات المنسوبة

  ١٨٦٫٦٣٨  ٢١٢٫٦٩٧  )١٤٫٦٣٤(  )١٤٫٧٣٦(  ٦٫٦٤٥  ١٨٫٣٥٠  ١٠٤٫٢٣٤  ١١١٫٩٣٩  ٩٠٫٣٩٣  ٩٧٫١٤٤  غير المسيطرة 
  ======  ======  ======  ======  ======   ======   ======= ======   ======   ====== 
                      

              ٢٣٧٫٩٤٣  ٢٦٣٫٩٨٦  ٣٢٠٫٢٤٨  ٣٠٠٫٣٨٦  اإليرادات 
              ٥٤٫٥٦٨  ٥٦٫٠١٥  ٤٥٫٢٧٨  ٣٨٫٣١٨  األرباح

              ١٫٤٣٢  )٥٦١(  )١٢٫٩٣٣(  )١٫٥٤٠(  اإليرادات الشاملة األخرى 
  ======  =====   =====   =====   =====   ======   ====  ====  =====   =====  

              ٥٦٫٠٠٠  ٥٥٫٤٥٤  ٣٢٫٣٤٥  ٣٦٫٧٧٨  إجمالي اإليرادات الشاملة 
  =====  =====   =====   =====   =====   ======   ====  ====  =====   =====  
                      

  ٤٥٫٠٣٥  ٤٢٫٤٧٤  ٩٠  -  )٥٨(  )١٫١٢٢(  ٣٠٫٥٧٤  ٣١٫٣٨٥  ١٤٫٤٢٩  ١٢٫٢١١  يطرة األرباح المخصصة للحصص غير المس
اإليرادات الشاملة األخرى الموزعة على 

  )٣٫٢٣١(  )١٫٦٨٣(  -  -  ١٢٧  )٩٠٧(  ٧٨١  )٣٠٦(  )٤٫١٣٩(  )٤٧٠(  الحصص غير المسيطرة 
  ====  =====  == ==  == =  == ==  == ==   ====  ====  ======   =====  



 

٦٧ 

  ) وشركاتها التابعةيمة (ش.م.عسيراميك رأس الخ
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  عقود اإليجار التشغيلي  ٣٢

  
  كمؤجر:   

  
عن خمس . تمتد عقود اإليجار عادةً لفترة تزيد تثمارية بموجب عقود إيجار تشغيليتقوم بعض شركات المجموعة بتأجير عقاراتها االس

  سنوات مع إمكانية تجديد عقد اإليجار بعد ذلك التاريخ. تخضع عقود اإليجار لمراجعة دورية لتعكس اإليجارات السائدة لدى السوق. 
  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٢٥٫٧٨٩  ٢٦٫١٠٨  أقل من سنة
  ٣٦٫٣٧٢  ٣٦٫٣٧٢  من سنتين إلى خمس سنوات

  ٨١٫٣٣٥  ٧٢٫٧٤٣  أكثر من خمس سنوات
   ------ -----  ----------  
  ١٤٣٫٤٩٦ ١٣٥٫٢٢٣  
  ======  ======  

  كمستأجر:
  

عدد من صاالت العرض ومكاتب البيع والمستودعات والمركبات والمعدات بموجب عقود إيجار تشغيلي. تقوم المجموعة باستئجار 
  د اإليجار بعد ذلك التاريخ. من ثالث إلى عشر سنوات مع إمكانية تجديد عق تمتد عقود اإليجار عادةً لفترة

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٦٫٣٥١  ٢٤٫٨٢٥  أقل من سنة
  ٤٢٫٣٩٨  ٤٤٫٠٠٧  من سنتين إلى خمس سنوات

  ١٦٫٩٠٦  ١٤٫٠٣٠  أكثر من خمس سنوات
   ------ -----  ----------  
  ٧٥٫٦٥٥ ٨٢٫٨٦٢  
  ======  ======  

  األدوات المالية     ٣٣
  

المالية  األدواتالمالية على  إلعداد التقاريرالدولية من المعايير  ٩(د) بيان تأثير التطبيق المبدئي للمعيار رقم ٣تم في اإليضاح 
 للمجموعة. نظراً لطريقة التحول المختارة، لم تتم إعادة بيان معلومات المقارنة لبيان المتطلبات الجديدة.

 
  التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة

  
ل التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بما في ذلك المستويات الخاصة بها في النظام يوضح الجدو

المتدرج للقيمة العادلة. ال يتضمن ذلك معلومات القيمة العادلة الخاصة بالموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة 
  ل كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.العادلة في حا

  



 

٦٨ 

  ) وشركاتها التابعةسيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  (تابع)األدوات المالية     ٣٣

  
  التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة (تابع)

  -------------------------- القيمة العادلة  --------------------------     ---------------------------------------------القيمة الدفترية  ------------------------------------ --   

  
أدوات تحوط القيمة 

  العادلة

إلزامياً بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح أو 

  أخرى - الخسائر 
الموجودات المالية 

  بالتكلفة المطفأة
المطلوبات المالية 

  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى     اإلجمالي  األخرى
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

                      
                      عادلةالموجودات المالية المقاسة بالقيمة ال

  ٥٫٥٠٥  -   ٥٫٥٠٥  -     ٥٫٥٠٥  -   -   -   ٥٫٥٠٥  عقود مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة للتحوط
  ٧٩٠  -   ٧٩٠  -     ٧٩٠  -   -   ٧٩٠  -   عقود مقايضة أسعار الفائدة وعقود العمالت األخرى

   ---------   ---------   ---------   ---------   ---------     ---------   ---------   ---------   --- ------  
  ٦٫٢٩٥  -   ٦٫٢٩٥  -     ٦٫٢٩٥  -   -   ٧٩٠  ٥٫٥٠٥  
   ---------   ---------   ---------   ---------   ---------     ---------   ---------   ---------   ---------  

                      الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة
  -   -   -   -     ٣٣٫٣٥٢  -   ٣٣٫٣٥٢  -   -   ذمم مدينة طويلة األجل

  لمدينة التجارية واألخرى (باستثناء المبالغ الذمم ا
  -   -   -   -     ١٫٠٣٢٫٥٠٤  -   ١٫٠٣٢٫٥٠٤  -   -   والمصروفات المدفوعة مقدماً)

  -   -   -   -     ١١٢٫٦٣٠  -   ١١٢٫٦٣٠  -   -   المستحق من أطراف ذات عالقة
  -   -   -   -     ٣٢٤٫١٠٩  -   ٣٢٤٫١٠٩  -   -   النقد واألرصدة المصرفية

  ------------  ------------   ------- ------  ------------  -------------    ------------  ------------  ------------  ------------  
   -   -  ١٫٥٠٢٫٥٩٥  -   ١٫٥٠٢٫٥٩٥     -   -   -   -  
  ------------  ------------  -------------  ------------  -------------    ------------  ------------  ------------  ------------  

                      المالية المقاسة بالقيمة العادلة المطلوبات
  )٣٫٧٠١(  -   )٣٫٧٠١(  -     )٣٫٧٠١(  -   -   -   )٣٫٧٠١(  مشتقات السلع المستخدمة للتحوط

  )٤٢٦(  -   )٤٢٦(  -     )٤٢٦(  -   -   )٤٢٦(  -   عقود الصرف األجلة
  ----------   ---------   ---------   ---------   ---------     ---------   ---------   ---------   - --------  
  )٤٫١٢٧(  -   )٤٫١٢٧(  -     )٤٫١٢٧(  -   -   )٤٢٦(  )٣٫٧٠١(  
  ----------   ---------   ---------   ---------   ---------     ---------   ---------   ---------   ---------  

                      المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة
  -   -   -   -     )٦٧٩٫٦٣٥(  )٦٧٩٫٦٣٥(  -   -   -   تمويالت مصرفية إسالمية

  -   -   -   -     )١٫٠٧٣٫٣٦٧(  )١٫٠٧٣٫٣٦٧(  -   -   -   تمويالت مصرفية تخضع لفائدة
  -   -   -   -     )٧٢٠٫٩٢٥(  )٧٢٠٫٩٢٥(  -   -   -   الذمم الدائنة التجارية واألخرى
  -   -   -   -     )٤٩٫٥١٤(  )٤٩٫٥١٤(  -   -   -   المستحق ألطراف ذات عالقة

  ------------  ------------  ------------   ---------- ------   ---------------    ------------  ------------  ------------  ------------  
   -   -   -  )٢٫٥٢٣٫٤٤١(  )٢٫٥٢٣٫٤٤١(     -   -   -   -  
  ------------  ------------  ------------   ----------------   ---------------    ------------  ------------  ------------  ------------  

  



 

٦٩ 

  ) وشركاتها التابعةس الخيمة (ش.م.عسيراميك رأ
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  (تابع)األدوات المالية     ٣٣

  
  التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة (تابع)

  -------------------------- القيمة العادلة  --------------------------     --------------------------------------------- القيمة الدفترية  --------------------------------------  

  
أدوات تحوط القيمة 

  العادلة

إلزامياً بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح أو 

  أخرى - الخسائر 
القروض والذمم 

  المدينة
المطلوبات المالية 

  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢ستوى الم  ١المستوى     اإلجمالي  األخرى
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

                      
                      الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

  ٧٫٤٥٢  -   ٧٫٤٥٢  -     ٧٫٤٥٢  -   -   -   ٧٫٤٥٢  عقود مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة للتحوط
   ---------   ---------   ---------   ---------   ---------     ---------   ---------   ---------   ---------  
  ٧٫٤٥٢  -   ٧٫٤٥٢  -     ٧٫٤٥٢  -   -   -   ٧٫٤٥٢  
   ---------   ---------   ---------   ---------   ---------     ---------   ---------   ---------   ---------  

                      ر المقاسة بالقيمة العادلةالموجودات المالية غي
  -   -   -   -     ١٠٥٫٧٦٧  -   ١٠٥٫٧٦٧  -   -   ذمم مدينة طويلة األجل

  الذمم المدينة التجارية واألخرى (باستثناء المبالغ 
  -   -   -   -     ١٫١١٧٫٩٥١  -   ١٫١١٧٫٩٥١  -   -   والمصروفات المدفوعة مقدماً)

  -   -   -   -     ١٦٨٫٨٧٣  -   ١٦٨٫٨٧٣  -   -   المستحق من أطراف ذات عالقة
  -   -   -   -     ٥١٦٫٤٧٨  -   ٥١٦٫٤٧٨  -   -   النقد واألرصدة المصرفية

  ------------  ------------  ------------  ------------  ------------    ------------  ------------  ------------  ------------  
   -   -  ١٫٩٠٩٫٠٦٩  -   ١٫٩٠٩٫٠٦٩     -   -   -   -  
  ------------  ------------   ------------  ------------  ------------    ------------  ------------  ------------  ------------  

                      المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
  )١٢٧(  -   )١٢٧(  -     )١٢٧(  -   -   )١٢٧(  -   جلةعقود الصرف اآل

  )٣٫٦٩١(  -   )٣٫٦٩١(  -     )٣٫٦٩١(  -   -   )٣٫٦٩١(  -   عقود مقايضة العمالت األخرى وأسعار الفائدة
  ------------  ----------  ------------  ------------  ----------    ------------  ----------  ------------  ----------  
   -  )٣٫٨١٨(  -   )٣٫٨١٨(  -     )٣٫٨١٨(  -   -   )٣٫٨١٨(  
  ------------  ----------  ------------  ------------  ----------    ------------   ----------  ------------  ----------  

                      المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة
  -   -   -   -     )٧٠٦٫٦٤٨(  )٧٠٦٫٦٤٨(  -   -   -   تمويالت مصرفية إسالمية

  -   -   -   -     )١٫٢١٧٫٧٢٤(  )١٫٢١٧٫٧٢٤(  -   -   -   تمويالت مصرفية تخضع لفائدة
  -   -   -   -     )٧٣٢٫٢١٩(  )٧٣٢٫٢١٩(  -   -   -   الذمم الدائنة التجارية واألخرى
  -   -   -   -     )٤٤٫٢٧٥(  )٤٤٫٢٧٥(  -   -   -   المستحق ألطراف ذات عالقة

  ------------  ------------  ------------   ---------------   ---------------    ------------  ------------  ------------  ------------  
   -   -   -  )٢٫٧٠٠٫٨٦٦(  )٢٫٧٠٠٫٨٦٦(     -   -   -   -  
  ------------  ------------  ------------   ---------------   ---------------    ------------  ------------  ------------  ------------  

  
  



 

٧٠ 

  ) وشركاتها التابعةسيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  (تابع)ألدوات المالية ا    ٣٣

  
من قياسات القيمة العادلة ولم تكن هناك  ٢والمستوى  ١خالل السنة الحالية والسنة السابقة لم تكن هناك تحويالت فيما بين المستوى 

  من قياسات القيمة العادلة. ٣تحويالت من أو إلى المستوى 
  

  اإلطار العام إلدارة المخاطر
  

  لية من جراء استخدامها لألدوات المالية: تتعرض المجموعة للمخاطر التا
  
 مخاطر االئتمان  
 مخاطر السيولة  
 مخاطر السوق  
  

يقدم هذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة للمخاطر المبينة أعاله، ويصف أغراض المجموعة وسياساتها والطرق المستخدمة 
  أس المال.من قبلها لقياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة المجموعة لر

  
 يكون مجلس اإلدارة مسؤوالً بصورة عامة عن وضع ومتابعة إطار إدارة المخاطر التي تتعرض لها المجموعة. تكون اإلدارة العليا

للمجموعة مسؤولة عن وضع ومراقبة سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة، كما تقوم بتقديم تقارير منتظمة إلى مجلس اإلدارة حول 
ون اإلطار الحالي إلدارة المخاطر المالية للمجموعة من مجموعة من سياسات إدارة المخاطر موثقة بصورة رسمية في أنشطتها. يتك

  غير رسمية إلدارة المخاطر في بعض المجاالت األخرى.  وممارساتبعض المجاالت، 
  

المخاطر التي تواجهها المجموعة ولوضع  يتم وضع سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة (الرسمية وغير الرسمية) لتحديد وتحليل
الحدود والضوابط المناسبة للمخاطر ومراقبتها وااللتزام بالحدود الموضوعة. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم 

بها إلى توفير  لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. تهدف المجموعة من خالل معايير وإجراءات التدريب الخاصة
  بيئة رقابية نظامية وبناءة يدرك فيها كافة الموظفين أدوارهم والتزاماتهم. 

  
تقوم لجنة التدقيق لدى المجموعة بمتابعة كيفية قيام اإلدارة بمراقبة االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر لدى المجموعة، كما 

اطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة. يقوم قسم التدقيق الداخلي بمساعدة أنها مسؤولة عن مراجعة فعالية إطار إدارة المخ
لجنة التدقيق في القيام بدورها اإلشرافي. يقوم قسم التدقيق الداخلي بأعمال مراجعة دورية ومتخصصة لضوابط وإجراءات إدارة 

  ة التدقيق.المخاطر، ويقوم بتقديم تقارير حول نتائج أعمال المراجعة إلى لجن
  

كجزء من تطبيق سياسات إدارة المخاطر، تكون اإلدارة العليا مسؤولة أيضاً عن وضع وتطبيق أنظمة رقابية بغرض مواجهة المخاطر 
التشغيلية الناتجة عن عدة أسباب متنوعة ترتبط بعمليات المجموعة وموظفيها والتكنولوجيا المستخدمة من قبلها وبنيتها التحتية، 

إلى عوامل خارجية أخرى تنشأ عن المتطلبات القانونية والنظامية، ومدى استقرار الحالة السياسية واالقتصادية في الدول باإلضافة 
  التي تزاول المجموعة أعمالها فيها، ومعايير االنضباط المؤسسي المتعارف عليها بصورة عامة.

  
المصرفية والذمم الدائنة التجارية واألخرى (باستثناء المبالغ  تتألف المطلوبات المالية غير المشتقة لدى المجموعة من القروض

إلى أطراف ذات عالقة. لدى المجموعة العديد من الموجودات المالية مثل الذمم المدينة  ةلغ المستحقاالمدفوعة مقدماً للموردين) والمب
  من أطراف ذات عالقة. ةلغ المستحقاالتجارية واألخرى والنقد وما يعادله والمب

  
شركة تابعة في إيران، سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع المحدودة ("رأس الخيمة إيران")، وهي  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لدى المجموعة في 

كما  مليون درهم) ١٨ .٩١: ٢٠١٧(مليون درهم  ٤٤ .٨٤شركة تعمل في مجال تصنيع وبيع بالط السيراميك، ويبلغ صافي موجوداتها 
  في ذلك التاريخ.

  
 تم فرض قيود علىالسياسي في إيران وفرض عقوبات مالية وتجارية شديدة الصرامة والحظر المفروض على النفط،  نظراً للوضع

بناًء على  تباشر اإلدارة تقييم ومراقبة عواقب مثل هذه التغيرات على األعمال. األموال من إيران عبر القنوات المصرفية. حركة
 ضرورة وجود رى اإلدارة عدمتفي إيران وبالتالي  هان قادرة على استرداد استثماررى اإلدارة أن المجموعة ستكوت مراجعتها،
   كما في تاريخ التقرير.مخصص النخفاض القيمة ضمن هذه البيانات المالية الموحدة ب لالعتراف

  
  
  
  
  



 

٧١ 

  ) وشركاتها التابعةسيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لسنة المنتهية في ل

  
  األدوات المالية (تابع)     ٣٣

  
  مخاطر االئتمان

  
تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض المجموعة لخسائر مالية في حال عجز أحد العمالء أو األطراف المقابلة ألداة مالية ما عن 

ية من الذمم المدينة التجارية واألخرى الخاصة بالمجموعة والمبالغ الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ مخاطر االئتمان بصورة أساس
  المستحقة من أطراف ذات عالقة واألرصدة لدى البنوك. 

  
  التعرض لمخاطر االئتمان

  
 تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية أقصى تعرض لمخاطر االئتمان. فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير:

    
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  

  ألف درهم   ألف درهم   
      

  ١٠٥٫٧٦٧  ٣٣٫٣٥٢  ذمم مدينة طويلة األجل 
 ١٫١١٧٫٩٥١  ١٫٠٣٢٫٥٠٤  (باستثناء المصروفات والمبالغ المدفوعة مقدماً)الذمم المدينة التجارية واألخرى 

  ١٦٨٫٨٧٣ ١١٢٫٦٣٠  المستحق من أطراف ذات عالقة 
  ٥١٤٫٠٨٠  ٣٢٢٫٤٤٠  النقد لدى البنك

   --------- - ----   -------- - ----  
  ١٫٩٠٦٫٦٧١  ١٫٥٠٠٫٩٢٦  
  === =====  ===== ==  

  
  من أطراف ذات عالقة  ةالمستحق والمبالغالذمم المدينة التجارية واألخرى 

  
زيع يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالسمات الفردية لكل عميل على حدة. تضع اإلدارة في االعتبار التو

الديموغرافي لقاعدة عمالء المجموعة، بما في ذلك مخاطر التعثر في قطاع العمل والدولة التي يزاول بها العمالء أنشطتهم، حيث أنه 
   لـة تمثـدى المجموعـعمالء ل غ المستحقة من أكبر عشرـر االئتمان. إن المبالـل تأثير على مخاطـمن المحتمل أن يكون لهذه العوام

. تتركز مخاطر االئتمان بصورة جوهرية من ٢٠١٨ديسمبر  ٣١القائمة كما في  التجارية من الذمم المدينة )٪٢٣: ٢٠١٧( ٪٢١ .٥
  .وآسياالناحية الجغرافية في منطقة الشرق األوسط 

  
لمجموعة شروطها بوضع سياسة ائتمانية يتم بموجبها تحليل الجدارة االئتمانية لكل عميل جديد قبل أن تقدم ا إدارة المجموعةقامت 

الخاصة بالسداد والتوريد. يتم وضع حدود للشراء لكل عميل وتمثل هذه الحدود الحد األقصى للمبلغ المصرح به دون الحاجة لموافقات 
  من اإلدارة العليا للمجموعة؛ وتتم مراجعة هذه الحدود بصورة دورية. 

  
راف ذات العالقة وفقاً لخصائصهم االئتمانية، بما في ذلك ما إذا كانوا ضمن إطار مراقبة مخاطر االئتمان، يتم تصنيف العمالء واألط

  أفراد أو هيئات قانونية، والموقع الجغرافي، وقطاع العمل وأعمار الذمم المدينة وتواريخ االستحقاق ووجود حاالت تعثر مالي سابقة. 
  

في تاريخ  )الغ المستحقة من أطراف ذات عالقةوالمبى واألخر الذمم المدينة التجارية( فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان
  التقرير حسب المنطقة الجغرافية والقطاعات التشغيلية:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٧٢ 

  ) وشركاتها التابعةسيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  (تابع) األدوات المالية     ٣٣

  
  مخاطر االئتمان (تابع)

  
  التعرض لمخاطر االئتمان (تابع)

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم   ألف درهم   
      

 ٨٦٩٫٥٢١ ٦٩٩٫٤٩٤  الشرق األوسط
  ١٢٢٫٨٤٧  ٩٩٫٦٠٢  دول منطقة اليورو

  ٢٠٥٫٤٢٤  ٢٤٥٫٦٤٠  دول أسيا (باستثناء الشرق األوسط)
  ١٩٤٫٧٩٩  ١٣٣٫٧٥٠  مناطق أخرى

   --------- - --- -   --------- - ---  
  ١٫٣٩٢٫٥٩١  ١٫١٧٨٫٤٨٦  
  ========  =======  

     
 ١٫٢٥٥٫٧٢٦ ١٫٠٤٧٫٨٦٤  التجارة والصناعة

  ١١٫٦٠٣ ٥٫٤٦٧  المقاوالت
  ٨٢٫٥٠٠  ٨٥٫٢١٤  صناعات أخرى

  ٤٢٫٧٦٢  ٣٩٫٩٤١  أخرى
   ------ - -------   ------ - ------  
  ١٫٣٩٢٫٥٩١  ١٫١٧٨٫٤٨٦  
  ========  =======  
  

  القيمة خسائر انخفاض
  

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١يناير و  ١تقييم خسائر االئتمان المتوقعة الخاصة بالذمم المدينة التجارية كما في 
   

يتم احتساب  تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات لقياس خسائر االئتمان المتوقعة من الذمم المدينة التجارية لكل عميل على حدة.
لدوران" استناداً إلى احتمالية األداء الجيد للذمم المدينة خالل مراحل متتالية بدًء من التعثر معدالت الخسائر باستخدام طريقة "معدل ا

  إلى الشطب. 
  

ديسمبر  ٣١يقدم الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان وخسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية كما في 
٢٠١٨.  

  
متوسط معدل   

  الخسائر المرجح
إجمالي القيمة 

  الدفترية
مخصص 
  الخسائر

تعرضت النخفاض 
  في القيمة

    ألف درهم  ألف درهم    
          

  ال  )٢٫٤٤٤(  ٤٧٥٫٥٠٨  ٪٥١.٠  متداولة (غير متأخرة السداد)
  ال  )٣٫٥٧٩(  ٢١١٫٨٠٧  ٪٦٩.١  يوماً  ٩٠- ١متأخرة السداد من 
ً  ١٨٠- ٩١متأخرة السداد من    ال  )٥٫٢٥٥(  ٧٥٫٢٤١  ٪٩٨.٦  يوما

  ال  )١١٫٦٣٠(  ٧٠٫١٣١  ٪٥٨.١٦  يوماً  ٣٦٠- ١٨١خرة السداد من متأ
ً  ٣٦٠متأخرة السداد منذ أكثر من    نعم  )٢٢٩٫٥٣٠(  ٢٤٣٫٨١٩  ٪١٤.٩٤  يوما

     --------------   -------------    
    )٢٥٢٫٤٣٨(  ١٫٠٧٦٫٥٠٦    اإلجمالي

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



 

٧٣ 

  ) وشركاتها التابعةسيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  األدوات المالية (تابع)     ٣٣

  
  مخاطر االئتمان (تابع)

  
  التعرض لمخاطر االئتمان (تابع)

  
  (تابع) خسائر انخفاض القيمة

  
  (تابع)٢٠١٨ديسمبر  ٣١يناير و  ١ي تقييم خسائر االئتمان المتوقعة الخاصة بالذمم المدينة التجارية كما ف

  
. يتم ضرب هذه المعدالت بعوامل قياسية ةالماضي السنواتترتكز معدالت الخسائر على خبرة خسائر االئتمان الفعلية على مدى 

مجموعة لتعكس الفروق بين الظروف االقتصادية خالل الفترة التي تم خاللها جمع البيانات التاريخية والظروف الحالية ورؤية ال
 ترتكز العوامل القياسية على توقعات احتمالية التعثر ومستقبل القطاع.للظروف االقتصادية على مدى العمر المتوقع للذمم المدينة. 

  
  :٢٠١٧ ديسمبر ٣١الذمم المدينة التجارية التي لم تتعرض النخفاض القيمة كما في  فترات استحقاقفيما يلي 

    
غيــر متأخرة 
رض السداد ولم تتع

  النخفاض القيمة

  
  |- متأخرة السداد ولكنها لم تتعرض النخفاض القيمة - |    

  اإلجمالي  
  أقــــــل من 

  يوماً  ١٨٠
  - ١٨٠من 

  يوماً  ٣٦٠
  أكثر مــــن 

  يوماً  ٣٦٠
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
            
  ٧٤٫٠٩٢  ٢٨٫٩٢٥  ٣٠٢٫٧٤٠  ٥٣٦٫٤١٤  ٩٤٢٫١٧١  
  ======  ======  ======  =====  =====  
  

استناداً إلى الخبرة السابقة وأداء القطاع والتحليل الشامل القيمة الذمم المدينة التي لم تتعرض النخفاض كافة من المتوقع أن يتم تحصيل 
ومة بفواتير اعتادت المجموعة الحصول على شيكات مؤجلة الدفع وخطابات اعتماد وكمبياالت مدع. من العمالءلمخاطر االئتمان 

  ن الغالبية العظمى من الذمم المدينة ال تخضع لضمانات. االستبدال مقابل بعض الذمم المدينة، في حين أ
  

  خسائر انخفاض القيمة
  

  فيما يلي الحركة في مخصص خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية:
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم   ألف درهم   
      

 ١٨٤٫٠١٧  ١٨٧٫٠٧٨  يناير  ١في 
  -   ٤٦٫٥٦٦  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩تعديالت عند تطبيق المعيار رقم 

  ١٥٫١٥٠  ١٩٫٢٠١  ) ١٣ (راجع اإليضاحلسنة خالل االمحمل 
  )٢٫٣٩٠(  ٢٠٫٨٠٤  صافي -  عند االستحواذ على/(استبعاد) شركات تابعة

  )١٠٫٢٠٤(  )١٧٫٤٧٤(  المشطوب خالل السنة
  ٥٠٥  )٣٫٧٣٧(  ركة في أسعار الصرفتأثير الح

   -------- ---   -----------  
  ١٨٧٫٠٧٨  ٢٥٢٫٤٣٨  ديسمبر  ٣١في 

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

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١يناير و  ١كما في  األخرىالمدينة  بطرف ذي عالقة والذمم تقييم خسائر االئتمان المتوقعة الخاصة
  

شهراً أو  ١٢مقاسة بالتكلفة المطفأة خاضعة لمخصص خسائر االئتمان المتوقعة لمدة يوضح الجدول التالي ما إذا كانت الموجودات ال
لمخصص خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة. في حال كانت تندرج ضمن مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

  عمر األداة، يتم تقييم ما إذا كانت تعرضت النخفاض في القيمة.



 

٧٤ 

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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  األدوات المالية (تابع)     ٣٣

  
  مخاطر االئتمان (تابع)

  

  (تابع) خسائر انخفاض القيمة
   -----------------------٢٠١٧------ -------------   ----------------------- ٢٠١٨ ---------------------  
  --------------- بالتكلفة المطفأة--------------- --   -------------------- بالتكلفة المطفأة------------------   

  أطراف ذات عالقة

خسائر 
االئتمان 

المتوقعة لمدة 
  شهراً  ١٢

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

األعمار اإلنتاجية لكن 
النخفاض لم تتعرض 

  االئتمان

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

األعمار اإلنتاجية ولكن 
التي تعرضت النخفاض 

  االئتمان

  

  القروض والذمم المدينة  
  ألف درهم      ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

              

  ٣٠٤٫٣١٢      ٩٥٫٨٦٥  ٩١٫٣١٥ -  إجمالي القيمة الدفترية
             

  )٩٧٫٠٧٨(      )٦٣٫٠٣١(  )١١٫٥١٩( -  مخصص الخسائر
  - -------- -  -------------   ------------       -----------  
  - ٢٠٧٫٢٣٤      ٣٢٫٨٣٤  ٧٩٫٧٩٦  
  ======= ========  =======      ======  

  

   -----------------------٢٠١٧-- -- ---------------   ----------------------- ٢٠١٨ --------- ----------  
    --------------- كلفة المطفأةبالت---------------   -------------------- لتكلفة المطفأةبا------------------   

  الذمم المدينة األخرى

خسائر 
االئتمان 

المتوقعة لمدة 
  شهراً  ١٢

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

األعمار اإلنتاجية لكن 
لم تتعرض النخفاض 

  االئتمان

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

ألعمار اإلنتاجية ولكن ا
التي تعرضت النخفاض 

  االئتمان

  

    القروض والذمم المدينة    
    ألف درهم        ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

                  

    ٢٤٣٫١٨٦        ١١٢٫٣٣٩  ١٥٥٫٨٢٤ -  إجمالي القيمة الدفترية
                 

    -        )٢٦٫٣٧٥(  - -  مخصص الخسائر
  - -------- -  -------------  ---- ---------         -----------    
  - ٢٤٣٫١٨٦        ٨٥٫٩٦٤  ١٥٥٫٨٢٤    
  ======= ========  =======       =======    

  

  فيما يلي الحركة في مخصصات خسائر االنخفاض في قيمة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة:
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم   ألف درهم   
      

  ٧٤٫٦٥٩  ٩٧٫٠٧٨  يناير ١في 
  -   )١٩٫٨٤٣(  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية٩عند تطبيق المعيار رقم  التعديل

  ٢٣٫١٥٠  ١٣٨  )١٣المحمل للسنة (راجع اإليضاح رقم 
  )٧٣١(  )٢٫٨٢٣(  المشطوب خالل السنة

   ---------   ---------  
  ٩٧٫٠٧٨  ٧٤٫٥٥٠  ديسمبر ٣١في 

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

  ت خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة األخرى:فيما يلي الحركة في مخصصا
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم   ألف درهم   

      

  -   -   يناير ١في 
  -   ٤٥٫٢٧٧  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية٩التعديل عند تطبيق المعيار رقم 

  -   )١٨٫٩٠٢(  المشطوب خالل السنة
   -----------   --------  

  -   ٢٦٫٣٧٥  ديسمبر ٣١في 
  ======  =====  



 

٧٥ 

  ) وشركاتها التابعةش.م.عسيراميك رأس الخيمة (
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  األدوات المالية (تابع)     ٣٣

  
  األرصدة لدى البنوك

  
األرصدة لدى بنوك دولية ومحلية. نظراً لمكانة البنوك التي تتعامل تقوم المجموعة بالحد من تعرضها لمخاطر االئتمان من خالل إيداع 

المجموعة، ال تتوقع اإلدارة عجز أي طرف مقابل عن الوفاء بالتزاماته. يتم االحتفاظ باألرصدة المصرفية لدى بنوك ومؤسسات  معها
  ذات سمعة جيدة. مالية 

  
شهراً وتعكس االستحقاقات قصيرة األجل من التعرض.  ١٢ئر المتوقعة لمدة تم قياس انخفاض قيمة النقد وما يعادله على أساس الخسا

بالنقد وما يعادله لديها تعتبر منخفضة وذلك وفقاً للتصنيفات االئتمانية الخارجية لألطراف  ةترى المجموعة أن مخاطر االئتمان الخاص
  المقابلة.

  
 ١قيمة كما في  إلعداد التقارير المالية، اعترفت المجموعة بمخصص انخفاضمن المعايير الدولية  ٩عند التطبيق المبدئي للمعيار رقم 

  . مليون درهم ٠ .٦٨بقيمة  ٢٠١٨يناير 
  

  مخاطر السوق
 

أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار التغيرات في تتمثل مخاطر السوق بالمخاطر من أن تؤثر التغيرات في أسعار السوق مثل 
ة على إيرادات المجموعة أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو الفائدة وأسعار أسهم الملكي

 إدارة التعرضات لمخاطر السوق والتحكم فيها ضمن حدود مقبولة بهدف تحقيق أعلى عائد ممكن.
  

  مخاطر العمالت
  

التي تتم بعملة خالف العمالت الرسمية لشركات تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت من عمليات البيع والشراء واالقتراض 
المجموعة. ال تتعرض الشركات داخل المجموعة التي تكون عملتها الرسمية هي الدرهم اإلماراتي لمخاطر عمالت فيما يتعلق 

ً بشكل غير رسمي أمام ال دوالر األمريكي. بالمعامالت التي تتم بالدوالر األمريكي نظراً لثبات سعر صرف الدرهم اإلماراتي حاليا
  تتمثل العمالت التي تنشأ عنها مخاطر عمالت بصورة أساسية بعملتي اليورو والجنية االسترليني.

  
تقوم المجموعة بإبرام عقود صرف آجلة من أجل التحوط من مخاطر العمالت التي تتعرض لها، والتي تقل مدة استحقاقها عادةً عن 

  جموعة أيضاً في ترتيبات مقايضة عمالت تزيد مدة استحقاقها عن سنة. سنة واحدة من تاريخ التقرير. تدخل الم
  

يتم احتساب الفائدة على القروض بعملة القرض. وبصورة عامة، تتم عمليات االقتراض بالعمالت التي تتوافق مع التدفقات النقدية التي 
  تنتج من خالل عمليات المجموعة ذات الصلة. 

  
لوبات المالية األخرى التي تتم بعمالت أجنبية، تهدف سياسة المجموعة إلى المحافظة على صافي فيما يتعلق بالموجودات والمط

تعرضها ضمن مستوى معقول من خالل بيع أو شراء العمالت األجنبية وفقاً ألسعار الصرف الفورية عندما تقتضي الضرورة معالجة 
  حاالت اختالل التوازن قصيرة األجل.

  
  ت التعرض لمخاطر العمال

  
  فيما يلي تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية:

  

  
   هالجني

  اليورو   االسترليني
  -------- المبلغ باآلالف  --------   

      ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
      

  ٣٩٫٣٦٥  ١١٫٢٥٤  الذمم المدينة التجارية واألخرى (بما في ذلك المستحق من أطراف ذات عالقة)
  ١٫٧١٩  ٧٧٨  النقد واألرصدة المصرفية

  )١٧٫٧١٣(  )١٫٩٩٥(  الذمم الدائنة التجارية واألخرى
  -   -   مصرفية القروض ال

  )٢٠٫٠٩٩(  )٩٫٢٥٠(  عقود مقايضة العمالت/ عقود الصرف اآلجلة –المشتقات 
   ----- - ---   ------ - ----  

  ٣٫٢٧٢  ٧٨٧  صافي التعرض في بيان المركز المالي الموحد
  ====  =====  



 

٧٦ 

  ) وشركاتها التابعة.عش.مسيراميك رأس الخيمة (
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  األدوات المالية (تابع)     ٣٣

  
  السوق (تابع)مخاطر 

  
  (تابع) التعرض لمخاطر العمالت

 
      

  
   هالجني

  اليورو   االسترليني
  ---- -- -- المبلغ باآلالف  --- -- ---   

      ٢٠١٧ ديسمبر ٣١
      

  ٤٣٫١٢١  ٨٫٩٨٥  الذمم المدينة التجارية واألخرى (بما في ذلك المستحق من أطراف ذات عالقة)
  ٤٫٢٠٣  ٩١٩  النقد واألرصدة المصرفية

  )٢٠٫٧٤٥(  )٣٫٣٧٥(  الذمم الدائنة التجارية واألخرى
  )١٤٣(  -   مصرفية القروض ال
  )١٦٫٥٠٢(  )١٫٧٥٠(  

  ---- - ------   --- - -----   مالي الموحدصافي التعرض في بيان المركز ال
  ٩٫٩٣٤  ٤٫٧٧٩  
  ====  =====  
  

  فيما يلي أسعار الصرف المطبقة خالل السنة:
  

  
  سعر الصرف الفوري                           

  مـــتوسط ســعر الصرف    في تاريخ التقرير       
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
          

  ٤ .٧٢٨  ٤ .٨٩٧  ٤ .٩٦٤  ٤ .٦٨٦  إسترليني هجني
  ٤ .١٣٩  ٤ .٣٣٢  ٤ .٤٠٧  ٤ .٢١٣  يورو

  

  تحليل الحساسية
  

يؤدي لديسمبر كان  ٣١في  ٪٥إن ارتفاع (انخفاض) الدرهم اإلماراتي، كما هو مبين أدناه، مقابل اليورو والجنيه االسترليني بنسبة 
صرف العمالت األجنبية التي ترى اإلدارة  فروقحليل على إلى زيادة (نقص) األرباح أو الخسائر بالمبالغ المبينة أدناه. يرتكز هذا الت

أنها محتملة بصورة معقولة في تاريخ التقرير. يفترض هذا التحليل ثبات كافة المتغيرات األخرى وبصورة خاصة أسعار الفائدة 
  ويتغاضى عن تأثير عمليات البيع والشراء المتوقعة. 

  

  انـــــــــــــــــــــــــخفاض  فاعارتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  األربــــــاح   

  أو الخسائر
  حـقوق 
  الملكية

  األربـــــاح 
  أو الخسائر

  حـقوق 
  الملكية

  ----------------------------- ألف درهم  ------------------------------   
          ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  -   ١٨٤  -   )١٨٤(  إسترليني هجني

  -   ٦٨٩  -   )٦٨٩(  يورو
          

          ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  -   ١٫١٠٩  -   )١٫١٠٩(  استرليني هجني

  -   ٢٫٠٥٦  -   )٢٫٠٥٦(  يورو
  

  مخاطر أسعار الفائدة
  

تمويالت يرتبط تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة لدى السوق بصورة رئيسية بالتزامات المجموعة المتعلقة ب
  ./ معدالت ربح متغيرةار فائدةالديون طويلة األجل التي تخضع ألسع

  

الثابتة والمتغيرة. من أجل  / الربحمن معدالت الفائدة مزيجالخاصة بها باستخدام  التمويلتهدف سياسة المجموعة إلى إدارة تكاليف 
وم بتبادل الفرق تحقيق ذلك تقوم المجموعة من حين آلخر بإبرام عقود مقايضة أسعار فائدة والتي بموجبها توافق المجموعة على أن تق

ُ إلى المبلغ األصلي االسمي المتفق عليه. في ةبين قيم معدالت الفائدة الثابتة والمتغير ديسمبر  ٣١، على مدى فترات محددة، استنادا
  ألجل لدى المجموعة لمعدل فائدة ثابت. التمويالتمن  )٪٢٤ .٧: ٢٠١٧( ٪٧٠ .٤، تخضع نسبة ٢٠١٨



 

٧٧ 

  كاتها التابعةسيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع) وشر
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  األدوات المالية (تابع)     ٣٣

  
  مخاطر السوق (تابع) 

  
   مخاطر أسعار الفائدة (تابع)

  
  فيما يلي بيان أسعار الفائدة/ الربح لألدوات المالية لدى المجموعة بتاريخ التقرير: 

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم   ألف درهم   

     األدوات ذات سعر الفائدة الثابت
     

      موجودات مالية
  ٣١٩٫٥٦٥  ١٣٨٫٩٦٦  ودائع ثابتة

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

      مطلوبات مالية
  ٤٧٥٫٢٤٥  ١٫٢٣٤٫٧٣٣  قروض مصرفية 

  ٤٫٠٠٠  ٤٫٠٠٠  المستحق إلى أطراف ذات عالقة
  ======  ======  

      ر الفائدة المتغيراألدوات ذات سع
      

      مطلوبات مالية
  ١٫٤٤٩٫١٢٧  ٥١٨٫٢٦٩  قروض مصرفية 

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

  تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات ذات سعر الفائدة الثابت
  

خالل األرباح أو  ال تقوم المجموعة باحتساب أيٍ من الموجودات والمطلوبات المالية ذات سعر الفائدة الثابت بالقيمة العادلة من
  الخسائر. لذا فإن التغير في أسعار الفائدة في تاريخ التقرير ما كان ليؤثر على األرباح أو الخسائر.  

  
  تحليل حساسية التدفقات النقدية لألدوات ذات سعر الفائدة المتغير

  
كان سيؤدي إلى زيادة/ (نقص) األرباح أو الخسائر نقطة أساس في أسعار الفائدة/ الربح المتغير بتاريخ التقرير  ١٠٠إن التغير بمقدار 

  بالمبالغ المبينة أدناه. يفترض هذا التحليل ثبات كافة المتغيرات األخرى وخاصة أسعار العمالت األجنبية. 
  
  األربــــاح أو الـخسائر              
  الزيادة بـــــــمقدار  

  نقطة أساس ١٠٠
  الــــــــنقص بمقدار

  نقطة أساس ١٠٠
      ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

      
      المطلوبات المالية 

  ٥٫١٨٣  )٥٫١٨٣(  األدوات ذات سعر الفائدة المتغير
  ======  =====  

      ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
      

      المطلوبات المالية 
  ١٤٫٤٩١  )١٤٫٤٩١(  األدوات ذات سعر الفائدة المتغير

  ======  =====  
  

  



 

٧٨ 

  اتها التابعةسيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع) وشرك
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  (تابع)األدوات المالية   ٣٣

  
  مخاطر السوق (تابع) 

  

  مخاطر السيولة 
  

مرتبطة بمطلوباتها المالية تتمثل مخاطر السيولة بالمخاطر التي قد تنتج عن الصعوبة التي تواجهها المجموعة عند الوفاء بالتزاماتها ال
التي تتم تسويتها من خالل الدفع نقداً أو من خالل موجودات مالية أخرى. يتمثل منهج المجموعة عند إدارة السيولة بضمان امتالكها 

وف الحرجة، دون دائماً السيولة الكافية، إلى أقصى قدر ممكن، للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها في ظل كٍل من الظروف العادية والظر
  تحمل خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة المجموعة للضرر. 

  

تقوم المجموعة بالحد من مخاطر السيولة التي تتعرض لها من خالل ضمان وجود تسهيالت مصرفية. تتطلب الشروط االئتمانية 
تير بهذه المبالغ. تتم عادةً تسوية الذمم الدائنة يوماً من تاريخ إصدار فوا ١٨٠إلى  ٩٠للمجموعة أن يتم تحصيل المبالغ خالل فترة من 

  يوماً من تاريخ الشراء. ٩٠إلى  ٦٠خالل فترة تتراوح من 
  

ً إلى ضمان أن يتوفر لديها نقد كافي بالصندوق للوفاء بالمصروفات التشغيلية المتوقعة بما في ذلك الوفاء  تهدف المجموعة غالبا
  التأثير المحتمل للظروف القصوى التي ال يمكن التنبؤ بها بصورة موثوقة مثل الكوارث الطبيعية.بااللتزامات المالية، ويستثنى من ذلك 

  
  : فيما يلي االستحقاقات التعاقدية الُمتبقية للمطلوبات المالية للمجموعة في تاريخ التقرير، بما في ذلك دفعات الفائدة/ الربح المقدرة

  

  ------------------ لنــــــــقدية الـــــــــــــتعاقديةالـــــــتدفقات ا -----------------     

  
  الـــقيمة 
  أكثر من سنتين  سنة ٢ – ١  سنة – ٠  اإلجمالي  الدفترية

  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
            ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

            

            المطلوبات المالية غير المشتقة:
            

  )٧٥٦٫٩٦٥(  )٤٠٠٫٠٥٠(  )٧٤٢٫٣٦٥(  )١٫٨٩٩٫٣٨٠(  ١٫٧٥٣٫٠٠٢  مصرفيةالقروض ال
  -  -  )٦٨١٫٢٠٧(  )٦٨١٫٢٠٧(  ٦٨١٫٢٠٧  الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  -  -  )٤٩٫٥١٤(  )٤٩٫٥١٤(  ٤٩٫٥١٤  المستحق إلى أطراف ذات عالقة
   ----------------   ----------------   ----------------   -------------  ----------- ----  
  ٧٥٦٫٩٦٥(  )٤٠٠٫٠٥٠(  )١٫٤٧٣٫٠٨٦(  )٢٫٦٣٠٫١٠١(  ٢٫٤٨٣٫٧٢٣(  
  ========  =========  =========  =======  ========  

            المطلوبات المالية المشتقة:
            

  -  )٨٧٠(  )٢٫٩٠٢(  )٣٫٧٧٢(  ٣٫٧٠١  مشتقات سلع مستخدمة للتحوط
  -  -  )٤٢٦(  )٤٢٦(  ٤٢٦  عقود الصرف اآلجلة

  ------ ----------   ----------------   ----------------   -------------  ----------- ----  
  ٨٧٠(  )٣٫٣٢٨(  )٤٫١٩٨(  ٤٫١٢٧(  -  
  ========  =========  =========  =======  ========  



 

٧٩ 

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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١تهية في للسنة المن

  
  (تابع)األدوات المالية   ٣٣

  

  مخاطر السوق (تابع) 
  

  (تابع)مخاطر السيولة 
  

  
 

  ------------------ الـــــــتدفقات النــــــــقدية الـــــــــــــتعاقدية -----------------   

  
  الـــقيمة 
  أكثر من سنتين  سنة ٢ – ١  سنة – ٠  اإلجمالي  الدفترية

  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ف درهم أل
            ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

            المطلوبات المالية غير المشتقة
            

  )٩٣٢٫٢٠٧(  )٣٩٢٫٧٩٨(  )٧٣٦٫٩٦٦(  )٢٫٠٦١٫٩٧١(  ١٫٩٢٤٫٣٧٢  القروض المصرفية
  -  -  )٦٦٤٫٥٤٨(  )٦٦٤٫٥٤٨(  ٦٦٤٫٥٤٨  الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  -  -  )٤٤٫٢٧٥(  )٤٤٫٢٧٥(  ٤٤٫٢٧٥  إلى أطراف ذات عالقة المستحق
   --------------   ----------------   ----------------   -------------   --------------  
  ٩٣٢٫٢٠٧(  )٣٩٢٫٧٩٨(  )١٫٤٤٥٫٧٨٩(  )٢٫٧٧٠٫٧٩٤(  ٢٫٦٣٣٫١٩٥(  
  =======  =========  =========  =======  =========  

            شتقةالمطلوبات المالية الم
            

  -  -  )١٢٧(  )١٢٧(  ١٢٧  عقود الصرف اآلجلة
 عقود مقايضة أسعار الفائدة وعقود 

  )٢٫١٨١(  )٧٩٧(  )٩٣٤(  )٣٫٩١٢(  ٣٫٦٩١  العمالت األخرى  
   --------------   ----------------   ----------------   -------------   --------------  
  ٢٫١٨١(  )٧٩٧(  )١٫٠٦١(  )٤٫٠٣٩(  ٣٫٨١٨(  
  =======  =========  =========  =======  =========  
            

  مخاطر حقوق الملكية
  

  ال تتعرض المجموعة بصورة جوهرية لمخاطر أسعار حقوق الملكية. 
  

  إدارة رأس المال
  

تثمر والدائن. يسعى تتمثل سياسة المجموعة في االحتفاظ بقاعدة قوية لرأس المال لضمان التطور المستقبلي لألعمال وكسب ثقة المس
  مجلس اإلدارة للحفاظ على التوازن بين العائدات الكبيرة وبين المميزات والضمانات التي يوفرها الوضع الجيد لرأس المال. 

  

تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال الخاص بها وتقوم بإجراء التعديالت الالزمة عليه في ضوء التغيرات في ظروف العمل. يتألف 
مال المجموعة من أسهم رأس المال واحتياطي عالوة األسهم واحتياطي رأس المال واالحتياطي القانوني واحتياطي التحويل رأس

. يتألف مليون درهم) ٢٫٨٥١: ٢٠١٧( ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون درهم كما في  ٢٫٧١٤واالحتياطي العام واألرباح المحتجزة ويبلغ 
  اسالمية. الدين من قروض تخضع لفائدة وتمويالت 

  



 

٨٠ 

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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  (تابع)األدوات المالية   ٣٣

  
  (تابع) إدارة رأس المال

  

  فيما يلي نسبة الدين إلى حقوق الملكية في تاريخ التقرير:
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم   ف درهم أل  
      

  ٢٫٨٥٠٫٨٩٥  ٢٫٧١٤٫١٠٩  حقوق الملكية
 ========  ========  

  ١٫٩٢٠٫٣٩٩  ١٫٧٤٨٫٧٢٧  الديون
  ========  ========  

  ٠ .٦٧  ٠ .٦٤  نسبة الديون إلى حقوق الملكية
  ===  ===  
  

  لم يكن هناك أي تغير في منهج المجموعة بشأن إدارة رأس المال خالل السنة الحالية. 
  

  احتساب التضخم غير االعتيادي  ٣٤
  

عرض البيانات المالية التي تم إعداد بعملة االقتصاد ذات التضخم غير االعتيادي في ضوء وحدة  ٢٩يتطلب المعيار المحاسبي الدولي 
س الشروط الخاصة بأخر بيان القياس المتداولة في تاريخ بيان المركز المالي باإلضافة إلى عرض أرقام المقارنة للفترات السابقة وفقاً لنف

)، وعليه تم احتساب ٢٠١٣سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع المحدودة"، شركة تابعة في إيران (من للمركز المالي. تم تطبيق ذلك على "
  التأثير من خالل عوامل التحويل المشتقة من مؤشر أسعار المستهلك. 

  
انية عن كونه اقتصاد ذي تضخم غير اعتيادي وعليه، توقفت المجموعة ، توقف اقتصاد الجمهورية اإلسالمية اإلير٢٠١٥في سنة 

منذ ذلك الحين فصاعداً. نتيجة لهذا التغير، فإن القيم الدفترية  ٢٩عن تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم  ٢٠١٥يناير  ١اعتباراً من 
. إال أنـه ٢٠١٥ينايـر  ١خاص بالموجودات ذات الصلة فـي تشكل األسـاس ال ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للموجودات غيـر الماليـة الُمبينـة فـي 

سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع المحدودة" (شركة تابعة في إيران) "ال يزال تصنيف فروق صرف العمالت األجنبية، الناتجة من عمليات 
  ضمن احتياطي التضخم غير االعتيادي ضمن حقوق الملكية.

  
  التقارير حول القطاعات  ٣٥

  

  يم القطاعاتأساس تقس
  

لدى المجموعة ثالثة قطاعات تصدر تقارير حولها كما هو مبين أدناه، وتمثل تلك القطاعات وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة. 
تعمل وحدات األعمال االستراتيجية في قطاعات مختلفة وتتم إدارتها بصورة منفصلة حيث تتطلب تلك الوحدات استراتيجيات مختلفة. 

  ملخص التالي عمليات كل قطاع من قطاعات المجموعة التي تصدر تقارير بشأنها:  يوضح ال
  

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

ب وتنفيذ وصيانة األعمال الكهربائية تتضمن مشروعات اإلنشاءات واألعمال المدنية والتعاقد لتوريد وتركي  المقاوالت:
  والميكانيكية.

  

  تتضمن أدوات المائدة والدهانات والبالستيك والمواد الكيميائية والصنابير.  صناعات أخرى:
  

  تشتمل العمليات األخرى على التجارة والعقارات.   أخرى:
 

  



 

٨١ 

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

  ات المالية الموحدة (تابع)إيضاحات حول البيان
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  (تابع) التقارير حول القطاعات  ٣٥
  

  معلومات حول القطاعات الصادر تقارير بشأنها
  

 ح. يتم قياس أداء كل قطاع استناداً إلى أربابكل قطاع من القطاعات الصادر تقارير بشأنهايُوضح الجدول أدناه المعلومات المتعلقة 
قييم نتائج بعض القطاعات مقارنةً بالشركات األخرى هذه المعلومات هي األنسب لتحيث ترى اإلدارة أن  قبل الضريبة القطاع (خسائر)

  القطاعات. نفسالتي تعمل في 
  

  
مــــنتجات 
  السيراميك

  
  المقاوالت

صناعية 
  أخــــرى  أخــــرى

  
  المحذوفات

  
  اإلجمالي

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  مألف دره  ألف درهم  ألف درهم  
              

            ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  ٢٫٧٧٦٫١٨٥  -   ١٣٫٤٧٦ ٣٧٠٫٠٣٠  ١٦٫٢٧٩  ٢٫٣٧٦٫٤٠٠  اإليرادات الخارجية 

  -   )٥٦٩٫٤٥٣(  ١٫٨٥٦ ٢١٣٫٨٨٠  -   ٣٥٣٫٧١٧  اإليرادات فيما بين القطاعات
   --------------  ----------   -----------  ---------   --------------   --- -----------  

  ١٨٥٫٧٧٦٫٢  )٥٦٩٫٤٥٣(  ١٥٫٣٣٢ ٥٨٣٫٩١٠  ١٦٫٢٧٩  ٢٫٧٣٠٫١١٧  إيرادات القطاع
   --------------  ----------   -----------  ---------   --------------   --------------  

  ٢٣٧٫٥٢٦  )٣١٫٩٧٥(  )٣٫٠٧٩(  ٧٧٫٥١٣  ٢٣٫٥٠٦  ١٧١٫٥٦١  قبل الضريبةالقطاع أرباح 
  ٢٣٩٫٤  )٢٫٤٧٣(  -   ٥١٥  ١٫٩١٨  ٤٫٢٧٩  إيرادات الفائدة

  ٣٦٥٫٧٣  )١٫٩٥٠(  -   ٣٦  -   ٧٥٫٢٧٩  مصروفات الفائدة
  ١٥٦٫٢٩٣  -   ٨٫٦٤٩  ٨٫٦٥٣  ٥٫١٨١  ١٣٣٫٨١٠  االستهالك واإلطفاء

  الحصة من أرباح شركة مستثمر
بها محتسبة وفقاً لحقوق   

  ٩٫٥٤٩  -   )٧٦٠(  ١٠٫٨٦٣  )٣٤(  )٥٢٠(  الملكية
  ٥٫٤٩٧٫٠٤٠ )٢٫١٣٠٫٠٩٥(  ٢٤٥٫٤٦٠ ٥٨١٫٩٤١  ٢٢٦٫٠٢٤  ٦٫٥٧٣٫٧١٠  موجودات القطاعات 
  ٢٫٧٨٢٫٩٣١  )٩١٣٫٥٦٩(  ٩٦٫٤٧٧ ١٣٢٫٤٣٧  ٢٠٫٨٢٨  ٣٫٤٤٦٫٧٥٨  مطلوبات القطاعات

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

            ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
            

  ٢٫٨٥٤٫٩٠١  -   ٢١٫١٤٣  ٣٥٨٫٥٣٦  ٩٨٫٠٤٧  ٢٫٣٧٧٫١٧٥  اإليرادات الخارجية 
  -   )٥٢٧٫٥٧٤(  ١٫٥٤٠  ٢٣٨٫٧٥٥  ١٫١٥٢  ٢٨٦٫١٢٧  اإليرادات فيما بين القطاعات

 --------------  ----------   -----------  ---------   --------------   --------------  
  ٢٫٨٥٤٫٩٠١  )٥٢٧٫٥٧٤(  ٢٢٫٦٨٣  ٥٩٧٫٢٩١  ٩٩٫١٩٩  ٢٫٦٦٣٫٣٠٢  إيرادات القطاع

   -------------  ----------   -------- --   ---------   -------------   --------------  
  ٣٣٧٫٦٧٦  )١٢٩٫١٥٠(  )٧٢٦(  ٧٧٫٣٨١  ٢٧٫٣٤٦  ٣٦٢٫٨٢٥  قبل الضريبةالقطاع أرباح 

  ٤٫١٤٨  )١٫٣٠١(  ٨  ٥٢٩  ١٫١٤٥  ٣٫٧٦٧  إيرادات الفائدة
  ٦٤٫٣٢٧  )١٫٣٠١(  ٤  -   ٢  ٦٥٫٦٢٢  مصروفات الفائدة

  ١٦٦٫٢١٤  -   ٨٫٨٤٤  ٧٫٨٦٩  ١٨٫٣٥٤  ١٣١٫١٤٧  االستهالك واإلطفاء
  الحصة من أرباح شركة مستثمر

  ٩٫٥٣٥  ٩١  ٣٫٣١١  ١٠٫٥٧٣  )٧٣٨(  )٣٫٧٠٢(  بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية  
  ٥٫٨٠٠٫٩٤٨  )١٫٧٩٨٫٦٠٥(  ٢٨٢٫٤٠٨  ٥٤٠٫٥١٧  ٢٢٥٫٤٢٢  ٦٫٥٥١٫٢٠٦  موجودات القطاعات 
  ٢٫٩٥٠٫٠٥٣  )٦٠٨٫٧٩٢(  ٩٩٫٧٨٦  ١٢١٫٧٠١  ٧٢٫٠٨٨  ٣٫٢٦٥٫٢٧٠  مطلوبات القطاعات

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



 

٨٢ 

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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  التقارير حول القطاعات (تابع)   ٣٥

 
  معلومات جغرافية

  
بصورة  تقعوالت والقطاعات الصناعية األخرى على نطاق واسع إال أن المنشآت الصناعية تتم إدارة منتجات السيراميك وقطاع المقا

  أساسية في اإلمارات العربية المتحدة والهند وإيران والصين وبنجالديش. 
  

على  عند عرض المعلومات على أساس جغرافي فإن إيرادات القطاع ترتكز على الموقع الجغرافي للعمالء وترتكز موجودات القطاع
الموقع الجغرافي للموجودات. يتم عرض االستثمار في الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية بناًء على الموقع الجغرافي 

  للشركة التي تحتفظ باالستثمار. 
    

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم   

      اإليرادات
  ١٫٤٣١٫٢٦٧  ١٫٣٩٣٫٨١٦  الشرق األوسط
  ٤٦٢٫٠٦٩  ٤٥٣٫٧٥٧  رودول منطقة اليو

  ٧٩٠٫٥٥٦  ٧٧٣٫٩٨٩  دول أسيوية (باستثناء الشرق األوسط) 
  ١٧١٫٠٠٩  ١٥٤٫٦٢٣  أخرى

   --------------   -------------  
  ٢٫٨٥٤٫٩٠١  ٢٫٧٧٦٫١٨٥  
  ========  =======  
  

            الموجودات غير المتداولة
  ٢٫١٤٤٫٢٩١  ٢٫١٣٠٫٣٦٨  الشرق األوسط

  ٣٧٧٫٣٧٧  ٣٨٣٫٠٧٠  ق األوسط) دول أسيوية (باستثناء الشر
   ٧٠٫٥٧٤  ٨٠٫٠١٢  أخرى

   --------------   -------------  
  ٢٫٥٩٢٫٢٤٢  ٢٫٥٩٣٫٤٥٠  
    ========  ====  ===  

  تسوية تتعلق بالقطاعات الصادر تقارير بشأنها
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم   

      اإليرادات
  ٣٫٣٨٢٫٤٧٥  ٣٫٣٤٥٫٦٣٨  أنهاإجمالي اإليرادات للقطاعات الصادر تقارير بش

  )٥٢٧٫٥٧٤(  )٥٦٩٫٤٥٣(  حذف اإليرادات فيما بين القطاعات
   ------------   -------------  

  ٢٫٨٥٤٫٩٠١  ٢٫٧٧٦٫١٨٥  اإليرادات الموحدة
  ========  =======  

      األرباح قبل الضريبة
  ٤٦٦٫٨٢٦  ٢٦٩٫٥٠١  إجمالي أرباح أو خسائر القطاعات الصادر تقارير بشأنها قبل الضريبة

  )١٢٩٫١٥٠(  )٣١٫٩٧٥(  حذف األرباح فيما بين القطاعات
  ----------  ----------  

  ٣٣٧٫٦٧٦  ٢٣٧٫٥٢٦  األرباح الموحدة قبل الضريبة
  ======  =====  

      الموجودات
  ٥٫٧٥٩٫١٨٤  ٥٫٤٥٤٫٤٣٤  إجمالي الموجودات للقطاعات الصادر تقارير بشأنها

  ٤١٫٧٦٤  ٤٢٫٦٠٦  فقاً لحقوق الملكيةشركات ُمستثمر بها ُمحتسبة و
   ------------   ------------  

  ٥٫٨٠٠٫٩٤٨  ٥٫٤٩٧٫٠٤٠  إجمالي الموجودات الموحدة
  ========  =======  
      

  



 

٨٣ 

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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  التقارير حول القطاعات (تابع)   ٣٥

 
  ع)بتسوية تتعلق بالقطاعات الصادر تقارير بشأنها (تا

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم   

      البنود الهامة األخرى
  ٤٫١٤٨  ٤٫٢٣٩  إيرادات الفائدة
  ٦٤٫٣٢٧  ٧٣٫٣٦٥  تكاليف التمويل

  ١٦٦٫٢١٤  ١٥٦٫٢٩٣  االستهالك واإلطفاء 
  ======  ======  
  

  الشركات التابعة والشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية  ٣٦

  

بلد   اسم الشركة  
  التأسيس

  األنشطة الرئيسية  حصة الـــــــملكية

      ٢٠١٧  ٢٠١٨    
          الشركات التابعة لـ "سيراميك رأس الخيمة" ش.م.ع  أ

            
سيراميك رأس الخيمة (بنجالديش) المحدودة (راجع   

  ))٣(ب)( ٥إيضاح 
صناعة بالط السيراميك واألدوات   ٪٦٨ .١٣  ٪٦٨ .١٣  بنجالديش

  الصحية
            
  صناعة بالط السيراميك   ٪١٠٠  ٪١٠٠  الصين  سيراميك رأس الخيمة (جاو ياو) المحدودة  
            
  صناعة بالط السيراميك   ٪١٠٠  ٪١٠٠  إيران  سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع) المحدودة  
            
صناعة بالط السيراميك واألدوات   ٪١٠٠  ٪١٠٠  الهند  رأس الخيمة الهند برايفت ليمتد سيراميك  

  الصحية
            
  صناعة بالط السيراميك   ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  سيراميك إيليجانس ذ.م.م  
            
  تجارة بالط السيراميك   ٪١٠٠  ٪١٠٠  استراليا  سيراميك رأس الخيمة استراليا بي تي واي ليمتد   
            
  تجارة األدوات الصحية  ٪١٠٠  ٪١٠٠  استراليا  رأس الخيمة باثوير بي تي واي المحدودة  
            
  تأجير عقار استثماري  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  فنادق أكاشيا ذ.م.م  
            
  شركة استثمارية  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  سيراميك رأس الخيمة القابضة ذ.م.م   
            
  خدمات المرافق  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  ق ذ.م.م الجزيرة لخدمات المراف  
            
صناعة ومعالجة واستيراد وتوريد   ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  سيرامين المنطقة الحرة ذ.م.م   

  المعادن الصناعية
            
  شركة إنشاءات  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  شركة الحمرا لإلنشاءات ذ.م.م   
            
  صناعة بالط البورسلين  ٪٥٠  ٪٥٠  راتاإلما  بورسلين رأس الخيمة ذ.م.م   
          ) أدناه)٥إيضاح ((راجع   

            

تجارة بالط السيراميك واألدوات   ٪١٠٠  ٪١٠٠  السعودية   شركة سيراميك رأس الخيمة ذ.م.م   
  الصحية



 

٨٤ 

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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنة

  
  الشركات التابعة والشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية (تابع)  ٣٦

  

  

  األنشطة الرئيسية  حصة الـــــــملكية  بلد التأسيس  اسم الشركة  
      ٢٠١٧  ٢٠١٨    
          الشركات التابعة لـ "سيراميك رأس الخيمة" ش.م.ع (تابع)  أ
            

المملكة   ميك رأس الخيمة المملكة المتحدة المحدودة سيرا  
  المتحدة

تجارة بالط السيراميك واألدوات   ٪١٠٠  ٪١٠٠
  الصحية

            

تجارة بالط السيراميك واألدوات   ٪١٠٠  ٪١٠٠  ألمانيا  الخيمة جي إم بي اتش رأسسيراميك   
  الصحية

            
  تجارة بالط السيراميك   ٪١٠٠  ٪١٠٠  السعودية  ))٤(أ)(٥(راجع إيضاح  لدولية للتجارة ذ.م.مارك ا  
            

تجارة بالط السيراميك واألدوات   -   ٪١٠٠  السعودية  ))١(أ)(٥(راجع إيضاح  ذ.م.م السعودية رأس الخيمة  
  الصحية

            

  الشركات التابعة لـ "رأس الخيمة بنجالديش المحدودة"  ب
  

        

  توليد الطاقة لالستهالك  ٪١٠٠  ٪١٠٠  شبنجالدي  رأس الخيمة باور الخاصة المحدودة  
            

  تقديم خدمات األمن  ٪١٠٠  ٪١٠٠  بنجالديش  رأس الخيمة لألمن والخدمات الخاصة المحدودة  
            

          الشركات التابعة لـ "سيراميك رأس الخيمة القابضة" ذ.م.م ج 
            

  صناعة الدهانات ومنتجاتها  ٪١٠٠  ٪٥١  اإلمارات  ))١)(ب(٥(راجع إيضاح رأس الخيمة للدهانات ذ.م.م   
            
  رأس الخيمة العالمية للصناعات البالستيكية ذ.م.م (راجع   

 ) أدناه)١إيضاح (
  صناعات األنابيب  ٪ ٦٦  ٪ ٦٦  اإلمارات

            
الشركات التابعة لـ "سيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة   د

  المحدودة" 
        

            

تجارة بالط السيراميك واألدوات   ٪١٠٠  ٪١٠٠  إيطاليا  ع أوروبا إس أي أر إلرأس الخيمة للتوزي  
  الصحية

            

  "رأس الخيمة للدهانات ذ.م.م" الشركة التابعة لـ هـ
  

        

  صناعة الدهانات ومنتجاتها  ٪٩٩  ٪٩٩  اإلمارات  ) أدناه)٢ألتك إماريتس ذ.م.م (راجع إيضاح (  
            
  امين المنطقة الحرة ذ.م.م" الشركات التابعة لـ"سير  و

  
        

استخراج وتوزيع وتصدير معادن   ٪١٠٠  ٪١٠٠  الهند  سيرامين الهند الخاصة المحدودة  
  الطين والمعادن األخرى

            
استخراج وتوزيع وتصدير معادن   ٪١٠٠  ٪١٠٠  ماليزيا  بي إتش دي –سيرامين إس دي إن   

  الطين والمعادن األخرى
            
  
  

استخراج وتوزيع وتصدير معادن   ٪٤٠  ٪٤٠  تايالند  ) أدناه)٣بار مينيرالز ليمتد (راجع اإليضاح (شركة فيلدس
  الطين والمعادن األخرى

            

          الشركة التابعة لـ"سيراميك اليجنس ذ.م.م  ز
            
  التجارة العامة  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  سيراميك فينيسيا   

  



 

٨٥ 

 كاتها التابعةسيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع) وشر
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  الشركات التابعة والشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية (تابع)  ٣٦

  
  األنشطة الرئيسية  حصة الـملكية  بلد التأسيس  اسم الشركة  
      ٢٠١٧  ٢٠١٨    

            

          التابعة لـ" بورسلين رأس الخيمة ذ.م.م" الشركة  ح
            
  استيراد وتصدير البورسلين  ٪٩١  ٪٩١  لكسمبورج  بورسلين رأس الخيمة أوروبا إس إيه   
            
  تعهدات تجهيز المنشآت العامة   ٪٤٧  ٪٤٧  اإلمارات  ))٢( ١٧) و١(أ) ( ٥(راجع اإليضاحات "ذ.م.م راكريستوفير   
            
          تابعة لـ"بورسلين رأس الخيمة أوروبا أس أيه"الشركة ال  ط
            

  تجارة األدوات  ٪١٠٠  ٪١٠٠  أمريكا  بورسلين رأس الخيمة الواليات المتحدة األمريكية إنك  
            
الشركات التابعة لـ "سيراميك رأس الخيمة الهند الخاصة   ي

  المحدودة" 
        

            

 ٥راجع إيضاح ( نرشبسيراميك ليمتد ليابيليتي بارتجريس   
  ))٣(أ)(

  صناعة بالط السيراميك  ٪٥١  ٪٥١  الهند

            

  صناعة بالط السيراميك  ٪٥١  ٪٥١  الهند  ))٣(أ)( ٥راجع إيضاح (جريفون سيراميك برايفت ليمتد   
            

          مشتركة لـ"سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع"ال االئتالفات  ك
            
تجارة بالط السيراميك واألدوات   ٪٥٠  -   السعودية  ))١(أ)( ٥اجع إيضاح (ر رأس الخيمة السعودية ذ.م.م  

  الصحية
            

صناعة الكيماويات المستخدمة في   ٪٥٥ .٥٥ ٪٥٥ .٥٥  اإلمارات  ) أدناه)٤كيميكا رأس الخيمة ذ.م.م (راجع اإليضاح (  
  صناعات السيراميك

            

صناعة صنابير المياه والمحابس،   ٪٥١  ٪٥١  اإلمارات  ه)) أدنا٤رأس الخيمة كلودي ذ.م.م (راجع اإليضاح (  
  إلخ...

            

  الشركة الزميلة لـ"سيرامين المنطقة الحرة" ذ.م.م  ل
  

        

  استخراج وتوزيع وتصدير معادن   ٪٤٠  ٪٤٠  تايالند  شركة بالنج سوريان المحدودة  
  الطين والمعادن األخرى

            
بي تي واي  الخيمة استرالياسراميك رأس لـ" االئتالف المشترك  م

   المحدودة"
        

            

  تجارة بالط السيراميك  ٪٥٠  ٪٥٠  استراليا  ماسا إمبورتس بي تي واي المحدودة  
            
  لـ"سيراميك رأس الخيمة القابضة ذ.م.م" االئتالف المشترك  ن

  
        

  أعمال معالجة المياه  ٪٥١  ٪٥١  اإلمارات  ) أدناه)٤(راجع إيضاح (رأس الخيمة واترتيك ذ.م.م   
            

  الشركات التابعة لشركة بالنج سوريان المحدودة س
  

        

استخراج وتوزيع وتصدير معادن   ٪٦٠  ٪٦٠  تايالند  شركة فيلدسبار مينيرالز ليمتد   
  الطين والمعادن األخرى



 

٨٦ 

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

  وحدة (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الم
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  الشركات التابعة والشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية (تابع)  ٣٦

  
من أسهم الملكية في شركة رأس الخيمة يونيفيرسال بالستيكس ذ.م.م من خالل شركة سيراميك رأس  ٪٦٦تحتفظ المجموعة بنسبة   )١(

من أسهم الملكية في شركة رأس  ٪٥١م.م. عالوة على ذلك، تحتفظ شركة سيراميك رأس الخيمة القابضة ذ.م.م بنسبة الخيمة القابضة ذ.
من أسهم الملكية في شركة رأس الخيمة يونيفيرسال بالستيكس ذ.م.م. وبالتالي، تحتفظ  ٪٢٤الخيمة واترتيك ذ.م.م التي تحتفظ بنسبة 

  ن أسهم الملكية في شركة رأس الخيمة يونيفيرسال بالستيكس ذ.م.م.م ٪٧٨ .٢٤المجموعة بحصة فعلية تبلغ 
  
من األسهم التي تحتفظ بها رأس الخيمة للدهانات ذ.م.م في ألتك إماريتس ذ.م.م، تحتفظ المجموعة  ٪٩٩باإلضافة إلى الحصة البالغة   )٢(

رأس الخيمة القابضة ذ.م.م، شركة تابعة مملوكة بالكامل من  من أسهم الملكية التي تحتفظ بها سيراميك ٪١كذلك بالحصة المتبقية البالغة 
  قبل المجموعة، وبالتالي تم معاملة الشركة على أنها شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة.

  
لى ذلك، تحتفظ من أسهم الملكية في شركة فيلدسبار مينيرالز المحدودة. عالوة ع ٪٤٠تحتفظ سيرامين المنطقة الحرة ذ.م.م بنسبة   )٣(

من أسهم الملكية  ٪٦٠من أسهم الملكية في شركة بالنج سوريان المحدودة التي تحتفظ بنسبة  ٪٤٠سيرامين المنطقة الحرة ذ.م.م بنسبة 
  من أسهم الملكية في شركة فيلدسبار مينيرالز المحدودة.  ٪٦٤في هذه الشركة. وبالتالي، تحتفظ المجموعة بحصة فعلية تبلغ 

  
وكيميكا رأس الخيمة ذ.م.م، على أنها ائتالفات مشتركة للمجموعة، حيث تمارس  رأس الخيمة واترتيك ذ.م.م، ملة كٍل منتتم معا )٤(

 المجموعة فقط سيطرة مشتركة على السياسات التشغيلية والمالية لهذه المنشآت مع شركاء آخرين.
 

ة تمارس سيطرة على السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة من خالل تم اعتبار شركة بورسلين رأس الخيمة كشركة تابعة بما أن المجموع )٥(
 تشكيل مجلس اإلدارة.

  
  التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  ٣٧

  

تقوم المجموعة بوضع التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية. يتم 
وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي  السابقةقديرات واألحكام بصورة مستمرة، وهي ترتكز على الخبرة تقييم الت

ق يُعتقد أنها معقولة في ظل الظروف الراهنة. فيما يلي المجاالت الهامة لعدم اليقين من التقديرات واألحكام الهامة المستخدمة عند تطبي
  بية التي لها أكبر تأثير على المبالغ المعترف بها ضمن هذه البيانات المالية الموحدة. السياسات المحاس

  
  األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االستثمارية

  

تثمارية بناًء على الفترة التي من المتوقع خاللها أن تقوم المجموعة بتقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االس
تكون الموجودات متاحة لالستخدام. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة بصورة دورية ويتم تحديثها إذا اختلفت التوقعات عن 

القانونية أو القيود األخرى المفروضة على  أو التقادم التقني أو التجاري أو القيود التلف الناتج عن االستعمالالتقديرات السابقة نتيجة 
استخدام الموجودات المعنية. باإلضافة إلى ذلك، فإن تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات يرتكز على تقييم عام 

الممكن أن تتأثر النتائج المستقبلية لممارسات القطاع والتقييم التقني الداخلي والخبرة السابقة فيما يتعلق بموجودات مماثلة. إال أنه من 
للعمليات بصورة مادية بالتغيرات في التقديرات الموضوعة نتيجة للتغيرات في العوامل المذكورة أعاله. إن قيمة وتوقيت المصروفات 

  المسجلة ألي فترة قد يتأثران بالتغيرات في هذه العوامل والظروف. 
  

  عادلة تقييم العقارات االستثمارية بالقيمة ال
  

ً للمعيار المحاسبي الدولي  ً االستهالك  ٤٠تقوم المجموعة بإتباع نموذج التكلفة وفقا حيث يتم بيان العقارات االستثمارية بالتكلفة ناقصا
مالية حول البيانات ال ١٦المتراكم وخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت. يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة للعقارات االستثمارية في اإليضاح 

كل من اإليرادات/ األرباح وطريقة مقارنة المبيعات استناداً إلى إيجارات الموحدة. وقد تم تحديد القيم العادلة للمباني بالوضع في االعتبار 
ات مماثلة . تم تحديد القيم العادلة لألراضي استناداً إلى المعامالت التي أبرمت مؤخراً في السوق بشأن عقارالسوق واألدلة من المعامالت

 تقع في نفس موقع العقارات االستثمارية للمجموعة. في حالة تغير االفتراضات الرئيسية، قد تتغير القيمة العادلة للعقارات االستثمارية
 بصورة جوهرية وقد يترتب على ذلك انخفاض في قيمة العقارات االستثمارية.  

  
  لقابلة للتحقيق مخصص المخزون المتقادم وانخفاض صافي قيمة المخزون ا

  

تقوم المجموعة بصورة منتظمة بمراجعة مخزونها لتقييم الخسائر على أساس المخزون المتقادم وأي انخفاض في صافي القيمة القابلة 
مخصص المخزون المتقادم ضمن األرباح والخسائر، تقوم المجموعة بوضع األحكام للتحقق مما  تسجيلللتحقيق. لتحديد مدى ضرورة 

 تكوينت هناك أية معطيات ملحوظة تشير إلى إمكانية بيع المنتج في المستقبل وصافي القيمة القابلة للتحقيق من ذلك المنتج. يتم إذا كان
مخصص النخفاض صافي القيمة القابلة للتحقيق عندما يكون صافي القيمة القابلة للتحقيق أقل من التكلفة استناداً إلى أفضل التقديرات 

  ل اإلدارة. يرتكز مخصص المخزون المتقادم على أعمار المخزون ومعدالت االستهالك السابقة له.الموضوعة من قب



 

٨٧ 

  ) وشركاتها التابعةش.م.عسيراميك رأس الخيمة (
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
   التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة (تابع)  ٣٧

  
  انخفاض قيمة الشهرة التجارية

  

ً خسائر انخفاض القيمة  ً للتحقق من مدى تعرضها النخفاض في القيمة ويتم تسجيلها بالتكلفة ناقصا يتم اختبار الشهرة التجارية سنويا
قيمة القابلة لالسترداد المتراكمة (راجع السياسة المحاسبية حول انخفاض القيمة). إن اختبار انخفاض القيمة يتطلب من اإلدارة تقدير ال

  للوحدة المنتجة للنقد التي يتم تخصيص الشهرة التجارية لها. 
  

  انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة 
  

ان هناك حال كيتم اختبار الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة للتحقق من مدى تعرضها النخفاض في القيمة في 
. إن اختبار انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة يتطلب من اإلدارة تقدير مؤشر على انخفاض القيمة

  القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد. 
  

  عالقة)الاألطراف ذات  نالمبالغ المستحقة م خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية واألخرى (بما في ذلك
  

ً على األقل. إن مخاطر االئتمان التي تتعرض لها  تقوم المجموعة بمراجعة ذممها المدينة لتقييم انخفاض القيمة مرة واحدة سنويا
. لتحديد المجموعة منسوبة بصورة أساسية إلى ذممها المدينة التجارية والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة والذمم المدينة األخرى

مدى ضرورة االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح والخسائر، تقوم المجموعة بوضع األحكام للتحقق مما إذا كان هناك أي 
معطيات ملحوظة تشير إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة. وعليه، يتم تكوين مخصص النخفاض 

موذج "خسائر االئتمان المتوقعة". وسوف يقتضي هذا األمر وضع أحكام معقولة بشأن طريقة تأثير التغيرات في العوامل وفقاً لنالقيمة 
  االقتصادية على نموذج خسائر االئتمان المتوقعة، والتي يتم تحديدها على أساس المتوسط المرجح.

  
  ا عند حيازة شركات تابعةالموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد التي تم االستحواذ عليه

  

تقوم المجموعة باالعتراف بالموجودات والمطلوبات بصورة منفصلة عند حيازة شركة تابعة عندما يكون من المرجح أن تتدفق المنافع 
 االقتصادية ذات الصلة إلى الجهة المستحوذة أو عندما، في حالة المطلوبات، يكون من المرجح أن يلزم تدفقات خارجة للموارد

االقتصادية لتسوية االلتزام ويمكن قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام بصورة موثوقة. يتم االعتراف بالموجودات غير الملموسة 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير  ٣والمطلوبات الطارئة بصورة منفصلة عندما ينطبق عليها معايير االعتراف الواردة في المعيار رقم 

  ة.المالي
  

  الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة 
  

عند تحديد قيمة الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة تضع المجموعة في االعتبار تأثير األوضاع الضريبة غير المؤكدة وما إذا كانت 
الضريبية كافية لكافة هناك أي ضرائب إضافية أو فوائد قد تصبح مستحقة. ترى المجموعة أن استحقاقاتها فيما يتعلق بااللتزامات 

السنوات الضريبية المفتوحة استناداً إلى تقييمها للعديد من العوامل التي تتضمن تفسيرات قانون الضرائب والخبرة السابقة. يتوقف هذا 
لى قيام التقييم على تقديرات وافتراضات وقد ينطوي على مجموعة من األحكام حول أحداث مستقبلية. قد تظهر معلومات جديدة تؤدي إ

المجموعة بتغيير أحكامها فيما يتعلق بكفاية االلتزامات الضريبية الحالية؛ سوف تؤثر هذه التغيرات في االلتزامات الضريبية على 
  ة في الفترة التي تم تحديدها خاللها.يمصروفات الضريبال

  
  السيطرة القائمة –التوحيد 

  

 ً التقارير المالية، قامت المجموعة بتقييم كافة شركاتها المستثمر بها لتحديد ما إذا كانت  من المعايير الدولية إلعداد ١٠للمعيار رقم  وفقا
لديها سلطة على الشركة المستثمر بها أو أنها معرضة إلى، أو لديها حقوق في، عائدات متغيرة من ارتباطها مع الشركة الُمستثمر بها 

  ذه السيطرة، تم وضع أحكام حول عالقة المجموعة بالشركات المستثمر بها.ومدى قدرتها على التأثير في تلك العائدات. لتحديد ه
  

  التعرض لشركة أبراج القابضة وأيٍ من شركاتها والصناديق التابعة لها  ٣٨
  

 ٣١(، ليس لدى المجموعة أي تعرضات في أبراج القابضة أو أي من شركاتها التابعة أو أي من صناديقها ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
 .: ال شيء)٢٠١٧ر ديسمب

 
  أرقام المقارنة  ٣٩

  

تمت إعادة تصنيف/ إعادة تجميع بعض أرقام المقارنة، حيثما اقتضت الضرورة، لتتوافق مع العرض المتبع في هذه البيانات المالية 
  .جوداتالمولم تؤثر إعادة التصنيف/ إعادة التجميع بشكل مادي على القيم الُمعلنة لصافي األرباح أو صافي  الموحدة.

  




