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 تقریر مجلس اإلدارة

۲۰۱۷عن األداء المالي خالل العام   

۲۰۱۸فبرایر  ۰٦  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 السادة مساھمي الشركة الكرام،

دیسمبر  ۳۱كما في  ، مع البیانات المالیة الموحدة۲۰۱۷یسر مجلس اإلدارة أن یعرض علیكم تقریر أعمال وأنشطة الشركة عن العام 
۲۰۱۷.  

على أساس سنوي، إرتفعت اإلیردات األساسیة بنسبة  %۲٫۲درھم، بزیادة قدرھا  ملیار ۲٫۹ العام لھذا بلغت إجمالي إیرادات المجموعة
ھند درھم وذلك نتیجة النمو القوي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، بنجالدیش، ال ملیار ۲٫٦على أساس سنوي لتصل إلى  %۷٫٦

نقطة أساس وذلك نتیجة تحسن كفاءة اإلنتاج في  ۲۰۰لتصل إلى  %۳۲٫٥وأعمال أدوات المائدة، فیما إرتفعت الھوامش األساسیة بنسبة 
وقد أدت تولیفة العوامل المذكورة كما ساھمت مبادرات خفض التكالیف وأسعار صرف العمالت اإلیجابیة على الربحیة، ، جمیع المصانع
والتي تتضمن أیضا أرباح إستبعاد شركات األعمال  ملیون درھم ۳۱٥٫٥ة صافي األرباح المسجلة عن العام لتصل إلى أعاله إلى زیاد

على أساس سنوي، وذلك بعد بیع  %۳٤٫۰إنخفضت إیرادات األعمال الغیر أساسیة بنسبة ، ملیون درھم ٦۱٫۷الغیر أساسیة والبالغة 
المقاوالت. شركة إلكترو راك ذ.م.م وتقلیص حجم أعمال  

من خالل إدخال المزید من الكفاءة في جمیع أنحاء األعمال، كما أن المجموعة استمرت خطة زیادة القیمة بتحریر قیمة المساھمین 
-واصلت التقدم في خطة زیادة القیمة وذلك بقیامھا باإلستحواذ على:  

المملكة العربیة السعودیة، شركة ارك الدولیة.في واحدة من المشاریع المشتركة في  %٥۰الحصة المتبقیة والبالغة  -  

.شركة لتصنیع بالط السیرامیك الھند، في شركة جي ار أي اس سیرامیك لیمیتد لیابیلیتي بارتنرشب، %٥۱حصة  -  

 في شركة جریفون سیرامیك برایفت لیمیتد، وھي عبارة عن مصانع في المنطقة الخضراء لتصنیع بالط الحجم الضخم في %٥۱حصة  -

 الھند.

أدوات ممارسة السیطرة على واحدة من المشاریع المشتركة، ریستوفیر راك ذ.م.م، ویتمثل نشاطھا الرئیسي في تجارة معدات المطابخ و -
.المائدة  

:۲۰۱۷أبرز الجوانب المالیة عن العام   

 البیان الوحدة ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ التغیر
 إجمالي اإلیرادات ملیون درھم 2,854.9 2,793.1 2.2%

 إجمالي األرباح ملیون درھم 901.7 783.4 15.1%
نقطة أساس  110  30.5% 31.6% 

% 
ھ��امش إجم��الي األرب��اح 

: ق����ب����ل إح����تس�����������اب ۲۰۱٦(
 ٦۸٫۲المخص�����ص�����ات البالغة 

)                    ملیون درھم  
9.8% 485.7 533.4 

 ملیون درھم
األرب��اح قب��ل إحتس��������اب 
الفوائ����د، الض�������رائ����ب، 
 اإلھالك واإلطفاء.       

نقطة أساس  130  17.4% 18.7% 

% 

ھ����ام��ش األرب����اح ق��ب����ل 
إح���تس����������اب ال���ف���وائ����د، 
الض��������رائ����ب، اإلھ��الك 
 واإلطفاء                  

 صافي الدخل المسجل ملیون درھم 315.5 30.8 924.4%
نقطة أساس  990  1.1% 11.1% 

% 
ھامش صافي الدخل 

 المسجل
ص���������افي ال���دخ���ل قب���ل  ملیون درھم 288.2 215.9 33.5%

إحتس���اب المخص���ص���ات 



واألرباح اإلس�������تراتیجیة 
 لمرة واحد.               

نقطة أساس  240  7.7% 10.1% 

% 

ھامش ص��افي الدخل قبل 
إحتس���اب المخص���ص���ات 
واألرباح اإلس�������تراتیجیة 
 لمرة واحد.               

بعد حقوق  سجلالربح الم ملیون درھم 270.5 (4.9) -
 األقلیة

 ربحیة السھم المسجلة درھم 0.32 (0.1) -
36.0% 0.25 0.34 

 درھم
ربحیة السھم قبل 

 إحتساب المخصصات
 لمرة واحدة

۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ التغیر ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱     
 إجمالي الموجودات ملیون درھم 5,800.9 5,756.3 0.8%

 رأس المال ملیون درھم 858.4 858.4 -
 حقوق المساھمین ملیون درھم 2,850.9 2,680.1 6.4%

 صافي الدین ملیون درھم 1,407.9 1,659.7 15.2%-
- 3.42 2.64 

 مرات
ص������افي الدین/ األرباح قبل 
إحتساب الفوائد، الضرائب، 

           اإلھالك واإلطفاء 
 تكلفة الدین % 3.15% 2.74% -

 

 

 المسؤولیة اإلجتماعیة للشركة، المعارض، جوائز والنشاطات األخرى خالل عام ۲۰۱۷:
 

 الرعایة:

 لتمویل البحوث المتعلقة بالسرطان (نقدي)التبرع والمشاركة في سباق تیري فوكس، وھي عبارة عن حملة  •
 ثون المقام في إمارات رأس الخیمة (نقدي)راعي للحدث السنوي سباق النصف مارا •
 لمؤتمر اإلحتباس الحراري (نقدي)راعي  •
 المشاركة في یوم األرض عن طریق زراعة األشجار وحملة جمع العلب (عیني) •
 الیوم العالمي للیوغا والذي أقیم في الجامعة األمریكیة في رأس الخیمة (عیني) •
 رایة أفضل مشروع للترفیھ والضیافة عن العام. •
 رعایة أفضل شركة معماریة عن العام •

 المسؤولیة اإلجتماعیة للشركة:نشاطات 

 قامت الجامعة األمریكیة في دبي بإقامت مسابقة خاصة لطالبھا لتصمیم دیكورات داخلیة معاصرة (عیني/ نقدي) •
 شخص من عمال المصنع (عیني) ٥،۰۰۰إستضافة أكبر موائد إلفطار الصائمین بالشراكة مع سامینا كابیتال لحوالي   •
تبرعت الشركة بالبالط لصالح حدث المخیم الصیفي، حیث قام أطفال المدرسة بإنشاء میة جیمس: التبرع بالبالط لصالح أكادی •

 مشاریع فنیة وحرفیة. (عیني/ نقدي).
 حملة جمع العلب المعدنیة. (عیني) •
 (عیني) مجموعة اإلمارات للبیئة –حملة جمع العلب  •
 حملة تنظیف دولة اإلمارات العربیة المتحدة. (عیني) •
 (مركز دبي لذوي اإلحتیاجات الخاصة) (عیني/نقدي) –لعائلیة الرعایة ا •
 (عیني) زیارة طالب من معھد بیرال للتكونولجیا لمرافق الشركة في جولة تعلیمیة. •
 لمرافق الشركة في جولة تعلیمیة. (عیني) BIT Mesraزیارة طالب من  •

 

 

 



 

:الجوائز  

 المبتكر لتكنولوجیا المعلومات لتحسین خدمات األعمالأفضل رئیس تكنولوجیا المعلومات لإلستخدام  ۱۰۰جائزة  •
 وذلك لجھود الشركة في حمایة الیبئة. من ھیئة حمایة البیئة والتنمیة برأس الخیمةشھادة تقدیر  •
في بریطانیا وذلك عن "أفضل بالط حائط للعام" عن مجال القوالب وجائزة  TTAحصلت الشركة على جائزتین من جمعیة  •

 یات عن العام" في مجال األخشاب المدورة."أفضل بالط أرض
 .جائزة ستیفي الذھبیة عن فئة "تجدید العالمة التجاریة"بفازت شركة سیرامیك رأس الخیمة جوائز ستیفي لألعمال الدولیة:  •
ي الشرق جائزة أفضل عالمة تجاریة محلیة في جمیع أنحاء دول مجلس التعاون الخلیجي وذلك في جوائز رؤیة األعمال المالیة ف •

 األوسط .
 مائدة اإلفطار. –أفضل مبادرة إجتماعیة (جوائز العطاء العالمیة)  •
 أفضل عالمة تجاریة لصاحب األعمال (جوائز قیادة الجودة اآلسیویة) •
 رئیس تنفیذي األكثر إستدامة. (المؤتمر العالمي لإلستدامة) ۱۰۰أفضل  •
 اآلسیویة)أفضل عالمة تجاریة نشطة (جوائز قیادة الجودة  •
 الشركة األكثر إبتكارا (جوائز قیادة الجودة اآلسیویة) •

 المعارض:

المعرض التجاري الرائد في العالم لتجربة الحمامات، المباني، الطاقة، تكنولوجیا تكیف الھواء، والطاقة  -ISHمعرض  •
 المتجددة.

إیطالیا، حیث قامت بمواصلة -لونیاشاركت الشركة في أواخر شھر سبتمبر بمعرض سیرساي، بو : ۲۰۱۷معرض سیرساي  •
تزوید عمالئھا بإبتكار "مجال لخیالھم" وقدمت لھم مجموعة كاملة من حلول البالط، االدوات الصحیة، وأثاث الحمامات 

 واإلكسسوارات التكمیلیة وذلك خالل في المعرض.

 مؤتمر المساھمین:

 ۲۰۱۷مؤتمر جنوب آسیا للمساھمین  •
 الفردي الثالث عشر.مؤتمر إي أف جي ھیرمز  •

:الزیارات  

 الشركة بما في ذلك مستثمرون خلیجیون، تجار من مینمار ومستثمرین من تركیا. مبانيالعدید من الوفود قاموا بزیارة  •
 سفراء من القنصلیة البلجیكیة، •
 قام وفد األعمال األلماني بزیارة مرافق الشركة. •
 الشركةقام القنصل العام في الھند وتونس بزیارة مرافق  •
 قام وفد من العائلة الملكیة لدول لوكسمبورغ بزیارة مرافق الشركة •
 قام القنصل العام لدولة سنغافورة بزیارة مرافق الشركة  •
 زیارة من قبل سعادة السید/ نافدییب سوري، سفیر دولة الھند. •
 مجلس األعمال اإلسباني. •
 مجلس األعمال الفرنسي •
 بزیارة مرافق الشركة.قام القنصل العام لدولة كوستاریكا  •
 بزیارة مرافق الشركة.قام القنصل العام لدولة الصومال  •

 

 النظرة المستقبلیة
لنفظ والغاز ا، یوجد عدد من العوامل الخارجیة التي قد تؤثر على أعمالنا ومنھا زیادة المنافس����ة، وتقلبات أس����عار ۲۰۱۸بالنظر نحو العام 

نرى أن الناتج المحلي اإلجمالي آخذ في النمو في جمیع أس���واقنا األس���اس���یة، ومع وجود موازنة والظروف الجیوس���یاس���یة، ومع ذلك، فإننا 
 البنیة التحتیة الحكومیة الكبیرة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة والمملكة العربیة السعودیة: إتجاھات إیجابیة للنمو.
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 كي بي ام جي لوار جلف ليمتد
 الجزيرة الحمراء

 رأس الخيمة
 اإلمارات العربية المتحدة

 +971( 4) 356 9500هاتف: 
 +971( 4) 326 3788فاكس: 

 

 
 
 

 
 تقرير مدققي الحسابات المستقلين

 
  نمساهميالالسادة 

 ش.م.ع. ك رأس الخيمةشركة سيرامي
 

 التقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة  
 

 الرأي
 

التابعة  وشركاتها"( الشركةش.م.ع. )" شركة سيراميك رأس الخيمةلقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة ل
الموحدة  اتيانوالب، 2017ديسمبر  31)"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  والتدفقات النقدية ، والتغيرات في حقوق الملكيةلألرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى(

لسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية اتتضمن  تالمنتهية في ذلك التاريخ، باإلضافة إلى إيضاحا
 أخرى.

 
في رأينا، إن البيانات المالية الموحدة المرفقة ُتعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، عن المركز 

، وعن أدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة 2017ديسمبر  31المالي الموحد للمجموعة كما في 
 لسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.ل

 
 أساس إبداء الرأي

 
لقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. قمنا بتوضيح مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير في فقرة 

من هذا التقرير. إننا نتمتع باستقاللية عن  دة""مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموح
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 
بية المتحدة، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه المتطلبات ولقواعد السلوك المهني العر

للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين. هذا ونعتقد أن أدلة التدقيق 
 ا. التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتزويدنا بأساس إلبداء رأين

 
 أمور التدقيق الرئيسية

 
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 

 حدة بشكل مجمل، وال نبدي رأياً منفصالً حول هذه األمور.المالية المو
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 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

 2017ديسمبر  31
 

 أمور التدقيق الرئيسية )تابع(
 

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

 

 يانات المالية الموحدةفي هذه الب 6اإليضاح راجع 
 

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 
ة المجموعة لخمس سنوات إدار

مستقبلية. نظراً لحاالت عدم اليقين 
بخصوص تقدير وخصم التدفقات النقدية 

المستقبلية، التي ُتشكل أساس تقييم 
إمكانية االسترداد، فإن هذا األمر ُيعتبر 
أحد مجاالت األحكام الهامة التي ركز 

 عليها تدقيقنا.

 نا باالعتبار تحققنا من تقييم الوحدات المنتجة للنقد ووضع
 الهيكل التشغيلي واإلداري بناًء على فهمنا لألعمال التجارية.

 

  من قبل المجموعة في  الُمتبعةوضعنا باالعتبار اإلجراءات
وضع التقديرات والمبادئ وتكامل نموذج التدفق النقدي 

المخصوم، وقمنا بإعادة احتساب نتائج النموذج الختبار مدى 
 دقتها.

 

 م مدى دقة التقديرات السابقة التي قامت بها بتقيي أيضاً  قمنا
المجموعة، وقمنا بدعم هذه التقديرات بالدليل الذي أُتيح لنا في 

 سياق أعمال التدقيق.
 

  قمنا بإجراء تقييماتنا للتحقق من المدخالت الرئيسية األخرى
 مثل معدل النمو المتوقع ومعدل االستدامة.

 

  عة من قبل االفتراضات الموضوبعض قمنا بمقارنة
، حيثما كان لبيانات المشتقة من مصادر خارجيةباالمجموعة 

 مناسباً.
 

  هذه األمور. بشأنقمنا بتقييم مدى كفاية إفصاحات المجموعة 
 

 كيفية تغطية تدقيقنا لهذا المجال مجال التدقيق الرئيسي
 تقييم المخزون

 

 في هذه البيانات المالية الموحدة 18راجع اإليضاح 
 

و مبين في السياسات المحاسبية كما ه
في هذه  3الواردة في اإليضاح 

البيانات المالية الموحدة، يتم تسجيل 
المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة 
القابلة للتحقيق، أيهما أقل. وعليه، 
قامت اإلدارة بتطبيق أحكام لتحديد 

المخصصات المناسبة للمخزون 
فصل المتقادم بناًء على تحليل مُ 

ن المتقادم وصافي القيمة القابلة للمخزو
للتحقيق الذي يقل عن التكلفة بناًء على 

 الخطط المستقبلية لمبيعات المخزون.
 
 

حصلنا على ما يؤكد مالءمة االفتراضات المطبقة من قبل اإلدارة 
الحتساب قيمة المخزون والمخصصات ذات الصلة، وذلك من 

 خالل:
 

  سية لمراقبة المخزون، الرئي الضوابطالتحقق من مدى فعالية
 بما في ذلك أعمال الجرد الفعلي لعينة من المخزون.

 

 .التحقق من صحة تسجيل تكاليف عينة من المنتجات الفردية 
 

  ،مقارنة صافي القيمة القابلة للتحقيق بسعر تكلفة المخزون
 بغرض التحقق من مدى اكتمال المخصص ذي الصلة.

 

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

 

  التحقق من بغرض إعادة احتساب المخصصات المسجلة
 توافقها مع سياسة المجموعة. 
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 أمور التدقيق الرئيسية )تابع(

 
 كيفية تغطية تدقيقنا لهذا المجال يسيمجال التدقيق الرئ

  مخاطر االئتمان وانخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية والمستحق من أطراف ذات عالقة

 

 في هذه البيانات المالية الموحدة 33راجع اإليضاح 
 

ُيعتبر انخفاض القيمة أحد المجاالت 
التقديرية نظراً لمستوى األحكام المطبقة من 

في تحديد مخصص انخفاض قبل اإلدارة 
القيمة. نظراً ألهمية الذمم المدينة التجارية 

والمستحق من األطراف ذات العالقة )تمثل 
من إجمالي الموجودات( وحاالت  24٪ .7

عدم اليقين بخصوص التقديرات، فإن 
انخفاض القيمة ُيعتبر أحد أمور التدقيق 

 الرئيسية.
 

لتحديد من قبل اإلدارة تم تطبيق أحكام 
المؤشرات واالفتراضات المناسبة 

 المستخدمة في احتساب انخفاض القيمة.
 

 

 الرقابة االئتمانية  تضمنت إجراءات تدقيقنا اختبار إجراءات
، بما في ذلك الضوابط المتعلقة بشروط المجموعة لدى

 االئتمان، ومراجعة الدفعات السابقة.
 

  رصد قمنا باختبار عينة من أرصدة الذمم المدينة التي تم
مخصص لها خالل السنة لتحديد مدى دقة األحكام الموضوعة 

 من قبل المجموعة.
 

  فترات استحقاقها تتجاوزقمنا بتحليل الذمم المدينة الهامة التي 
سنة واحدة ولم يتم رصد مخصص لها من قبل المجموعة 

 لتحديد ما إذا كانت هناك أي مؤشرات على انخفاض القيمة.
 

  مراسالت مع أطراف خارجية الو/ أو ترتيبات القمنا بفحص
وأطراف ذات عالقة، بغرض تقييم إمكانية تحصيل المبالغ 

 .رات طويلةبض منذ فتالقالمستحقة  الهامة
  

 .قمنا بتقييم مدى كفاية إفصاحات المجموعة بشأن هذه األمور 
 

 كيفية تغطية تدقيقنا لهذا المجال مجال التدقيق الرئيسي
 ت واآلالت والمعداتانخفاض قيمة الممتلكا

 

 في هذه البيانات المالية الموحدة 14راجع اإليضاح 
 

لدى المجموعة وحدات تصنيع تشغيلية هامة 
قد تكون عرضة النخفاض القيمة في حال 

واألداء التجاري لهذه الوحدات  كان اإلنتاج
التوقعات. قامت اإلدارة بتحديد وحدات دون 

موذج منفصلة منتجة للنقد بناًء على الن
الخاص بها، وقامت باحتساب القيمة القابلة 

لالسترداد من هذه الوحدات المنتجة للنقد 
حيثما كانت هناك مؤشرات على انخفاض 
القيمة، نظراً ألن القيمة من االستخدام أو 

القيمة العادلة، أيهما أكبر، أقل من تكاليف 
استبعادها. ترتكز القيمة من االستخدام على 

ت النقدية المستقبلية توقعات التدفقا
المخصومة التي تنطوي على أحكام من قبل 
اإلدارة بشأن بعض المدخالت الرئيسية بما 

في ذلك، على سبيل المثال، معدالت الخصم 
ومعدالت النمو طويل األجل. في بعض 
الحاالت، يتم تقدير القيمة العادلة ناقصاً 

تكاليف االستبعاد بواسطة شركة تقييم أخرى 
لى معرفتها بكل وحدة من الوحدات بناًء ع

 المنتجة للنقد واألسواق المعنية.

  حصلنا على نماذج انخفاض القيمة الخاصة باإلدارة، ومن ثم
فصل قمنا بدراستها وتقييمها. تضمنت إجراءات تدقيقنا تقييم مُ 

لمبادئ إليها توقعات المجموعة، وتقييم ا لإلجراءات التي تستند
التدفقات النقدية المخصومة لدى  التي تستند إليها نماذج

اإلدارة. قمنا باختبار الدقة المحاسبية للعمليات الحسابية 
كما قمنا  ،المستخلصة من كل نموذج من نماذج التوقعات

 تقييم المدخالت الرئيسية في العمليات الحسابية. ب
 

  عالوة على ذلك، الحظنا أن النماذج المستخدمة من قبل
جاه التغيرات في االفتراضات الرئيسية اإلدارة ذات حساسية ت

مثل معدل نمو اإليرادات والخصم الذي قد يفضي بشكل 
معقول في حال عدم تحقيقه إلى مزيد من خسائر انخفاض 

 القيمة في المستقبل.
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 ة )تابع(أمور التدقيق الرئيسي

 
 كيفية تغطية تدقيقنا لهذا المجال مجال التدقيق الرئيسي

 انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع(

 

 )تابع( في هذه البيانات المالية الموحدة 14راجع اإليضاح 
 

نظراً المجال  اعلى هذ تم التركيز
المتأصلة في تحديد ألحكام ل

لرئيسية مثل النمو االفتراضات ا
المستقبلي للمبيعات وهوامش الربح 
ومعدالت الخصم ومعدالت التضخم 

 وحجم الموجودات ذات الصلة.
 

 

  في الحاالت التي حصلت فيها المجموعة على تقييم بواسطة
شركة تقييم مستقلة أخرى، تضمنت إجراءات تدقيقنا تقييم 

كفاءة واستقاللية شركات التقييم الخارجية لتحديد ما إذا كانت 
أي أمور قد أثرت على موضوعيتها أو قد فرضت  هناك

من والتحقق حدود على نطاق عملها. قمنا بإجراء مناقشات 
عملية التقييم والمنهجيات المستخدمة وعملية تحديد قيمة 

مبيعات الوحدات المنتجة للنقد استناداً إلى ظروف السوق 
السائدة في الدولة واالفتراضات الهامة ومجاالت األحكام 

 رجة. الح
 

  ات المجموعة بشأن هذه األمورإفصاحقمنا بتقييم مدى كفاية. 
 

 المعلومات األخرى
 

تقرير أعضاء إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتضمن المعلومات األخرى المعلومات الواردة في 
رير السنوي للمجموعة، باإلضافة إلى التقالحسابات الذي حصلنا عليه قبل تاريخ تقرير مدققي ، مجلس اإلدارة

 . ذلك التاريخبعد  والمتوقع أن ُيتاح لنا
 

ال يشمل رأينا حول البيانات المالية الموحدة المعلومات األخرى، كما أننا لن ُنعبر عن أي استنتاجات تدقيقية 
 بشأن هذه المعلومات.

 
، المحددة أعاله المعلومات األخرى فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، تنحصر مسؤوليتنا في قراءة

وعند القيام بذلك نضع في االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بصورة مادية مع البيانات 
المالية الموحدة أو مع المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء عملية التدقيق، أو ما إذا كانت تشوبها أخطاء 

 مادية.
 

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

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

نا إلى وجود خطأ مادي في باقي أجزاء التقرير السنوي للمجموعة أثناء قراءتها، يتعين علينا في حال خلص
 إحاطة مسؤولي الحوكمة بهذا األمر واتخاذ اإلجراءات المناسبة وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق.

 
 مسؤولية اإلدارة ومسؤولي الحوكمة تجاه البيانات المالية الموحدة

 
ة عن إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد إن اإلدارة مسؤول

القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية ذات الصلة من حكام األالتقارير المالية، وإعدادها بما يتوافق مع 
رورية إلعداد البيانات المالية ، وعن الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ض2015( لسنة 2المتحدة رقم )

 الموحدة بحيث تكون خالية من األخطاء المادية، الناتجة عن االحتيال أو الخطأ.
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 مسؤولية اإلدارة ومسؤولي الحوكمة تجاه البيانات المالية الموحدة )تابع(
 

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

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

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

 

 مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
 

ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة، بشكل مجمل، تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيدات معقولة حول 
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 

بها وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكتشف دائماً أي خطأ مادي عند وجوده. قد تنشأ األخطاء نتيجة القيام 
أن تؤثر بصورة فردية أو  بصورة معقولة االحتيال أو الخطأ وُتعتبر هذه األخطاء مادية إذا كان من المتوقع
 على هذه البيانات المالية الموحدة.جماعية على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء 

 

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

 

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

لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف األخطاء المادية الناتجة عن االحتيال تكون أعلى 
ة عن الخطأ نظراً ألن االحتيال قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف مقارنًة باألخطاء المادية الناتج

 متعمد أو تحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية.
 

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

 

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

  

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

الظروف التي قد ُتثير 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 

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

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

 

  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 

 صورة عادلة.المالية الموحدة ب
 

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

 تدقيقي.. نحن مسؤولين وحدنا عن رأينا الوتنفيذها للمجموعة واإلشراف عليها
 

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

الرقابة الداخلية خالل أعمال التدقيق.
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 تها التابعةا)ش.م.ع.( وشرك الخيمة رأسسيراميك شركة 
 

 بيان الدخل الموحد 
 2017 ديسمبر 31في للسنة المنتهية 

    
  2017 2016 
 درهم ألف ألف درهم إيضاح 
    

 2.793.078 2.854.901 7 اإليرادات
 (1.920.976) (1.931.326) 8 (المخزون المشطوب ومخصص المخزونتكلفة المبيعات )باستثناء 

 (88.732) (21.828) 13 المخزون المشطوب ومخصص المخزون
  ------------ ------------ 

 783.370 901.747  إجمالي األرباح
    

 (247.837) (217.663) 9 المصروفات اإلدارية والعمومية
 (380.975) (410.519) 10 مصروفات البيع والتوزيع

 51.673 76.512 11 اإليرادات األخرى
 (74.604) (45.528) 13 خسائر انخفاض القيمة

  ----------- ----------- 
 131.627 304.549  األرباح التشغيلية

    
 3.561 33.198 12 إيرادات التمويل

 (84.487) (71.323) 12 مصروفات التمويل
 (4.038) 9.535 13و  17 شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية/ )خسائر( الحصة من أرباح 

 - 3.818 (1))ب(5 صافي  -شركات تابعة  بيعمن  األرباح
 - 57.899 (2)17 اً لحقوق الملكيةبها محتسبة وفق مستثمرشركة  بيعمن  األرباح

  ----------- --------- 
 46.663 337.676  األرباح قبل الضريبة

    
 (15.821) (22.158) 29 مصروفات الضريبة 

  ----------- ----------- 
 30.842 315.518  أرباح السنة 

  ====== ===== 
    المنسوبة إلى:/ )الخسائر( األرباح 
 (4.920) 270.483  الشركةمالكي 

 35.762 45.035  الحصص غير المسيطرة
  ----------- ---------- 

 30.842 315.518  أرباح السنة
  ====== ===== 

    ربحية السهم
 (0 .01) 0 .32 23 األساسية والمخففة )درهم( -
  ==== ==== 
 

  الموحدة. الماليةالبيانات من هذه زءاً ال يتجزأ ج 83إلى  18من الصفحات شكل اإليضاحات المدرجة على تُ 
 

  .10إلى  5من الصفحات مدرج على المستقلين  إن تقرير مدققي الحسابات
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 شركة سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 البيان الموحد لألرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى 
 2017ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

  
  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
    

 30.842 315.518  أرباح السنة
    

    اإليرادات الشاملة األخرى
    

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

 (18.346) (3.792)  فروقات تحويل عمالت أجنبية
 - 128 (1)ب()5 تابعة اتعند بيع شركالعمالت األجنبية  حويلتإعادة تصنيف احتياطي 

 5.944 1.508 27 الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة –التحوط للتدفق النقدي 
  ----------- --------- 

 18.440 313.362  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
  ====== ===== 
    

   منسوبة إلى:ة الإجمالي اإليرادات الشامل
   

 (16.243) 271.558  مالكي الشركة
 34.683 41.804  الحصص غير المسيطرة

  ----------- ---------- 
 18.440 313.362  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

  ====== ===== 
 

  انات المالية الموحدة.جزءاً ال يتجزأ من هذه البي 83إلى  18من ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 
 

  .10إلى  5إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من 
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 قات النقدية الموحد بيان التدف
 2017ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم  
    

    من األنشطة التشغيليةق النقدي التدف
    

 46.663 337.676  أرباح السنة قبل الضريبة
    

    لـ: تعديالت
 (17.652) (9.535)   أرباح شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية الحصة من -
 36.585 40.161  مصروفات الفائدة -
 22.252 24.137  مصروفات الربح على التمويالت اإلسالمية -
 (3.370) (4.241)  الفائدةإيرادات  -
 (191) (600)  إيرادات الربح من ودائع الوكالة -
 748 (12.061)  ممتلكات وآالت ومعداتاألرباح من استبعاد  -
 - (2.244)  عاد عقارات استثماريةاألرباح من استب -
 181.939 150.854  االستهالك للممتلكات واآلالت والمعدات -
 8.940 10.296  ةستثمارياال االستهالك للعقارات -
 4.930 5.064  إطفاء موجودات غير ملموسة -
 10.495 1.935  شطب أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز -
 21.116 17.369  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين -
 - 6.597  خسائر انخفاض قيمة ممتلكات وآالت ومعدات -
 - 631  خسائر انخفاض قيمة عقارات استثمارية -
 88.732 21.828  المخزون المشطوب ومخصص انخفاض قيمة المخزون  -
 46.452 15.150  مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية -
 15.229 23.150  ن أطراف ذات عالقةمخصص انخفاض قيمة المبالغ المستحقة م -
 شركات مستثمر بها محتسبة مخصصات المخزون والمبالغ المستحقة من  -

 21.690 -  وفقاً لحقوق الملكية  
 12.923 -  المشطوبة الشهرة التجارية -
 - (57.899)  شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية بيعمن األرباح  -
 - (3.818)  تابعة  شركاتمن بيع  األرباح -
  ------------ ----------- 
  564.450 497.481 

    التغير في:
 (56.930) (2.771)  المخزون )بما في ذلك األعمال قيد اإلنجاز( -
 114.616 (104.297)  طويلة األجل( الذمم المدينة)بما في ذلك  الذمم المدينة التجارية واألخرى -
 72.573 22.106  ة )بما في ذلك االستحقاقات طويلة األجل(المستحق من أطراف ذات عالق -
 (2.455) 1.908  موجودات الضريبة المؤجلة -
 - 3.818  مطلوبات مالية مشتقة -
 (2.195) 2.059  مطلوبات الضريبة المؤجلة -
 (149.317) 24.188  الذمم الدائنة التجارية واألخرى )بما في ذلك الفواتير الزائدة عن التقييم( -
 26.174 (3.989)  المستحق إلى أطراف ذات عالقة -

 (17.095) (13.900)  تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
 (1.688) (9.129)  ضريبة الدخل المدفوعة

 (231) (1.609)  التعديل على تحويل العمالت
  ----------- ----------- 

 480.933 482.834  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
  ----------- ----------- 
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 بيان التدفقات النقدية الموحد )تابع( 
 2017ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم  

    األنشطة االستثماريةالتدفق النقدي من 
 (212.624) (85.022)  وأعمال رأسمالية قيد اإلنجاز ت وآالت ومعداتممتلكااالستحواذ على 

 (2.707) (2.013)  االستحواذ على موجودات غير ملموسة
 (469) (161)  االستحواذ على عقارات استثمارية

 5.219 9.951  المتحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
 - 13.105  المتحصالت من استبعاد عقارات استثمارية

 3.370 4.241  الفائدة المستلمة
 191 600  األرباح المستلمة من ودائع الوكالة

 (1.644) -  االستثمار في شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية
 10.895 6.032  توزيعات األرباح المستلمة من الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية

 (8.176) (28.248)  فوع مقابل االستحواذ على شركات تابعةالثمن المد
 - 15.000  شركات تابعة بيعالمتحصالت من 

 - 24.699  المتحصالت من بيع حصص في شركة تابعة
 - 42.000  مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية ةت من بيع شركالمتحصال

 8.893 22.183   عمليات االستحواذمن النقد المستحوذ عليه كجزء 
 - (6.598)  شركات تابعة بيعالنقد المتنازل عنه كجزء من 

  ---------- ------------- 
 (197.052) 15.769  األنشطة االستثمارية (المستخدم فيالناتج من / )صافي النقد 

  ---------- ------------- 
    األنشطة التمويليةالتدفق النقدي من 
 220.243 185.875  ويل األجل تم الحصول عليهتمويل مصرفي ط

 (630.922) (186.628)  األجل تمويل مصرفي طويلسداد 
 570.923 73.471  تمويل مصرفي إسالمي طويل األجل تم الحصول عليه

 (61.990) (95.507)  األجل تمويل مصرفي إسالمي طويلسداد 
 12.729 (137.185)  في القروض المصرفية قصيرة األجل صافي الحركة 

 (228) 1.115  التغير في الودائع المصرفية
 (36.585) (40.161)  الفائدة المدفوعة

 (22.252) (24.137)  األرباح المدفوعة على التمويل اإلسالمي
 (3.700) -  المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 

 (245.257) (128.760)  توزيعات األرباح المدفوعة
 (26.170) (28.199)  ات األرباح المدفوعة للحصص غير المسيطرةتوزيع

  ------------- ------------ 
 (223.209) (380.116)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

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

 60.672 118.487  في النقد وما يعادله الزيادة صافي
 332.976 393.648  بداية السنة  النقد وما يعادله في

  ----------- ----------- 
 393.648 512.135  لنقد وما يعادله في نهاية السنةا

  ====== ====== 
    يتألف من: 

 402.382 516.108  الودائع المصرفية الخاضعة لرهن( من النقد في الصندوق ولدى البنك )صافي
 (8.734) (3.973)  على المكشوف   المصرفي السحب

  ----------- ----------- 
  512.135 393.648 
  ====== ====== 
 

  جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 83إلى  18ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

  .10إلى  5إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من 



 

16 

 يك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعةشركة سيرام
 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد   
         2017ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

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

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

 

 رأس
 المال

عــــالوة 
 األســهم

 االحتياطي
 القــانوني

 احتــــياطي
 التــــحويل

احتياطي 
التضخم 

غير 
 االعتيادي 

ياطي احت
 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 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  م دره

              

 2.937.452 169.294 2.768.158 1.950.636 1.307.371 53.866 82.805 - (82.676) (94.748) 462.351 221.667 817.522 2016يناير  1الرصيد في 
 ----------- ----------- ----------- ------------ ---------- -------- --------- --------- --------- ------------ ------------- ----------- ------------ 

              إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة:
              

 30.842 35.762 (4.920) (4.920) (4.920) - - - - - - - - السنة   / )خسائر(أرباح

              

              اإليرادات الشاملة األخرى

 (18.346) (1.079) (17.267) (17.267) - - - - (9.441) (7.826) - - - ((4)22)راجع إيضاح فروقات تحويل العمالت األجنبية 

 5.944 - 5.944 5.944 - - - 5.944 - - - - - (27التغيرات في تحوطات التدفق النقدي )راجع إيضاح 

 --------- --------- --------- ---------- --------- -------- -------- --------- --------- ----------- ----------- --------- ---------- 
 18.440 34.683 (16.243) (16.243) (4.920) - - 5.944 (9.441) (7.826) - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة  

              

              الحركات األخرى في حقوق الملكية
 - - - - (24.132) - - - - - 24.132 - - المحول إلى االحتياطي القانوني 

 (26.170) (26.170) - - - - - - - - - - - األرباح الموزعة على الحصص غير المسيطرة
 (3.700) - (3.700) (3.700) (3.700) - - - - - - - - ((9)22)راجع إيضاح  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

              
 المعامالت مع مالكي الشركة المسجلة مباشرة

              ضمن حقوق الملكية   
 (245.257) - (245.257) (245.257) (245.257) - - - - - - - - توزيعات األرباح المعلنة والمدفوعة

 - - - (40.876) (40.876) - - - - - - - 40.876 أسهم منحة مصدرة 

              
              التغيرات في حصص الملكية في شركات تابعة

 )راجع  في الحصص غير المسيطرة النقص
 (685) (2.030) 1.345 1.345 1.776 - - - - (431) - - - ((6( و )5))أ(5 اتإيضاح  
 ----------- ----------- ----------- ------------ ----------- -------- --------- ---------- ----------- ------------- ------------- ----------- ------------- 

 2.680.080 175.777 2.504.303 1.645.905 990.262 53.866 82.805 5.944 (92.117) (103.005) 486.483 221.667 858.398 2016ديسمبر  31الرصيد في 
 ====== ====== ====== ======= ====== ==== ===== ====== ====== ======== ======= ====== ======= 
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 شركة سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد )تابع(
 2017ديسمبر  31في للسنة المنتهية 

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

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

 

 رأس
 المال

ـــالوة عـ
 األســهم

 االحتياطي
 القــانوني

 احتــــياطي
 التــــحويل

احتياطي 
التضخم 

غير 
 االعتيادي 

احتياطي 
 التحوط

 االحتياطي
 الــــــــعام

 احـــتياطي 
 رأس المال

 األربــــاح
 المحتـجزة

 إجمــــــــالي
 االحتياطيات

إجمالي حقوق 
ملكية الشركة 

 األم
 الحصـــــــــص

 طرةغير المسي
 إجمـــــــــــالي 
 حقوق الملكية

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
ألف 

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

              

 2.680.080 175.777 2.504.303 1.645.905 990.262 53.866 82.805 5.944 (92.117) (103.005) 486.483 221.667 858.398 2017يناير  1الرصيد في 
 ----------- ----------- ----------- ------------ ---------- -------- --------- --------- --------- ------------ ------------- ----------- ------------ 

              إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة:
              

 315.518 45.035 270.483 270.483 270.483 - - - - - - - - أرباح السنة  

              

              اإليرادات الشاملة األخرى

 (3.792) (3.231) (561) (561) - - - - (6.838) 6.277 - - - ((4)22)راجع إيضاح فروقات تحويل العمالت األجنبية 
 صنيف فروقات تحويل العمالت األجنبية عند إعادة ت

 128 - 128 128 - - - - - 128 - - - ((1)ب()5استبعاد شركات تابعة )راجع إيضاح   

 1.508 - 1.508 1.508 - - - 1.508 - - - - - (27التغيرات في تحوطات التدفق النقدي )راجع إيضاح 

 --------- --------- --------- ---------- --------- -------- -------- --------- ----------- ----------- ----------- --------- ----------- 
 313.362 41.804 271.558 271.558 270.483 - - 1.508 (6.838) 6.405 - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة  

              

              الحركات األخرى في حقوق الملكية
 - - - - (42.583) - - - - - 42.583 - - المحول إلى االحتياطي القانوني 

 (28.199) (28.199) - - - - - - - - - - - األرباح الموزعة على الحصص غير المسيطرة
 - - - - (5.570) 5.570 - - - - - - - رسملة األرباح المحتجزة

              
 لة مباشرةالمعامالت مع مالكي الشركة المسج

              ضمن حقوق الملكية   
 )راجع  توزيعات األرباح المعلنة والمدفوعة

 (128.760) - (128.760) (128.760) (128.760) - - - - - - - - ((8)22إيضاح   

              

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

 14.412 (2.744) 17.156 17.156 21.788 (6.638) - - - 2.006 - - - )ب((( و2()1)أ() 5يضاح إراجع ) اتواالستبعاد
 ----------- ----------- ----------- ------------ ----------- -------- --------- ---------- ------------- ------------- ------------- ----------- ------------- 

 2.850.895 186.638 2.664.257 1.805.859 1.105.620 52.798 82.805 7.452 (98.955) (94.594) 529.066 221.667 858.398 2017ديسمبر  31الرصيد في 
 ====== ====== ====== ======= ====== ==== ===== ====== ======= ======== ======= ====== ======= 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.  83إلى  18ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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 الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة رأسسيراميك 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2017 ديسمبر 31في للسنة المنتهية 

 
  معلومات حول الشركة 1

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

. تم الحقاً تغيير الوضع القانوني للشركة بموجب 1989مارس  26بتاريخ  الصادر 6/89محدودة بموجب المرسوم األميري رقم 
ب  .لتصبح شركة مساهمة عامة. إن عنوان الشركة المسجل هو ص 1991يوليو  6بتاريخ الصادر  9/91األميري رقم  المرسوم
سوق أبوظبي لألوراق المالية، إن الشركة مدرجة في الجزيرة، مدينة الحمرا، إمارة رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة.  4714

 اإلمارات العربية المتحدة. 
 

الشركة وشركاتها التابعة )يشار إليها  منوللسنة المنتهية في ذلك التاريخ  2017ديسمبر  31البيانات المالية الموحدة كما في  هذه تتألف
المجموعة في الشركات الزميلة  كات المجموعة"(، باإلضافة إلى حصةمجتمعة بـ"المجموعة"، ويشار إليها بصورة منفردة بـ"شر

حول هذه البيانات المالية الموحدة اإلفصاح عن الشركات التابعة للمجموعة والشركات  36ي اإليضاح تم ف .واالئتالفات المشتركة
 الرئيسية وحصة المجموعة في كٍل منها. وأنشطتها المستثمر بها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية

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

سواء داخل  مرتبطة بهاأو أنشطة  أنشطة مماثلةالشركة وبعض شركات المجموعة باالستثمار في الشركات األخرى التي تزاول  تعمل
. عالوة على ذلك، تزاول شركة بدورها كشركة قابضة لشركات المجموعةوبالتالي، تعمل ال .خارجهادولة اإلمارات العربية المتحدة أو 

 أعمال المقاوالت واألنشطة الصناعية األخرى.أيضاً  المجموعة
 

 أساس اإلعداد 2
 

 بيان التوافق )أ(
 

والقانون  بالنظام األساسي للشركة، كما أنها تلتزم للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةتم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقاً 
 .2015لسنة  (2)لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  االتحادي

 
 أساس القياس )ب(

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

 
 العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية  )ج(

 
 تقريبالعملة الرسمية للشركة. تم  المتحدة )"الدرهم اإلماراتي"( وهوالعربية  اإلماراترض هذه البيانات المالية الموحدة بدرهم يتم ع

 ذكر غير ذلك.، ما لم يُ إلى أقرب عدد صحيح باأللفبالدرهم اإلماراتي  المبينة كافة المعلومات المالية
 

 استخدام األحكام والتقديرات  )د(
 

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

 التقديرات.
 

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

 
 عدم اليقين التي تنطوي علىتقديرات الاألحكام و

 
المستخدمة في تطبيق واألحكام الهامة  بخصوص التقديرات اليقين عدمحاالت لالمعلومات حول المجاالت الهامة  بيان 37تم في اإليضاح 

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

 )تابع( حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات

  2017ديسمبر  31تهية في للسنة المن
 
 أساس اإلعداد )تابع( 2

 
 العادلة  ياس القيمق )هـ(

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

 وغير المالية.
 

. تقوم اإلدارة 3لمستوى ضمن ا ت الهامة للقيمة العادلة، بما في ذلك القيم العادلةعن مراقبة كافة القياسا بشكل عامإن اإلدارة مسؤولة 
طرف أخر  من بصورة منتظمة بمراجعة المدخالت غير الملحوظة الهامة وتعديل التقييم. عندما يتم قياس القيم العادلة باستخدام معلومات

الدليل الذي تم الحصول عليه من األطراف األخرى لدعم النتيجة، بحيث مثل أسعار الوسيط أو خدمات التسعير، تقوم اإلدارة بتقييم 
، بما في ذلك المستوى المتضمن في النظام المتدرج لقياس القيمة المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةتستوفي هذه التقييمات متطلبات 

 الذي يتم في إطاره تصنيف هذه التقييمات. العادلة
 

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

 

  المدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة.: األسعار 1المستوى 
 

  وهي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجودات أو مطلوبات،  1: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى 2المستوى
 سواء بشكل مباشر )كاألسعار( أو بشكل غير مباشر )مشتقة من األسعار(. 

 

  غير ملحوظة(. مدخالتات أو مطلوبات، غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة ): مدخالت لموجود3المستوى 
 

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

 .يمثل أهمية لعملية القياس بأكملها
 

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

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

 االستحواذ على الشركات التابعة؛ و – 5اإليضاح 
 الممتلكات واآلالت والمعدات. – 14اإليضاح 
 ؛ةاالستثماري اتالعقار – 16اإليضاح 
 األدوات المالية؛ – 33اإليضاح 

 
 الهامة السياسات المحاسبية 3

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

 
 أساس التوحيد

  
تمعة شار إليها مجلشركة وشركاتها التابعة )يُ لعمليات ا المركز المالي الموحد والنتائج الموحدةبيان  منهذه البيانات المالية الموحدة  تتألف

. تم المستثمر بها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكيةالشركات  من صافي موجوداتبـ"المجموعة"( بالطريقة المباشرة مع حصة المجموعة 
 .حول هذه البيانات المالية الموحدة 36في اإليضاح األساسية واالئتالفات المشتركة الشركات التابعة والزميلة  اإلفصاح عن
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 )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة سيراميك رأس الخيمة
 

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3

 
 )تابع( أساس التوحيد

 
 عمليات دمج األعمال

 
يتم بشكل عام قياس الثمن  رة إلى المجموعة.لسيطيتم تحويل ا عندما يتم احتساب عمليات دمج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ

يتم . بالقيمة العادلة صافي الموجودات المستحوذ عليها القابلة للتحديد، كما يتم أيضاً قياس المحول في عملية االستحواذ بالقيمة العادلة
تراف باألرباح من صفقات الشراء المربحة اختبار الشهرة التجارية الناتجة بشكل سنوي للتحقق من تعرضها النخفاض القيمة. يتم االع

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

 
 من األرباح أو الخسائر.ال يتضمن الثمن المحول المبالغ المرتبطة بتسوية عالقات سابقة. يتم عادًة االعتراف بهذه المبالغ ض

 
تعريف  ينطبق عليهيتم قياس الثمن المحتمل بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. في حال تم تصنيف االلتزام بسداد الثمن المحتمل الذي 

دة قياس الثمن المحتمل األدوات المالية كحقوق ملكية، ال تتم إعادة قياسه ويتم احتساب التسوية ضمن حقوق الملكية. خالفاً لذلك، تتم إعا
 المحتمل ضمن األرباح أو الخسائر. للثمناآلخر بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير، ويتم االعتراف بالتغيرات الالحقة في القيمة العادلة 

 
ل موظفي الشركة المحتفظ بها من قب مقابل المكافأت )مكافأت االستبدال( في حال تطلب استبدال دفعات المكافآت المرتكزة على أسهم

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

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

 الشركات التابعة 
 

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

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

 الحصص غير المسيطرة
 

في تاريخ  صافي الموجودات التي يمكن تحديدها في الشركة الُمستحوذ عليهامن  لحصتها التناسبيةيطرة وفقاً غير مس حصصيتم قياس ال
 .االستحواذ

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

  
 فقدان السيطرة

 
غير  ومطلوبات الشركة التابعة، وأي حصص، تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بموجودات ة تابعةعلى شرك عقب فقدان السيطرة

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

 
 ريجياالستحواذ التد

 
عندما يتم االنتهاء من أعمال االستحواذ من خالل عدة معامالت متتالية، تقوم المجموعة بإعادة قياس حصصها المحتفظ بها سابقاً في 

، الشركة المستحوذ عليها في تاريخ االستحواذ بالقيمة العادلة، ومن ثم تقوم باالعتراف باألرباح أو الخسائر المترتبة على ذلك، إن وجدت
 ن األرباح أو الخسائر.ضم

 
 إن أي قيمة ُمعترف بها ضمن اإليرادات الشاملة األخرى فيما يتعلق بأسهم الملكية الُمحتفظ بها سابقاً، يتم االعتراف بها بنفس األساس

 الذي كان ليتم اتباعه في حال قامت المجموعة باستبعاد حصص الملكية الُمحتفظ بها سابقاً بصورة مباشرة.
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 أس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعةسيراميك ر
 

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 3

 
 )تابع( أساس التوحيد

 
 في الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية الحصص

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

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

سيطر عليه المجموعة بصورة مشتركة ويكون للمجموعة حقوق في صافي موجوداته بينما يتمثل االئتالف المشترك في الترتيب الذي ت
 بخالف حقوق في موجوداته والتزامات تجاه مطلوباته.

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

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

 
 محذوفة عند عملية التوحيدالمعامالت ال

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

وق الملكية يتم حذف األرباح غير المحققة الناشئة عن المعامالت مع الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لحق. بين شركات المجموعة
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.
 

 التضخم غير االعتيادي
 

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

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

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

 
لتغيرات في لتعكس ا شديدة التضخم يةاالقتصاد عمالت البيانات المالية للشركات التابعة التي تكون عملتها الرسمية هي أحد يتم تعديل

للعملة المحلية، حيث أن كافة البنود الواردة في بيان المركز المالي غير المحررة في الفترات الحالية )البنود غير المالية(  القوة الشرائية
 ةسنويربع  بصورة بيان كافة اإليرادات والمصروفات إعادة تمالسعر العام في تاريخ التقرير، وتبيانها باستخدام مؤشر  إعادة يتم

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

تضخم غير اعتيادي، تقوم المجموعة بإيقاف محاسبة التضخم غير  ليست ذات العملة الرسمية ألحد الشركات التابعةتصبح عندما 
غير  للفترات السنوية التي تنتهي في التاريخ الذي أصبح فيه االقتصاد ليس ذي تضخم 29محاسبي الدولي رقم االعتيادي وفقاً للمعيار ال

ي اعتيادي أو بعد ذلك التاريخ. إن المبالغ المعروضة في وحدة القياس القائمة في نهاية أخر فترة تم فيها تطبيق المعيار المحاسبي الدول
 يم الدفترية في البيانات المالية الالحقة.، يتم استخدامها كأساس للق29رقم 

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

 مدى الثالث سنوات السابقة.
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 العمالت األجنبية
 

 المعامالت بالعمالت األجنبية
 

 المعامالت.  ف السائدة في تواريخيتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العمالت الرسمية لشركات المجموعة وفقاً ألسعار الصر
 

يتم يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية إلى العملة الرسمية وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير. 
سعار الصرف تحويل الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة إلى العملة الرسمية وفقاً أل

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

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

 

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

 ؛ 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 
 

 العمليات الخارجية
 

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

 رف السائدة في تواريخ المعامالت.اإلماراتي وفقاً ألسعار الص
 

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

 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 

ل العمالت األجنبية ذات الصلة بتلك العملية الخارجية إلى األرباح أو الخسائر كجزء من أرباح أو القيمة المتراكمة في احتياطي تحوي
خسائر االستبعاد. عند قيام المجموعة باستبعاد جزء فقط من حصتها في شركة تابعة مع االحتفاظ بالسيطرة، تتم إعادة تصنيف الجزء ذي 

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

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

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

 
 األدوات المالية

 
تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية غير المشتقة ضمن الفئات التالية؛ الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

 الخسائر والقروض والذمم المدينة.
 

 مطلوبات المالية األخرى.تقوم المجموعة بتصنيف المطلوبات المالية غير المشتقة ضمن فئة ال
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 االعتراف وإيقاف االعتراف –قة الموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المشت

 
االعتراف بكافة مبدئياً يتم شأ فيه. تقوم المجموعة مبدئياً باالعتراف بالقروض والذمم المدينة وسندات الدين المصدرة في التاريخ الذي تن

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

تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بالموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية في الحصول على تدفقات نقدية من الموجودات 
موجبها تحويل كافة المعنية أو عندما تقوم المجموعة بتحويل الحقوق في الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من خالل معاملة يتم ب

أنها ال تقوم بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر وامتيازات الملكية حتى مخاطر وامتيازات الملكية للموجودات المالية بصورة فعلية، أو 
 يتم االعتراف بأي حصص تم إنشاؤها أو االحتفاظ بها من قبل المجموعة في تحتفظ بالسيطرة على الموجودات المحولة. ولكنها ال

 الموجودات المالية الُمحولة كموجودات أو مطلوبات منفصلة.  
 

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

عندما يكون لدى  الموحد، وذلك فقط المالي تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية، ويتم بيان صافي المبلغ في بيان المركز
إما تسويتها على أساس صافي المبلغ أو تحصيل الموجودات وتسوية  تعتزمبمقاصة هذه المبالغ و واجب النفاذ المجموعة حق قانوني

 المطلوبات بصورة متزامنة.
 

 القياس –الموجودات المالية غير المشتقة 
 

 من خالل األرباح أو الخسائرالموجودات المالية بالقيمة العادلة 
 

يتم تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان محتفظ بها للمتاجرة أو إذا تم تحديدها كذلك عند 
يتم قياس ها. األرباح أو الخسائر عند تكبداالعتراف المبدئي. يتم االعتراف بالتكاليف المنسوبة بصورة مباشرة للمعاملة ضمن 

 التي تطرأ عليها، بما في ذلك أي الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بالتغيرات
 حصص أو إيرادات توزيعات أرباح، ضمن األرباح أو الخسائر. 

 
 القروض والذمم المدينة

 
للمعاملة. الحقاً لالعتراف المبدئي، يتم قياس  دات بالقيمة العادلة زائداً التكاليف المنسوبة مباشرةً يتم االعتراف مبدئياً بهذه الموجو

 القروض والذمم المدينة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصاً خسائر انخفاض القيمة. 
 

 النقد وما يعادله
 

ها األصلية فترات استحقاقتمتد األرصدة النقدية والودائع تحت الطلب التي على نقد وما يعادله ال، يشتمل في بيان التدفقات النقدية الموحد
ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االستحواذ. ال يتم إدراج الودائع الثابتة المرهونة مقابل بعض التسهيالت المصرفية كجزء من النقد وما إلى 

 يعادله.
 

 القياس –المطلوبات المالية غير المشتقة 
 

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

 
 التحوط األدوات المالية المشتقة ومحاسبة

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

 
كبدها. يتم االعتراف مبدئياً باألدوات المشتقة بالقيمة العادلة؛ ويتم االعتراف بالتكاليف المنسوبة للمعاملة ضمن األرباح أو الخسائر عند ت

 دوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة ويتم احتساب التغيرات التي تطرأ عليها كما هو مبين أدناه.عتراف المبدئي، يتم قياس األالحقاً لال
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 األدوات المالية )تابع(

 
 )تابع( األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط

 
 عقود التحوط للتدفقات النقدية

 

التغيرات في القيمة العادلة لألداة المشتقة ، يتم االعتراف بالجزء الفعال من النقدي للتدفقعندما يتم تصنيف أداة مالية مشتقة كأداة تحوط 
فوراً بالجزء غير الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لألداة المشتقة ضمن األرباح أو  خرى. يتم االعترافضمن اإليرادات الشاملة األ

 الخسائر.
 

يتم االحتفاظ بالقيمة المتراكمة في حقوق الملكية في اإليرادات الشاملة األخرى، ويتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في نفس 
 ات التي تؤثر خاللها التدفقات النقدية المتوقعة الخاضعة للتحوط أو البند الخاضع للتحوط على األرباح أو الخسائر.الفترة أو في الفتر

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

عندما ال يكون من م ممارستها، أو يتم إلغاء التصنيف، يتم إيقاف محاسبة التحوط اعتباراً من هذا التاريخ فصاعداً. بيعها، أو تنتهي أو تت
 . المتوقع إتمام تلك المعاملة، تتم إعادة تصنيف القيمة المتراكمة في حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر

 
 المشتقات األخرى المحتفظ بها لغير المتاجرة 

 

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

 
 رأس المال 

 
صدار أسهم عادية كاقتطاع من حقوق إل يتم االعتراف بالتكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرةيف األسهم العادية كحقوق ملكية. يتم تصن
 أي تأثيرات ضريبية. بعد خصمالملكية، 

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات 

 
 االعتراف والقياس

 

يتم قياس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة )انظر السياسة 
 خفاض القيمة(، إن وجدت.  المحاسبية حول ان

 

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

 تكلفة المواد والعمالة المباشرة؛ 

 لها؛ و المحددلمناسبة لالستخدام تكاليف أخرى منسوبة بصورة مباشرة إلى إيصال الموجودات إلى الحالة التشغيلية ا ةأي 

  .تكاليف االقتراض المرسملة 
 

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

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

 

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

 الالحقة المصروفات
 

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

 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 
 .40لمحاسبية الخاصة بالعقارات االستثمارية هي "نموذج التكلفة" وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم في االعتبار أن السياسة ا

 
 االستهالك 

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

ة. يتم احتساب االستهالك للموجودات المؤجرة على مدى فترة عقد اإليجار أو أعمارها اإلنتاجية، أيهما أقصر، أعمارها اإلنتاجية المقدر
 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(            

 35 - 20          مبـاني 

 15 - 5         آالت ومعدات  

  3         أثاث وتجهيزات  

 5 - 3         مركبات  

  10        أعمال طرق وترصيف  

 10        تطوير أراضي ومحاجر  

  3         معدات مكتبية  
 

راجع اإليضاح  ويتم تعديلها حيثما يكون مناسباً. ،تتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير
14(3)  
 

 األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز
 

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

 از. المناسبة. ال يتم احتساب استهالك لألعمال الرأسمالية قيد اإلنج
 

 الموجودات غير الملموسة والشهرة التجارية
 

 االعتراف والقياس
 

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

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

 
 المصروفات الالحقة

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

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



 

26 

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

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  2017يسمبر د 31للسنة المنتهية في 
 
   السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 3

 
 )تابع( والشهرة التجارية الموجودات غير الملموسة

 
 اإلطفاء 

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

صبح فيه متاحة لالستخدام، ويتم االعتراف به بشكل عام سنة اعتباراً من التاريخ الذي تُ  15إلى  5اوح من اإلنتاجية المقدرة التي تتر
 ضمن األرباح أو الخسائر. ال يتم إطفاء الشهرة التجارية.

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

 
  العقار االستثماري

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

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

بالتكلفة  ويتم بيانه ""العقار االستثماري 40 رقم باستخدام "نموذج التكلفة" وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي يتم احتساب العقار االستثماري
درة التي يتم تحميل االستهالك للمباني على مدى أعمارها اإلنتاجية المقوخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت. ناقصاً االستهالك المتراكم 

 سنة.  35إلى  30تتراوح من 
 

ذاتياً على  لالستحواذ على العقار االستثماري. تشتمل تكلفة العقار االستثماري المشيدتشتمل التكلفة على المصروفات المنسوبة مباشرة 
إلى الحالة التشغيلية المناسبة  بصورة مباشرة إلى إيصال العقار االستثماري 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 
أو األصل المتنازل عنه. إن أمكن قياس القيمة العادلة لألصل المستلم أو األصل المتنازل المالية، تتألف من القيمة العادلة لألصل المستلم 

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

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

 والقيمة الدفترية للعقار( ضمن األرباح أو الخسائر.
 

ر قاعندما يتغير استخدام العقار بحيث تتم إعادة تصنيفه كممتلكات وآالت ومعدات أو كمخزون، يتأثر هذا التحويل بالقيمة الدفترية لهذا الع
 في تاريخ إعادة التصنيف.

 
 عقود اإليجار

 

 الموجودات المؤجرة 
 

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

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

 للمجموعة.  الموحد وال يتم االعتراف بها ضمن بيان المركز المالي كعقود إيجار تشغيلي،ود اإليجار األخرى يتم تصنيف عق
 
 عات عقود اإليجاردف
 

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

 وجدت.
 

. يتم تخصيص القائمتزام لبين مصروفات التمويل وخفض االفيما يتم توزيع دفعات اإليجار الدنيا بموجب عقود اإليجار التمويلي 
 المتبقي. االلتزام رصيدعلى دوري ثابت  فائدة معدل للوصول إلىاإليجار وذلك عقد  المصروفات التمويلية لكل فترة من مدة
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 المخزون 

 
توسط المرجح للتكلفة، وتشتمل يتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق، أيهما أقل. ترتكز تكلفة المخزون على مبدأ الم

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

 لإلنتاج استناداً للطاقة التشغيلية االعتيادية. 
 

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

 قيمة العمل المنجزعقود اإلنشاءات قيد اإلنجاز/ الفواتير الزائدة عن 
 
حتى تاريخه. يتم  التي تم إنجازهانشاءات قيد اإلنجاز في إجمالي المبلغ المتوقع تحصيله من العمالء عن أعمال العقود د اإلمثل عقوتت

)راجع السياسة الخاصة باإليرادات من عقود زائداً األرباح المعترف بها حتى تاريخه المتكبدة قياس عقود اإلنشاءات قيد اإلنجاز بالتكلفة 
 سير العمل والخسائر المعترف بها.ناقصاً فواتير ء( اإلنشا

 
يتم عرض عقود اإلنشاء قيد اإلنجاز التي تزيد فيها التكاليف المتكبدة زائداً األرباح المعترف بها عن فواتير سير العمل والخسائر 

فيها فواتير سير العمل والخسائر المعترف المعترف بها في بيان المركز المالي كأعمال عقود قيد اإلنجاز. يتم عرض العقود التي تزيد 
ن بها عن التكلفة المتكبدة زائداً األرباح المعترف بها يتم كفواتير زائدة عن قيمة العمل المنجز. يتم عرض الدفعات المقدمة المستلمة م

 العمالء كفواتير زائدة عن قيمة العمل المنجز. 

 
 انخفاض القيمة 

 
 ةالموجودات المالية غير المشتق

 
يتم تقييم الموجودات المالية غير الُمصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، بما في ذلك الحصة في الشركة المستثمر بها 

 حقوق الملكية، بتاريخ كل تقرير للتحقق مما إذا كان هناك دليل موضوعي على تعرضها النخفاض في القيمة.طريقة المحتسبة وفقاً ل
 

 ما يلي: دلة الموضوعية على انخفاض قيمة الموجودات المالية علىتشتمل األ

 ؛التعثر أو العجز عن السداد من قبل المدين 

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

 ؛المؤشرات التي تدل على أن المدين أو المصدر سيشهر إفالسه 

 ؛سلبية في القدرة على السداد من قبل المقترضين أو المصدرينالتغييرات ال 

 عدم وجود سوق نشط لسند ما؛ أو 

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

 
وعي الهبوط الجوهري أو طويل المدة في قيمتها العادلة ألدنى من بالنسبة لالستثمار في سندات حقوق الملكية، يتضمن الدليل الموض

 يمثل انخفاضاً جوهرياً وأن االنخفاض لفترة تسعة أشهر يعتبر انخفاضاً طويل المدة. ٪20تكلفتها. تعتبر المجموعة أن االنخفاض بنسبة 
 

 الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة
 

تبار األدلة على انخفاض قيمة الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة )القروض والذمم المدينة( على تأخذ المجموعة باالع
المستوى الفردي والمستوى الجماعي. يتم تقييم كافة الموجودات المالية الهامة في حالتها الفردية للتحقق من تعرضها النخفاض في 

لية الهامة في حالتها الفردية التي ُيالحظ أنها لم تتعرض النخفاض في القيمة بشكل محدد، يعاد تقييمها القيمة. إن كافة الموجودات الما
انخفاض في القيمة ولم يتم تحديده. فيما يتعلق بالموجودات المالية التي ال تكون هامة في  حدثبصورة جماعية للتحقق مما إذا كان قد 
من خالل تجميع  . يتم إجراء تقييم جماعيماعية للتحقق من تعرضها النخفاض في القيمةحالتها الفردية، فيتم تقييمها بصورة ج

 .من حيث المخاطر الموجودات المالية التي لها خصائص مماثلة
 

عاة وقيمة الخسائر المتكبدة، مع مرا إلى المعلومات السابقة بشأن توقيت االسترداد المجموعة تستندعند تقييم انخفاض القيمة الجماعي، 
أكبر أو أقل  من المحتمل أن تكونأحكام اإلدارة حول ما إذا كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الراهنة تشير إلى أن الخسائر الفعلية 

 مما تشير إليه التجارب السابقة.
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 انخفاض القيمة )تابع(
 

 الموجودات المالية غير المشتقة )تابع(
 

 )تابع( الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة
 

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

عدم وجود إمكانية فعلية السترداد األصل، يتم شطب  عندما ترى المجموعةويتم إظهارها في حساب المخصص للقروض والذمم المدينة. 
الحقاً، وأمكن ربط هذا االنخفاض بصورة موضوعية بحدث وقع بعد  خسائر انخفاض القيمة في حالة انخفاض المبالغ ذات الصلة.

 الخسائر. من خالل األرباح أوالمعترف بها سابقاً ، يتم عكس خسائر انخفاض القيمة االعتراف بخسائر انخفاض القيمة
 

 حقوق الملكية طريقة الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقًا ل
 

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

 التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد.
 

 الموجودات غير المالية 
 

وموجودات  المخزونالعقارات االستثمارية وباستثناء )لموجودات غير المالية بمراجعة القيم الدفترية  تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير
القيمة. في حالة وجود مثل ذلك المؤشر، يتم تقدير قيمة  اك أي مؤشر على تعرضها النخفاضللتحقق مما إذا كان هن (الضريبة المؤجلة

 األصل القابلة لالسترداد. يتم اختبار الشهرة التجارية سنوياً للتحقق من تعرضها النخفاض في القيمة.
 

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

مجموعات الوحدات المنتجة للنقد التي يتوقع لها أن تستفيد من دمج األعمال تجة للنقد أو للوحدات المندمج األعمال يتم تخصيصها ل نتيجة
تتمثل القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد في قيمته من االستخدام أو قيمته العادلة ناقصاً تكاليف البيع،  ذات الصلة.
م، يتم تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لتصل إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم القيمة من االستخدا عند تقديرأيهما أكبر. 

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

يد القيمة الدفترية لألصل أو وحدته المنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالسترداد. يتم االعتراف يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة عندما تز
بخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر. يتم تخصيص خسائر انخفاض القيمة المعترف بها فيما يتعلق بالوحدات المنتجة للنقد 

)مجموعات الوحدات المنتجة للنقد( ثم لتخفيض القيم  المنتجة للنقد صصة للوحداتشهرة تجارية مخ فيض القيمة الدفترية أليأوال لتخ
 الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة المنتجة للنقد )مجموعة الوحدات المنتجة للنقد( على أساس تناسبي.

 
خرى، يتم عكس خسائر انخفاض القيمة إلى ال يتم عكس خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالشهرة التجارية. فيما يتعلق بالموجودات األ

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.

 
 تعويضات الموظفين

 
 تعويضات الموظفين قصيرة األجل

 

قصيرة األجل كمصروفات عند تقديم الخدمات ذات الصلة. يتم االعتراف بااللتزام المتعلق بالمبلغ الموظفين تعويضات تساب احيتم 
 وأمكندفع هذا المبلغ مقابل الخدمات السابقة التي قدمها الموظف، ب على المجموعة التزام حالي قانوني أو ضمني ترتبالمتوقع دفعه إذا 

 موثوقة. تقدير االلتزام بصورة
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 )تابع( تعويضات الموظفين
 

 خطط المساهمات المحددة
 

المساهمات في خطط المساهمات المحددة عندما يتم تقديم الخدمات ذات الصلة. يتم االعتراف يتم االعتراف بااللتزامات المتعلقة ب
 بالمساهمات المدفوعة مقدماً كموجودات إلى المدى الذي يحتمل فيه استرداد مبالغ نقدية أو انخفاض في المدفوعات المستقبلية.

 
 تعويضات الموظفين األخرى طويلة األجل

 

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

 تنشأ فيها. األرباح أو الخسائر في الفترة التي
 

 خطط التعويضات المحددة
 

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

 لخطة التعويضات. 
 

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

مبالغ مستردة في المستقبل من الخطة أو االنخفاض في المساهمات المستقبلية في الخطة. من أجل احتساب القيمة الحالية للمنافع  شكل أي
 االقتصادية، تتم مراعاة الحد األدنى المطبق لمتطلبات التمويل.

 

حددة، التي تتألف من األرباح والخسائر االكتوارية والعائد على موجودات الخطة إن عمليات إعادة قياس صافي مطلوبات التعويضات الم
د )باستثناء الفائدة( وتأثير حدود الموجودات )إن وجدت، باستثناء الفائدة( يتم االعتراف بها مباشرة في اإليرادات الشاملة األخرى. تحد

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

جة المساهمات ودفعات ة نتيتغيرات في صافي مطلوبات )موجودات( التعويضات المحددة خالل الفتر الوضع في االعتبار أي
يتم االعتراف بصافي مصروفات الفائدة والمصروفات األخرى المتعلقة بخطط التعويضات المحددة ضمن األرباح أو التعويضات. 

 الخسائر.  
 

ضات التي تتعلق بالتغير المترتب على ذلك في التعوي فوراً عندما يتم تغيير تعويضات الخطة أو عندما يتم تقليص الخطة، يتم االعتراف 
باالعتراف باألرباح والخسائر  المجموعةبفترة الخدمة السابقة أو األرباح أو الخسائر من هذا التقليص ضمن األرباح أو الخسائر. تقوم 

 الناتجة عن تسوية خطة التعويضات المحددة عندما تتم التسوية.
 

 تعويضات نهاية الخدمة 
 

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

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

 المخصصات
 

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

 
 الضمانات

 
النتائج تقدير يتم االعتراف بمخصص الضمانات عندما يتم بيع المنتجات أو الخدمات ذات الصلة، بناًء على معطيات الضمان السابقة و

 المحتملة في حال وقوع أي منها.
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 الموجودات والمطلوبات المحتفظ بها للبيع 
 

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

 
االستبعاد، بقيمها الدفترية أو قيمها العادلة ناقصاً تكاليف البيع، أيهما أقل. يتم أوالً تخصيص  يتم عادًة قياس الموجودات، أو مجموعات

، وال يتم على أساس تناسبيمة مجموعة االستبعاد إلى الشهرة التجارية، ثم إلى الموجودات والمطلوبات المتبقية خسائر انخفاض قي
ة المؤجلة أو الموجودات المتعلقة بامتيازات الموظفين يموجودات الضريبالتخصيص أي خسائر إلى المخزون أو الموجودات المالية أو 

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

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

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

 
 اإليرادات 

 
 بيع البضائع 

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

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

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

 المبيعات.
 

 تقديم الخدمات 
 

خ التقرير. يتم يتم االعتراف باإليرادات من الخدمات المقدمة ضمن األرباح أو الخسائر بما يتناسب مع مرحلة إنجاز المعاملة في تاري
 تقييم مرحلة اإلنجاز استناداً إلى معاينة األعمال المنجزة. 

 
 عقود اإلنشاءات 

 
ى الحد تشتمل إيرادات العقد على القيمة المبدئية المتفق عليها في العقد زائداً أية تعديالت على أعمال العقد والمطالبات ودفعات الحوافز إل

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

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

 متوقعة من عقد ما ضمن األرباح أو الخسائر. يحتمل استردادها. يتم االعتراف فوراً بالخسائر ال
 

   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  ي إيرادات اإليجار على مدى فترة عقد اإليجار.بحوافز اإليجار الممنوحة كجزء ال يتجزأ من إجمال

 العقارات االستثمارية كإيرادات أخرى. 
 

 إيرادات توزيعات األرباح  
 

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

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

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

. يتم م المصرفيةومصروفات الربح على التمويل اإلسالمي والرسو التمويل من مصروفات الفائدة على القروض المصرفية تكاليفتتألف 
تكاليف االقتراض المنسوبة تتم رسملة ضمن األرباح أو الخسائر باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.  التمويلاالعتراف بكافة تكاليف 

األصل الذي يستغرق بالضرورة فترة إن األصل المؤهل هو . ذلك األصلكجزء من تكلفة  أصل مؤهلحيازة أو إنشاء لبشكل مباشر 
له أو بيعه. تتوقف رسملة تكاليف االقتراض عند االنتهاء الفعلي من كافة األنشطة  المحددحتى يصبح جاهزاً لالستخدام  طويلة ةزمني

 .   األصل لالستخدام المحدد له أو بيعهالالزمة إلعداد 
 

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

 
 الضريبة  

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

  معترف بها مباشرًة ضمن حقوق الملكية أو ضمن اإليرادات الشاملة األخرى.  ، أو بنود أعمالبعملية دمج  اهمدى تعلقالخسائر إلى 
 

 الحالية الضريبة
 

وأية تعديالت على  الخسائر الخاضعة للضريبة للسنة األرباح أو قبضها عنالمتوقع دفعها أو  تتألف الضريبة الحالية من الضريبة
تتمثل قيمة الضريبة الحالية مستحقة الدفع أو القبض في أفضل تقدير لمبلغ السنوات السابقة. ب المتعلقة و القبضالضريبة مستحقة الدفع أ

قبضها والذي يعكس عدم اليقين المتعلق بالضرائب على الدخل، إن وجدت. يتم قياس الضريبة الحالية المتوقع دفعها أو  الضريبة
 التي يتم تفعيلها بشكل فعلي في تاريخ التقرير باستخدام المعدالت الضريبية السارية أو

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

 
 المؤجلة الضريبة

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

يتم قياس الضريبة المؤجلة بالمعدالت الضريبية المتوقع تطبيقها على الفروق المؤقتة عند  والمبالغ المستخدمة لألغراض الضريبية.
العكس باستخدام المعدالت الضريبية السارية أو التي يتم تفعيلها بشكل فعلي في تاريخ التقرير. إن قياس الضريبة المؤجلة يعكس اآلثار 

 ضريبية للطريقة التي تتوقع من خاللها المجموعة استرداد أو تسوية القيمة الدفترية لموجوداتها ومطلوباتها في تاريخ التقرير.ال
 

 ال يتم االعتراف بضريبة مؤجلة لـ:
 

 لى األمور الفروق المؤقتة عند االعتراف المبدئي بالموجودات والمطلوبات في معاملة غير معامالت دمج األعمال، وال تؤثر ع
 المحاسبية وال األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة؛

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

 .الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة الناشئة عند االعتراف المبدئي بالشهرة التجارية 

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

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

 . في المستقبل أرباح خاضعة للضريبةال وجود احتم يزيدذات الصلة. يتم عكس هذه التخفيضات عندما 
 

 معايير محددة. تطبيقتتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة فقط في حال 
 



 

32 

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

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
   بية الهامة )تابع(السياسات المحاس 3
   

 الزكاة
 

مخصص للزكاة  تكوينحقوق الملكية، يتم طريقة فيما يتعلق بالعمليات في بعض الشركات التابعة والشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً ل
معترف بها مباشرًة ضمن وفقاً للقوانين المالية ذات الصلة. يتم االعتراف بالزكاة ضمن األرباح أو الخسائر ما لم تكن مرتبطة ببنود 

 حقوق الملكية، وفي هذه الحالة يتم االعتراف بها ضمن حقوق الملكية.
 

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

 
ألسهمها العادية. يتم احتساب ربحية السهم األساسية من خالل تقسيم  والمخفضةتقوم المجموعة بعرض بيانات ربحية السهم األساسية 

مساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة، بعد تعديلها لبيان أثر لاألرباح أو الخسائر المنسوبة 
مساهمين العاديين للعن طريق تعديل األرباح أو الخسائر المنسوبة  المخفضة 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
 . فيضهاالمحتمل تخ

 
 المنح الحكومية

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

سائر بصورة ضمن األرباح أو الخ 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 

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

 لمجموعة.ل األخرى المكوناتع أي من ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بمعامالت م
 

عن اتخاذ القرارات التشغيلية( على  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 

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

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

 
 القيمة العادلة 

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

تعكس القيمة . للمجموعة في ذلك التاريخ السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاحاً 
 .تزاممخاطر عدم الوفاء باالل العادلة لاللتزام

 

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

 
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  بشكل كافٍ نشط في حال تكرار حدوث المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات 
 .  بصورة مستمرة

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

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

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

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

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

بواسطة األسعار المدرجة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة أو االستناد إلى أساليب تقييم تستخدم فقط بيانات من السوق 
لمراعاة الفرق بين القيمة العادلة عند االعتراف  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 مدعوماً 

 
 والتعديالت والتفسيرات  المعايير 4

 
 ويجوز تطبيقها بشكل مسبق. 2018يناير  1المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير على الفترات السنوية التي تبدأ بعد  تسري بعض

 وعة موضحة أدناه. إن المعايير الجديدة التي قد تنطبق على المجم المجموعة ال تخطط لتطبيق هذه المعايير بشكل مسبق.إال أن 
 

  األدوات المالية"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية " 9المعيار رقم 
 

 المالية الموجوداتنيف وقياس متطلبات تصاألدوات المالية" " المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  9المعيار رقم  يحدد
الجديد لخسائر االئتمان المتوقعة المستخدم راء أو بيع بنود غير مالية بما في ذلك النموذج والمطلوبات المالية وبعض العقود الخاصة بش

يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي في احتساب انخفاض قيمة الموجودات المالية ومتطلبات محاسبة التحوط العامة الجديدة. 
على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من  9المعيار رقم ي النسخة النهائية من تسراالعتراف والقياس. "األدوات المالية":  39رقم 

 قبل ذلك التاريخ. هذا المعيار تطبيقويجوز  2018اير ين 1فترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ال
 
 الموجودات المالية –التصنيف  .1

 
التي تعكس لتصنيف وقياس الموجودات المالية منهجية جديدة  ةير الماليرامن المعايير الدولية إلعداد التق 9يتضمن المعيار رقم 

من المعايير الدولية إلعداد  9المعيار رقم  يتضمن إدارة هذه الموجودات وخصائص تدفقاتها النقدية. الذي تتم فيهنموذج األعمال 
بالتكلفة المطفأة، والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل ثالث فئات رئيسية لتصنيف الموجودات المالية وهي: المقاسة  ةرير المالياالتق

اإليرادات الشاملة األخرى والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يلغي هذا المعيار فئات التصنيف الحالية بموجب 
 المحتفظ بها للبيع. الموجوداتنة وللموجودات المحتفظ بها لالستحقاق والقروض والذمم المدي 39المعيار المحاسبي الدولي رقم 
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 )تابع(األدوات المالية"ارير المالية "من المعايير الدولية إلعداد التق 9المعيار رقم 
 

 انخفاض القيمة .2

 
يستبدل نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد في المعيار المحاسبي الدولي  ةرير المالياالمعايير الدولية إلعداد التقمن  9إن المعيار رقم 

حول كيفية تأثير التغيرات في  بير من األحكامقدر كبنموذج استشرافي "خسائر االئتمان المتوقعة" األمر الذي سيحتاج إلى  39رقم 
طبق نموذج احتساب سوف يُ  العوامل االقتصادية على خسائر االئتمان المتوقعة والتي سيتم تحديدها على أساس االحتمال المرجح.

يرادات الشاملة األخرى، انخفاض القيمة الجديد على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإل
  .الملكية، وتطبق على موجودات العقود أدواتباستثناء االستثمارات في 

 
 على أي من األسس التالية:بناًء ، سوف تقاس مخصصات الخسائر ةرير المالياالمعايير الدولية إلعداد التقمن  9لمعيار رقم وفقاً ل

 

  شهراً  12المحتمل خالل  التعثرخسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن أحداث شهراً، وتمثل  12خسائر االئتمان المتوقعة لمدة
 من تاريخ التقرير؛ و

  المحتمل  التعثرخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي، وتمثل خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث
 على مدى العمر اإلنتاجي ألداة مالية.

 
بصورة  في تاريخ التقرير خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي إذا ازدادت مخاطر االئتمان ألصل مالي طبق قياسيُ 

المنشأة أن شهراً إن لم يحدث ذلك. قد ترى  12جوهرية منذ االعتراف المبدئي، بينما يطبق قياس خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 
ائتمان منخفضة في تاريخ التقرير. هذا األصل ينطوي على مخاطر  د بصورة جوهرية إذا كانألصل مالي لم تزدا االئتمان مخاطر

المدينة التجارية وموجودات العقود التي ال تتضمن  مطبق قياس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي دائماً على الذميُ 
يضاً على الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود التي تتضمن عنصر عنصر تمويلي هام، وقد تقرر المنشأة تطبيق هذه السياسة أ

 تمويلي هام.
 

خسائر الفعلية. سوف تقوم المجموعة باحتساب معدالت خسائر االئتمان استناداً إلى  خسائر االئتمان المتوقعةسوف يتم احتساب 
 ي ذلك األطراف ذات العالقة. بصورة منفصلة لألنواع المختلفة من العمالء بما ف االئتمان المتوقعة

 
فيها جمع البيانات  سوف يتمالفعلية لبيان الفروقات بين الظروف االقتصادية خالل الفترة التي خسائر االئتمان سوف يتم تعديل 

راف التاريخية، والظروف الحالية ورؤية المجموعة للظروف االقتصادية على مدى األعمار المتوقعة للذمم المدينة وأرصدة األط
 ذات العالقة.  

 
 التحوط .3

 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية قواعد جديدة لمحاسبة التحوط تهدف إلى تحقيق التوافق بين  9يتضمن المعيار رقم 
بقاً محاسبة التحوط مع أهداف واستراتيجية المجموعة إلدارة مخاطر وتطبيق منهجية كمية واستشرافية لتقييم فعالية التحوط. ط

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، قد تختار المجموعة حسب السياسة المحاسبية المطبقة لديها تأجيل تطبيق  9للمعيار رقم 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية واالستمرار في تطبيق محاسبة التحوط وفقاً  9محاسبة التحوط بموجب المعيار رقم 

 .39المحاسبي الدولي رقم للمعيار 
 

تخطط المجموعة لالستفادة من اإلعفاء الذي يسمح لها بعدم إعادة بيان أرقام المقارنة للفترات السابقة المتعلقة بالتغيرات في 
وبات في القيم الدفترية للموجودات المالية والمطل اتوف يتم االعتراف بالفروقاس )بما في ذلك انخفاض القيمة(. سالتصنيف والقي

يناير  1كما في  حقوق الملكيةبشكل عام ضمن  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 9المعيار رقم المالية الناتجة عن تطبيق 
2018. 

 

  "اإليرادات من العقود مع العمالء"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  15المعيار رقم 
 

هذا إطار شامل لتحديد كيفية وحجم وتوقيت االعتراف باإليرادات. يحل  ايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالمعمن  15يضع المعيار رقم 
والمعيار  ،اإليرادات 18بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،المعيار محل التوجيهات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات

برامج والء الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  13والتفسير رقم  شاءاتعقود اإلن 11المحاسبي الدولي رقم 
يناير  1ية التي تبدأ في أو بعد التقارير السنوإعداد على فترات  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  15. يسري المعيار العمالء
 ، ويجوز التطبيق قبل ذلك التاريخ.2018
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 )تابع( ء""اإليرادات من العقود مع العمالمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  15المعيار رقم 

 

 بيع البضائع  .1
 

ً للمعيار رقم  ، سوف يتم االعتراف باإليرادات عندما يسيطر العميل على المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  15وفقا
 البضائع.

 

 مةحدوث عكس جوهري في قيمة اإليرادات المتراكسوف يتم االعتراف باإليرادات من العقود إلى المدى الذي يحتمل معه 
، من المتوقع االعتراف العائد منهاتقدير معقول بشأن  وضع. وبالتالي، فيما يتعلق بالعقود التي ال يمكن للمجموعة المعترف بها

 .معقول، أيهما أقرب وضع تقديرباإليرادات عند انقضاء فترة االسترجاع أو عندما يمكن 
 

أن يؤدي  ال تتوقع المجموعة لحد كبير. لذلكمتشابهة  من بيع البضائع فإن توقيت االعتراف باإليراداتبناء على تقييم المجموعة، 
من هذه جوهرية في توقيت االعتراف باإليرادات  اتفروقإلى  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  15لمعيار رقم تطبيق ا
 العقود.

 

 تقديم الخدمات  .2
 

كافة الخدمات بناًء  علىإجمالي ثمن عقود الخدمات  توزيع، سيتم التقارير المالية المعايير الدولية إلعدادمن  15وفقاً للمعيار رقم 
بناًء على قائمة األسعار التي تستند إليها المجموعة عند تقديم  لكل خدمةعلى سعر البيع لكل خدمة على حدة. يتم تحديد سعر البيع 

 الخدمات بموجب معامالت منفصلة.
  

أن يؤدي  ال تتوقع المجموعة لحد كبير. لذلكمتشابهة  لخدماتلقيمة العادلة وأسعار البيع المنفصلة لإن ابناء على تقييم المجموعة، ف
هذه لجوهرية في توقيت االعتراف باإليرادات  اتفروقإلى  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  15لمعيار رقم تطبيق ا

 الخدمات.
 

 عقود اإلنشاءات  .3
 

لعقد في الوقت الحالي على القيمة المبدئية المتفق عليها في العقد مضافاً إليها أي تعديالت تطرأ على أعمال العقد تشتمل إيرادات ا
والمطالبات ودفعات الحوافز إلى الحد الذي يحتمل معه أن ينتج عنها إيرادات ويمكن قياسها بصورة موثوقة. عندما يتم االعتراف 

 ديل قياس مرحلة العقد أو سعر العقد، وتتم إعادة تقييم مركز العقد التراكمي في تاريخ كل تقرير. بالمطالبات أو التعديالت، يتم تع
 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، سوف يتم إدراج المطالبات والتعديالت ضمن محاسبة العقود  15بموجب المعيار رقم 
 عند اعتمادها.

 

المعايير الدولية من  15لمعيار رقم من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وا 9المعيار رقم يق أن يؤدي تطب ال تتوقع المجموعة
حدوث تأثير جوهري على بياناتها المالية الموحدة. قد تتغير التأثيرات الفعلية لتطبيق هذين المعيارين كما إلى  إلعداد التقارير المالية

 بسبب: 2018يناير  1في 
 

 ؛منها بعداالنتهاء ، والتي لم يتم هذين المعيارين قيام المجموعة بتعديل سياساتها المحاسبية وضوابطها الداخلية يتطلب    -

 الخاص باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة؛ والنموذج  ووضعكما تقوم المجموعة بتعديل     -

دة المستخدمة تخضع لتغيرات لحين انتهاء المجموعة من إن السياسات المحاسبية واالفتراضات واألحكام وأساليب التقدير الجدي    -
 وضع أول بيانات مالية موحدة تتضمن تاريخ التطبيق األولي.

 
  "عقود اإليجار"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  16المعيار رقم 

 
، محل التوجيهات السابقة الواردة في المعيار 2016يناير  في المنشور، المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  16يحل المعيار رقم 

للشركات، مما  الميزانيات العموميةعقود اإليجار ضمن  بيان. وفقاً لهذه التوجيهات الُمعدلة، سيتم عقود اإليجار 17المحاسبي الدولي رقم 
قود اإليجار إما كعقود إيجار تشغيلي أو عقود إيجار ر تصنيف علغي هذا المعيايُ  ومطلوباتها. يترتب عليه مزيد من الوضوح لموجوداتها

متطلبات اختبار تصنيف عقود  إلغاءمن منظور المستأجر، وبذلك يتم  معاملة كافة عقود اإليجار كعقود إيجار تمويليتم تمويلي حيث ت
لك تغير في تحديد أي العقود ُتعتبر اإليجار. تركز التوجيهات الُمعدلة بشكل أكبر على الطرف المسيطر على األصل، وقد يترتب على ذ

يناير  1 أو بعد على الفترات السنوية التي تبدأ في المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  16يسري المعيار رقم  عقود إيجار.
2019 . 
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 ليس من المتوقع أن يكون للمعايير الجديدة أو المعدلة التالية تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة: 
 

 1( )يسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 40 تحويالت العقار االستثماري )تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 (. 2018يناير 

  معايير متنوعة )تعديالت على المعيار رقم  – 2016-2014التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للفترة
( )يسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 28لي رقم من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمعيار المحاسبي الدو 1
 (.2018يناير  1

  من المعايير  10البيع أو المساهمة في الموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو ائتالفه المشترك )تعديالت على المعيار رقم
 (.28عيار المحاسبي الدولي رقم الدولية إلعداد التقارير المالية والم

 

 فيما يلي التعديالت التي تسري إلزامياً اعتباراً من السنة الحالية:
 

  المعيار  )التعديالت على معايير مختلفة – 2016 – 2014التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للفترة
 الدولية إلعداد التقارير المالية(من المعايير  12رقم 

 (12ت الضريبة المؤجلة للخسائر غير المحققة )التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم االعتراف بموجودا 

  (.7مبادرات اإلفصاح )التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

 .2017ديسمبر  31البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في على  جوهريتأثير والتعديالت لتطبيق هذه المعايير  لم يكن
 

 حيازة واستبعاد شركات تابعة وحصص غير مسيطرة  5
 

 عمليات االستحواذ )أ(
 

  2017االستحواذ على شركات تابعة في 
 

(، 2016ديسمبر  31حتى  ائتالف مشترك، ونظراً للتغير في تشكيل مجلس إدارة "ريستوفير راك ذ.م.م" )2017يناير  1اعتباراً من  (1)
لسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها. حيث أن المجموعة لديها القدرة على السيطرة على تمارس المجموعة سيطرة على ا

احتساب االستحواذ على القيم الدفترية اعتباراً من التاريخ الذي سيطرت فيه المجموعة  تم اعتمادأنشطة وعمليات الشركة المستثمر بها، 
 شركة ريستوفير راك ذ.م.م. في تجارة معدات المطابخ وتنفيذ مشروعات المقاوالت الُمتكاملة. يتمثل النشاط الرئيسي لعلى تلك الشركة. 

 
 التي استحوذت عليها المجموعة:يستوفير راك ذ.م.م فيما يلي القيمة العادلة التي تمثل القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المحددة لر

 

 ألف درهم   
    

 663   ممتلكات وآالت ومعدات
 7.056   المخزون

 12.817   الذمم المدينة التجارية واألخرى
 12.701   النقد في الصندوق ولدى البنك 

   ---------- 
 33.237   إجمالي الموجودات

 (11.369)   ناقصاً: إجمالي المطلوبات 
   ----------- 

 21.868   صافي الموجودات المستحوذ عليها
   ===== 

 10.278 ((2)17)راجع إيضاح  ذ.م.مريستوفير راك لعادلة للحصص الموجودة سابقاً في القيمة ا
   ===== 

 11.590   الزيادة في الحصص غير المسيطرة
   ===== 
 

 ، ساهمت الشركة التابعة2017ديسمبر  31خالل الفترة منذ تاريخ االستحواذ على حصص مسيطرة في ريستوفير راك ذ.م.م وحتى 
 مليون درهم في نتائج المجموعة. 13 .9مليون درهم وصافي أرباح بلغت  72 .05وذ عليها مؤخراً بإيرادات بلغت المستح
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  )تابع(  وحصص غير مسيطرة حيازة واستبعاد شركات تابعة 5
 

 عمليات االستحواذ )تابع( )أ(
 

 )تابع( 2017على شركات تابعة في االستحواذ 
 
مليون  4 .9، قامت إحدى الشركات التابعة للمجموعة وهي "سيراميك رأس الخيمة الهند برايفت ليمتد" باستثمار مبلغ خالل السنة الحالية (2)

و "جريفون سيراميك  "بارتنرشب ليمتد ليابيليتيترتب عليه السيطرة على "جي ار أي اس سيراميك  مليون درهم مما 1 .8ومبلغ  درهم
 ٪51 الشركات المستثمر بها عملياتفي ، بلغت الحصة الحالية للمجموعة اتاالستثمار هذه . بناًء علىبرايفت ليمتد" على التوالي

 ، التي تمثل القيم الدفترية،العادلة قيممليون درهم. فيما يلي ال 6 .42بمبلغ لحصص غير المسيطرة القيمة اإلجمالية ل وبالتالي، زادت
 :االستحواذ اريخوتوالمطلوبات المحددة التي استحوذت عليها المجموعة كما في  لموجوداتل
  

جي ار أي اس  
سيراميك ليمتد 

 ليابيليتي بارتنرشب

 
جريفون سيراميك 

 برايفت ليمتد

 
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

    الموجودات
 17.327 3.675 13.652 الممتلكات واآلالت والمعدات

 643 12 631 الموجودات األخرى غير المتداولة
 1.444 - 1.444 المخزون

 2.024 201 1.823 الذمم المدينة التجارية واألخرى
 1.476 - 1.476 الموجودات المتداولة األخرى

 6.908 1.880 5.028 دى البنك النقد في الصندوق ول
 ---------- ------- --------- 
 24.054 5.768 29.822 

    المطلوبات
 (4.577) - (4.577) قروض طويلة األجل
 (9.788) (2.292) (7.496) الذمم الدائنة التجارية

 (2.360) (1) (2.359) المطلوبات المتداولة األخرى *
 --------- -------- --------- 

 13.097 3.475 9.622 صافي الموجودات
 -------- -------- --------- 

 6.418 1.703 4.715 صافي الموجودات المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرة
 6.679 1.772 4.907 صافي الموجودات المنسوبة إلى المجموعة

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

 مليون درهم. 1 .68بلغ * يشتمل هذا المبلغ على مبلغ سحب على المكشوف بم
 

بإجمالي إيرادات المستثمر بها  الشركات ، ساهمت2017ديسمبر  31مسيطرة وحتى الحصص الخالل الفترة منذ تاريخ االستحواذ على 
 مليون درهم في نتائج المجموعة. 0 .31مليون درهم وصافي خسائر بلغت  1 .54بلغت 
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 كاتها التابعةسيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشر
 

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  )تابع(  حيازة واستبعاد شركات تابعة وحصص غير مسيطرة 5
 

 عمليات االستحواذ )تابع( )أ(
 

 )تابع( 2017على شركات تابعة في االستحواذ 
 

المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق سابقاً وفي شركتها المستثمر بها  ٪50وعة على الحصة المتبقية البالغة استحوذت المجم، خالل السنة الحالية (3)
، العادلة قيمفيما يلي الارك الدولية للتجارة المحدودة" وبذلك تحولت هذه الشركة إلى شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة. الملكية "

 :المطلوبات المحددة التي استحوذت عليها المجموعةو لموجوداتل التي تمثل القيم الدفترية،
 ألف درهم   
    

 4.140   ممتلكات وآالت ومعدات
 67.747   المخزون

 39.680   الذمم المدينة التجارية واألخرى
 4.249   النقد في الصندوق ولدى البنك 

   ------------ 
 115.816   إجمالي الموجودات

 (121.249)   لوبات ناقصاً: إجمالي المط
   ------------- 

 (5.433)   صافي المطلوبات
 -    للحصص الموجودة سابقاً ناقصاً: القيمة العادلة 

   ---------- 
 (5.433) صافي المطلوبات المفترضة

 (21.569) الثمن
   ----------- 

 27.002   (6الشهرة التجارية )راجع اإليضاح 
   ===== 

 

 ، ساهمت2017ديسمبر  31وحتى  ارك الدولية للتجارة المحدودة"في " مسيطرةالحصص الفترة منذ تاريخ االستحواذ على خالل ال
 مليون درهم في نتائج المجموعة. 3 .54مليون درهم وصافي خسائر بلغت  24 .40بإجمالي إيرادات بلغت المستثمر بها  الشركة

 

 2016االستحواذ على حصص غير مسيطرة في 
 

المحتسبة وفقاً لطريقة سابقاً وفي الشركات المستثمر بها  ٪50على الحصة المتبقية البالغة ، استحوذت المجموعة السابقةخالل السنة  (4)
سيراميك رأس الخيمة جي إم بي إتش ورأس الخيمة للتوزيع أوروبا و سيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة ليمتدحقوق الملكية وهي 

 .17راجع أيضاً إيضاح لمجموعة. لشركات تابعة مملوكة بالكامل  وبذلك تحولت هذه الشركات إلى .إل اس. ايه. آر.
 

سيراميك رأس الخيمة جي إم و سيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة ليمتدل للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديدالقيم العادلة  فيما يلي
 :المجموعةالتي استحوذت عليها  .. ايه. آر. إلاس رأس الخيمة للتوزيع أوروباو بي إتش

  

سيراميك رأس  
الخيمة المملكة 

 المتحدة ليمتد

سيراميك رأس 
الخيمة جي إم 

 بي إتش

رأس الخيمة 
للتوزيع أوروبا 
 .اس. ايه. آر. إل

 
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 148.083 45.938 80.240 21.905 إجمالي الموجودات

 (163.155) (51.756) (93.062) (18.337) ناقصاً: إجمالي المطلوبات

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

 (15.072) (5.818) (12.822) 3.568 صافي الموجودات/ )المطلوبات(

 (1.784) - - (1.784) (17ناقصاً: القيمة العادلة للحصص السابقة )راجع إيضاح 

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

 (16.856) (5.818) (12.822) 1.784 صافي الموجودات المستحوذ عليها/ )المطلوبات المفترضة(

 (7.491) - (101) (7.390) الثمن

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

 24.347 5.818 12.923 5.606 (6)راجع إيضاح  الشهرة التجارية

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

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  )تابع(  حيازة واستبعاد شركات تابعة وحصص غير مسيطرة 5
 

 عمليات االستحواذ )تابع( )أ(
 

 2016غير مسيطرة في  االستحواذ على حصص
 
 ليمتد"بريستيج تايلز بي تي واي في " ٪5على الحصة المتبقية البالغة ، استحوذت المجموعة 2016ديسمبر  31المنتهية في خالل السنة  (5)

 مليون درهم. 2 .38ون درهم وترتب على ذلك انخفاض الحصص غير المسيطرة بمبلغ ملي 0 .69دره ـمقابل مبلغ وق
 
بورسلين رأس الخيمة في  ٪8 .2ذ.م.م. على الحصة المتبقية البالغة  ن رأس الخيمةبورسليشركة ، استحوذت السابقةلسنة خالل ا (6)

 ٪91 .7إلى  ٪83 .5أوروبا أس ايه وبذلك زادت حصتها الفعلية من  ن رأس الخيمةبورسليالواليات المتحدة األمريكية إنك من خالل 
   مليون درهم.   0 .35ة الحصص غير المسيطرة بمبلغ بقيمة اسميه وترتب على ذلك زياد

 
 االستبعادات )ب(

 

 2017/ حصص غير مسيطرة في  استبعاد شركات تابعة
 

 وشركة اإلمارات ذ.م.مراك إلكترو في  ٪10و ٪50و ٪08.51باستبعاد كامل حصتها البالغة الحالية  السنةقامت المجموعة خالل  (1)
مليون درهم. ترتب على االستبعاد  3 .82 لتجارة ذ.م.م على التوالي وتم االعتراف بأرباح متراكمة بقيمةوإنكوم لالثقيلة ذ.م.م  للهندسة

 الحصص غير المسيطرة. في  مليون درهم 28 .30بمبلغ انخفاض 
 

 المالية الموحدة للمجموعة: البياناتفيما يلي تأثير استبعاد شركات تابعة على 
 ألف درهم   

    الموجودات

 3.471   معداتالالت واآلممتلكات وال
 17.031   المخزون

 66.012   الذمم المدينة التجارية واألخرى
 28.171   موجودات متداولة أخرى

 30.175   النقد في الصندوق ولدى البنك *
   ----------- 
   144.860 

    المطلوبات
 (2.984)   سحب مصرفي على المكشوف

 (72.527)   جارية واألخرىالذمم الدائنة الت
   ------------ 

 69.349   صافي الموجودات
 (28.295)   ناقصاً: صافي الموجودات المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرة 

   ----------- 
 41.054   )أ( الشركة األم صافي الموجودات المنسوبة إلى

 45.000   الثمن )ب(
   --------- 

 3.946   أ(-بعاد )باألرباح من االست
 (128)   ناقصاً: خسائر صرف عمالت أجنبية ُمعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر

   -------- 
 3.818   صافي –األرباح من االستبعاد 

   ==== 
 

 مليون درهم. 59.20 ودائع ثابتة مرهونة بقيمة *يشتمل هذا المبلغ على
 

مليون سهماً مصدراً ومدفوعاً في "سيراميك رأس الخيمة  354من إجمالي  اً مليون سهم 5.12ببيع  الحالية، قامت المجموعة السنةخالل  (2)
. تم بيع األسهم من خالل نظام التداول اآللي الخاص بـ "دكا لألوراق المالية مليون درهم 24 .7مقابل مبلغ وقدره  بنجالديش المحدودة"

الحصص في  مليون درهم 7 .5زيادة بمبلغ المما ترتب عليه  ٪68 .13إلى  ٪71 .67المحدودة" وبالتالي انخفضت حصة المجموعة من 
 غير المسيطرة. 

 



 

40 

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

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  )تابع(  ةحيازة واستبعاد شركات تابعة وحصص غير مسيطر 5

 
 )تابع(  االستبعادات )ب(

 
 2016/ حصص غير مسيطرة في  استبعاد شركات تابعة

 
 . 2016ديسمبر  31لم يتم استبعاد أي شركة تابعة خالل السنة المنتهية في 

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

 
 :شركات تابعةكجزء من عمليات حيازة واستبعاد  همستحوذ عليال/  فيما يلي النقد )المتنازل عنه(

 
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 - 4.249 ارك الدولية للتجارة المحدودة
 - 1.880 جريفون سيراميك برايفت ليمتد

 - (27.191) إلكترو راك ذ.م.م
 - 12.701 ريستوفير راك ذ.م.م

 - 3.353 ليتي بارتنرشبجي ار أي اس سيراميك ليمتد ليابي
 706 - سيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة ليمتد

 4.467 - سيراميك رأس الخيمة جي إم بي إتش
 3.720 - رأس الخيمة للتوزيع أوروبا اس. ايه. آر. إل.

 ---------- -------- 
 (5.008) 8.893 
 ====== ==== 

 
 الشهرة التجارية 6

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 50.356 61.780 يناير  1الرصيد كما في 
 24.347 27.002 ((4( و)3)أ()5زائداً: االستحواذ من خالل دمج أعمال )راجع اإليضاح 

 ---------- --------- 
 88.782 74.703 

 (12.923) - ( 13ناقصاً: خسائر انخفاض القيمة )راجع أدناه واإليضاح 
 - 219 رات في معدالت الصرفزائداً: تأثير التغي

 ---------- --------- 
 61.780 89.001 ديسمبر 31الرصيد كما في 

 ====== ===== 
 

مليون درهم  6 .04مليون درهم ومبلغ  5 .61مليون درهم ومبلغ  50 .36، تتألف الشهرة التجارية من مبلغ 2017ديسمبر  31كما في 
سيراميك رأس الخيمة المملكة منطقة حرة ذ.م.م وسيرامين ف بهذه المبالغ عند االستحواذ على مليون درهم حيث تم االعترا 27ومبلغ 

تم بصورة سنوية اختبار على التوالي. ي رك الدولية للتجارة المحدودةوا .اس. ايه. آر. إل رأس الخيمة للتوزيع أوروباو المتحدة ليمتد
 . ن مدى تعرضها النخفاض في القيمةالشهرة التجارية الناتجة عن دمج األعمال للتحقق م
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع( الشهرة التجارية 6

 
خدام" للشهرة التجارية المعترف "القيمة من االستستناداً إلى احتساب خالل السنة الحالية، قامت اإلدارة بإجراء اختبارات انخفاض القيمة ا

توقعات التدفقات النقدية وفقاً للنتائج التشغيلية المقدرة للوحدات المنتجة  بها عند االستحواذ على شركات تابعة. تستند عملية االحتساب إلى
 ديد هذه القيم:. فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحذات الصلة للنقد

 
  ٪11 - ٪6  معدل الخصم

 ٪7 - ٪1  السنوينمو العدل توسط مم
 ٪1 - ٪0 .5  معدل نمو القيمة النهائية
 سنوات 5  السنوات المعنية بالتقدير

 
ترداد أكبر من القيم بناًء على هذا التقييم، لم تقم المجموعة بتسجيل خسائر االنخفاض في القيمة خالل السنة حيث كانت القيم القابلة لالس

مليون درهم للشهرة التجارية المسجلة عند االستحواذ  12 .92: خسائر االنخفاض في القيمة بمبلغ 2016)الدفترية كما في تاريخ التقرير 
 . على سيراميك رأس الخيمة جي إم بي اتش(

 
 اإليرادات  7

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 2.515.279 2.735.711 بيع بضائع
 38.305 21.143 تقديم خدمات 

 239.494 98.047 إيرادات عقود إنشاءات 
 -------------- ------------- 
 2.854.901 2.793.078 
  ======== = ====== 

 
   )باستثناء المخزون المشطوب ومخصص المخزون(  تكلفة المبيعات 8
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 903.214 950.528 مستهلكة مواد خام 
 (130.134) (66.337) التغير في مخزون البضائع تامة الصنع

 279.106 265.152 العمالة المباشرة 
 187.500 178.268 الطاقة والوقود

 215.393 194.985  غاز البترول المسال والغاز الطبيعي
 160.853 130.397 ( 14يضاح اإل)راجع  للممتلكات واآلالت والمعدات االستهالك

 110.063 105.190 مصروفات مواد التعبئة
 133.339 126.667 إصالحات وصيانة 

 2.624 425 الباطن مقاوليأتعاب 
 59.018 46.051 أخرى

 ------------- ------------- 
 1.931.326 1.920.976 
 ======= ======= 
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 المصروفات اإلدارية والعمومية 9

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 108.947 101.785 تكاليف موظفين رواتب و
 19.758 18.102 (14االستهالك للممتلكات واآلالت والمعدات )راجع اإليضاح 

 11.223 11.606 عاب قانونية ومهنية أت
 8.940 10.296 (16االستهالك للعقارات االستثمارية )راجع اإليضاح 

 6.952 6.096 هاتف وبريد ومستلزمات مكتبية 
 9.046 7.436 إصالحات وصيانة 
 7.248 5.187 مصروفات مرافق
 2.721 2.240 مصروفات أمن 

 4.930 5.064 (15يضاح إطفاء موجودات غير ملموسة )راجع اإل
 748 - الخسائر من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

 8.662 8.822 مصروفات متعلقة بعقارات استثمارية 
 1.059 322 رسوم ترخيص

 655 1.645 مصروفات سفر 
 5.513 9.631 مصروفات نظم المعلومات 

 2.858 3.056 صندوق اشتراك العاملين في األرباح
 48.577 26.375 أخرى 

 ----------- ----------  
 217.663 247.837 
 ====== ====== 

 
 مصروفات البيع والتوزيع    10

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 109.282 130.335 تكاليف موظفين رواتب و
 110.560 110.703 الشحن والنقل 

 73.349 76.050 الخصومات المتعلقة باألداء 
 39.371 43.549 ويج دعاية وتر

 22.317 21.872 مصروفات اإليجار
 3.211 5.788 سفر وضيافة 

 1.328 2.355 (14االستهالك للممتلكات واآلالت والمعدات )راجع اإليضاح 
 21.557 19.867 أخرى

 ----------- ----------- 
 410.519 380.975 
 ====== ====== 
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 ( وشركاتها التابعةسيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.
 

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 اإليرادات األخرى  11

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 32.153 35.250 ((1)16يضاح اإلإيرادات اإليجار من العقارات االستثمارية )راجع 
 5.081 4.253 بيع خردة وبنود متنوعة 

 63 2.626 مطالبات التأمين 
 - 12.061 الت ومعدات األرباح من استبعاد ممتلكات وآ

 - 2.244  األرباح من استبعاد عقارات استثمارية 
 4.689 9.225 ( أدناه(1)راجع إيضاح ) مكتسبةخصومات 

 9.687 10.853 إيرادات متنوعة أخرى 
 --------- --------- 
 76.512 51.673 
 =====  ===== 

 
 التسوية. مفاوضاتالموردين كجزء من  تم الحصول عليها منيرتبط هذا المبلغ بالخصومات التي  (1)
 

 التمويل وتكاليفإيرادات  12
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 

   إيرادات التمويل
 2.529 3.548 على الودائع الثابتة الفوائد 
 90 - ()ب(28يضاح اإلراف ذات عالقة )راجع على مبالغ مستحقة من أط الفوائد

 191 600 إيرادات الربح من ودائع الوكالة
 - 28.357 صافي ربح صرف العمالت األجنبية 

 751 693 أخرى 
 --------- ------- 

 3.561 33.198 اإلجمالي )أ( 
 ===== ===== 

   
   التمويل  تكاليف
 36.585 40.161 المصرفي التمويلعلى  الفوائد

 22.252 24.137 مصروفات الربح على التمويل اإلسالمي 
 - 29 ()أ(28يضاح اإلأطراف ذات عالقة )راجع  إلىعلى مبالغ مستحقة  الفوائد

 - 3.818 صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات مشتقة
 4.415 3.178 رسوم مصرفية 

 21.235 - صافي خسائر صرف العمالت األجنبية 
 ---------- --------- 

 84.487 71.323 اإلجمالي )ب( 
 ====== ===== 

 80.926 38.125   أ(  –)ب  األرباح أو الخسائر ضمنصافي مصروفات التمويل الُمعترف بها 
 ===== ===== 
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 تابع()إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 انخفاض القيمة والمخصصات والمشطوبات  13

  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم  

    المخزون المشطوب ومخصص المخزون )بما في ذلك تكلفة المبيعات(
 70.671 21.828  (18)راجع اإليضاح  لمخزون بطيء الحركة والمتقادممخصص ا

 18.061 -  ه مخزون تم شطب
  --------- --------- 
 88.732 21.828 أ 
  ===== ===== 

    خسائر انخفاض القيمة
 46.452 15.150  (33االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية )راجع اإليضاح  خسائر مخصص

 االنخفاض في قيمة المبالغ المستحقة من أطراف خسائر مخصص 
 (33ح ذات عالقة )راجع اإليضا

  
23.150 

 
15.229 

 - 6.597  ((4)14خسائر انخفاض القيمة للممتلكات واآلالت والمعدات )راجع اإليضاح 
 - 631  (16خسائر انخفاض القيمة للعقارات االستثمارية )راجع اإليضاح 

 12.923 -   ( 6خسائر انخفاض قيمة الشهرة التجارية )راجع اإليضاح 
  --------- --------- 
 74.604 45.528 ب 
  ===== ===== 

    حقوق الملكيةطريقة الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً ل
 21.690 - ج (17الحصة في مخصصات المخزون والذمم المدينة التجارية )راجع اإليضاح 

  ===== ===== 
    
 185.026 67.356 أ+ب+ج 
  ===== ====== 
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 مة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعةسيراميك رأس الخي
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  الممتلكات واآلالت والمعدات 14

 

 
 أراضي
 ومباني

 آالت 
 ومعدات

 
 مركبات

 أثاث 
 وتجهيزات 

 معدات 
 مكتبية 

 أعمال طرق
 وترصيف

 تطوير أراضي 
 ومحاجر 

 يةأعمال رأسمال
 قيد اإلنجاز 

 
 اإلجمالي 

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

 3.780.060 182.271 129 21.021 56.106 43.326 113.919 2.764.435 598.853 2016يناير  1الرصيد في 
 19.122 - - - 4.150 5.357 2.745 1.258 5.612 مال االستحواذ من خالل دمج أع

 215.680 152.159 - 22 1.138 2.291 1.936 40.716 17.418 اإلضافات 
 - (226.951) - 599 7.112 828 - 179.902 38.510 المحول من أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز

المحول إلى موجودات غير ملموسة/ عقارات استثمارية 
 (30.245) (30.245) - - - - - - - (16و 15حين )راجع اإليضا

 (24.377) (10.495) - - (570) (612) (1.627) (6.553) (4.520) استبعادات/ مشطوبات 
 (55.438) 102 - (210) 60 (2.003) 4.762 (45.159) (12.990) تأثير الحركات في أسعار الصرف 

 ----------- -------------- ----------- --------- --------- --------- ----- ---------- -------------- 
 3.904.802 66.841 129 21.432 67.996 49.187 121.735 2.934.599 642.883  2016ديسمبر  31الرصيد في 

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

 3.904.802 66.841 129 21.432 67.996 49.187 121.735 2.934.599 642.883 2017يناير  1الرصيد في 
 31.588 3.450 - - 820 2.382 4.232 12.237 8.467 (5االستحواذ من خالل دمج أعمال )راجع إيضاح 

 94.311 73.908 - 186 2.776 4.299 890 8.536 3.716 خالل السنةاإلضافات 

 - (64.075) - - 250 1.389 - 56.574 5.862 المحول من أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز

المحول إلى موجودات غير ملموسة/ عقارات استثمارية 
 (35.097) (12.215) - - - - - - (22.882) (16و 15)راجع اإليضاحين 

 (111.939) (1.935) - (476) (4.595) (8.860) (19.253) (56.822) (19.998) استبعادات/ مشطوبات 
 (5.017) - - - - (783) - - (4.234) إلى موجودات محتفظ بها للبيع إعادة التصنيف

 (15.687) (1.298) - (183) 1.013 1.201 (460) (16.073) 113 تأثير الحركات في أسعار الصرف 
 ------------ -------------- ----------- ---------- ---------- ---------- ------ ---------- -------------- 

 3.862.961 64.676 129 20.959 68.260 48.815 107.144 2.939.051 613.927  2017ديسمبر  31الرصيد في 
  ====== = ======  ======  =====  =====  =====  === ===== ========  
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 (إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
   الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع( 14

 

 
 أراضي
 ومباني

 آالت 
 ومعدات

 
 مركبات

 أثاث 
 وتجهيزات 

 معدات 
 مكتبية 

 أعمال طرق
 وترصيف

 تطوير أراضي 
 ومحاجر 

 اعمال رأسمالية
 قيد اإلنجاز 

 
 اإلجمالي 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  رهم ألف د ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة

 2.532.259 - 129 15.880 42.041 32.589 83.073 2.053.139 305.408 2016يناير  1الرصيد في 
 9.462 - - - 3.171 2.247 1.048 676 2.320 االستحواذ من خالل دمج أعمال 

 181.939 - - 834 7.237 5.036 17.452 135.759 15.621 لسنةلالمحمل 
 (7.915) - - - (448) (206) (762) (5.811) (688) عند االستبعادات/ المشطوبات 

 (37.477) - - (234) (273) (412) 4.164 (33.706) (7.016) تأثير الحركة في أسعار الصرف 
 ----------- -------------- ----------- ---------- --------- --------- ------ --------- ------------- 

 2.678.268 - 129 16.480 51.728 39.254 104.975 2.150.057 315.645  2016ديسمبر  31الرصيد في 
 ====== ======= ===== ===== ===== ===== === ===== ======= 
          

 2.678.268 - 129 16.480 51.728 39.254 104.975 2.150.057 315.645 2017يناير  1الرصيد في 
 9.458 - - - 554 1.593 2.718 2.020 2.573 (5من خالل دمج أعمال )راجع إيضاح االستحواذ 

 150.854 - - 731 6.013 4.216 8.127 115.840 15.927 لسنةلالمحمل 
 (30) - - - - - - - (30) (16يضاح عند التحويل إلى عقارات استثمارية )راجع اإل

 (103.995) - - (444) (4.547) (8.342) (18.813) (55.136) (16.713) عند االستبعادات/ المشطوبات 
 (2.042) - - - - (744) - - (1.298) إعادة التصنيف إلى موجودات محتفظ بها للبيع

( و 13خسائر انخفاض القيمة للسنة )راجع اإليضاحين )
 6.597 - - 24 2 2 - 5.414 1.155 أدناه(( 4)

 (12.573) - - (218) 631 906 (451) (12.066) (1.375) تأثير الحركات في أسعار الصرف 
 ----------- ------------- --------- --------- --------- --------- ----- --------- ------------- 

 2.726.537 - 129 16.573 54.381 36.885 96.556 2.206.129 315.884  2017ديسمبر  31الرصيد في 
 ====== ======= ===== ===== ===== ===== === ===== ======= 

          صافي القيمة الدفترية 
 1.136.424 64.676 - 4.386 13.879 11.930 10.588 732.922 298.043   2017ديسمبر  31في 

 ====== ====== ===== ===== ===== ==== ==== ===== ======== 
 1.226.534 66.841 - 4.952 16.268 9.933 16.760 784.542 327.238 2016ديسمبر  31في 

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

 

 



 

47 

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

 حدة )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية المو
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع(   14

 

 تكاليف االستهالك كما يلي:   تخصيصتم  
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 160.853 130.397 (8)راجع إيضاح تكلفة المبيعات 
 19.758 18.102 (9مصروفات إدارية وعمومية )راجع إيضاح 

 1.328 2.355 ( 10مصروفات البيع والتوزيع )راجع إيضاح 
 ----------- ----------- 
 150.854 181.939 
   ====== ====== 

 
 األراضي والمباني    (1)
 

قدم مربع  46.634.931تم إنشاء بعض مباني المصنع والعقارات االستثمارية الخاصة بالمجموعة على قطع أراضي تبلغ مساحتها 
حصلت عليها المجموعة من حكومة إمارة رأس الخيمة بموجب مرسوم أميري دون مقابل كمنحة حكومية. تم تسجيل هذه األراضي 

 بالقيمة االسمية. 
 
 األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز     (2)
 

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

. لم يكن لهذا التعديل أي 2017لبعض بنود الممتلكات واآلالت والمعدات في إحدى الشركات التابعة سنة  تعديل األعمار اإلنتاجيةتم 
 تأثير مادي على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

  
 لممتلكات واآلالت والمعدات   انخفاض قيمة ا (4)
 

مليون درهم ومبلغ  48 .15: مبلغ 2016)هم مليون در 84 .06مليون درهم ومبلغ  43 .66تتضمن الممتلكات واآلالت والمعدات مبلغ 
ا بشكل ، قامت المجموعة بإيقاف إنتاجهخالل السنوات السابقةلمجموعة. التي تمثل بعض وحدات التصنيع لدى ا مليون درهم( 91 .65

القيمة بإجراء اختبار انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات على أساس خالل السنة الحالية قامت اإلدارة  .هذه المصانعمؤقت في 
 ( حول أساليب التقييم والمدخالت الهامة غير الملحوظة.1)16راجع اإليضاح  .العادلة التي تم تحديدها بواسطة شركة تقييم مستقلة

 
الدفترية القيمة  بناًء على هذا التقييم فإن دارة، حيثما كان مناسباً، بإجراء اختبار النخفاض قيمة بعض بنود اآلالت والمعدات.قامت اإل

 مليون درهم مقابل 6 .59قيمة بمبلغ  تالي، تم تسجيل خسائر انخفاضوبال قيمتها القابلة لالسترداد، تتجاوزلوحدات المنتجة للنقد ا لبعض
  .(ء: ال شي2016) لمعدات في السنة الحاليةاآلالت وا

 
 الموجودات غير الملموسة     15

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 18.032 28.332 يناير  1الرصيد في 
 2.707 2.013 اإلضافات خالل السنة

 1.065 - االستحواذ من خالل دمج أعمال 
 11.477 2.425 (14اإليضاح )راجع  الممتلكات واآلالت والمعداتالمحول من 

 (4.930) (5.064) (9يضاح اإل)راجع  اإلطفاء خالل السنة
 (19) 223 تأثير الحركات في أسعار الصرف

 --------- --------- 
 28.332 27.929 ديسمبر  31الرصيد في 

   =====   ===== 
 

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

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 العقارات االستثمارية 16
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 

   التكلفة
 1.228.352 1.247.453 يناير  1الرصيد في 

 469 10.761 اإلضافات خالل السنة
 18.768 32.672 (14المحول من ممتلكات وآالت ومعدات )راجع إيضاح 

 - (12.037) االستبعادات
 (136) (334) ي أسعار الصرفتأثير الحركات ف

 -------------- ------------- 
 1.247.453 1.278.515 ديسمبر  31الرصيد في 

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

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 

   االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة
 69.453 78.393 يناير  1الرصيد في 

 8.940 10.296 (9المحمل للسنة )راجع اإليضاح 
  631 ( أدناه(2و ) 13خسائر انخفاض القيمة خالل السنة )راجع اإليضاح 
 - 30 (14المحول من ممتلكات وآالت ومعدات )راجع إيضاح 

 - (1.176) االستبعاداتعند 
  (9) تأثير الحركات في أسعار الصرف

 ---------- --------- 
 78.393 88.165 ديسمبر  31الرصيد في 

 ======== ======= 
 1.169.060 1.190.350 ديسمبر  31في  –صافي القيمة الدفترية 

 ======== ======= 
 1.364.124 1.372.393 ديسمبر  31في  –القيمة العادلة 

 ======== ======= 
 
مليون  32. 15: 2016) ون درهمملي 35 .25، حققت المجموعة إيرادات إيجار بلغت 2017ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  (1)

 (.11من عقاراتها االستثمارية )راجع اإليضاح  درهم(
 
استناداً إلى التقييم الذي تم تنفيذه في ذلك  2017ديسمبر  31تم استخالص القيمة العادلة للعقارات االستثمارية لدى المجموعة كما في  (2)

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

وعة بصورة دورية. بلغت القيمة العادلة للعقارات االستثمارية وفقاً لتقرير السوقية. يتم إجراء تقييم مستقل للقيمة العادلة لعقارات المجم
نظراً ألن القيمة القابلة لالسترداد لبعض العقارات . مليون درهم( 1.364: 2016رهم )مليون د 1.372شركة التقييم المستقلة 

مليون درهم خالل السنة الحالية  0 .63مة بمبلغ االستثمارية تقل عن قيمها الدفترية، قامت المجموعة بتسجيل خسائر انخفاض قي
 .: ال شيء(2016)
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 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع( االستثماريةالعقارات  16
 
 القيم العادلة 16-1

 

 دخالت الهامة غير الملحوظةطرق التقييم والم
 

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

 
 طرق التقييم

 
 مدخالت هامة غير ملحوظة

مة غير العالقة بين المدخالت الها
 الملحوظة وقياسات القيمة العادلة

   

العقارات االستثمارية واألراضي والمباني 
 ضمن الموجودات الثابتة 

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

ريك وفقاً لتأثير عناصر تح بعد تعديلها
السوق األساسية، مثل الطلب والمعامالت 

ومدى التوافر والتضخم والقوة الشرائية 
 للمال.

 
 

 (2017)في نهاية ديسمبر  ٪4معدل تضخم: <  -

 ٪ 1 معدل فائدة: إيبور + -

 ٪6 .5تكلفة رأس المال: إيبور +  -

 ٪2 .3متوسط معدل النمو اإلحصائي:  -

جنبي إجمالي المنتج المحلي المقدر واالستثمار األ -
 المباشر الصادر عن صندوق النقد الدولي

 
 

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

 معدل الفائدة -

 معدل التضخم -

 المستهدفةاتجاه األرباح  -

 زيادة الطلب -

 نفقات االستهالك -

 أسعار السوق -
   

 المعدات والماكينات
س تم تقييم المعدات والماكينات على أسا

 قيمة االستبدال السوقية.

 

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

 االقتصادية.

 تكلفة استبدال البنود المستهلكة. -

 

 
 االستثمارات في شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية 17
 

 :ركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكيةفيما يلي الحركة في االستثمارات في ش 
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 127.563 112.378 يناير  1في 
 1.644 - ( أدناه(1االستثمارات خالل السنة )راجع إيضاح )

 (4.038) 9.535  * األرباح / )الخسائر(الحصة من 
 - (64.461) ( أدناه(2االستبعادات )راجع إيضاح )

 االستحواذ على حصة مسيطرة في ائتالف مشتركتعديل نتيجة 
  (1.784) (10.278) ((4) و (1)أ( )5 ينيضاحاإل)راجع  

 (10.895) (6.032) توزيعات األرباح المستلمة خالل السنة
 (112) 622 تأثير الحركات في أسعار الصرف 

 ---------- ----------- 
 112.378 41.764 ديسمبر  31في 

 ===== ====== 
 

 .13. راجع اإليضاح (مليون درهم 21 .69: 2016) ال شيءتتضمن الحصة في مخصصات المخزون والذمم المدينة بمبلغ  * 
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 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع( الستثمارات في شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكيةا 17
 
 االستحواذ على شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية (1)
 

 2017/ استثمارات إضافية في شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية في عام االستحواذ على
 

ا لم تكن هناك إضافات إلى الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية خالل السنة لم يتم االستحواذ على شركات جديدة كم
 .2017ديسمبر  31المنتهية في 

 
 2016/ استثمارات إضافية في شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية في عام  االستحواذ على

 
مليون درهم في شركتها المستثمر بها المحتسبة وفقاً حقوق  1 .6إضافي بمبلغ خالل السنة السابقة قامت المجموعة بإجراء استثمار 

 .٪47إلى  ٪41مما ترتب عليه زيادة حصة الملكية من  ريستوفير راك ذ.م.م."المليكة "
 
 شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكيةاستبعاد  (2)
 

 2017ق الملكية في عام شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقو تحويل/ استبعاد
 

 تحويل شركة مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية إلى شركة تابعة
 

 31" )شركة تخضع لسيطرة مشتركة حتى ذ.م.م. راكريستوفير ، ونظراً للتغير في تشكيل مجلس إدارة "2017يناير  1اعتباراً من 
اعتماد وبالتالي، فقد تم  سياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها.(، يمكن للمجموعة حالياً ممارسة سيطرة على ال2016ديسمبر 

احتساب التحويل من شركة مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية إلى شركة تابعة اعتباراً من تاريخ بدء السيطرة من قبل المجموعة. 
 (.1)أ( )5)راجع أيضاً اإليضاح 

 
 : وفقاً لحقوق الملكيةشركة مستثمر بها محتسبة استبعاد 

 

 المستودعاترأس الخيمة لتأجير شركة  ملكيةمن حصص  ٪50باستبعاد كامل حصتها البالغة  2017يونيو  13قامت المجموعة في 
 شركة تخضع لسيطرة مشتركة، وهي ذ.م.م

 

الخيمةةةة لتةةةأجير رأس   
 ذ.م.م المستودعات

 ألف درهم  
   

 122.360  *( أدناه(القيمة الحالية لثمن البيع )راجع )
 (64.461)  ناقصاً: صافي القيمة الدفترية

  ----------- 
 57.899  صافي األرباح من االستبعاد

  ===== 
 

مليون  21مليون درهم على خمسة أقساط نصف سنوية متساوية بقيمة  125، سوف يتم سداد ثمن البيع البالغ والبيع *وفقاً التفاقية الشراء
يتم بيان القيمة الحالية . 2019حتى ديسمبر  2017مليون درهم اعتباراً من يونيو  20لواحد وقسط نصف سنوي بقيمة درهم للقسط ا

 مليون درهم. 2 .64البالغ والخصم تأثير لثمن البيع صافية من 
 

 2016استبعاد / تحويل شركة مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية في 
 

أسهم الشركات المستثمر بها من  ٪50 الحصة المتبقية البالغة على المجموعة ، استحوذت2016ديسمبر  31السنة المنتهية في خالل 
 و "إس أيه أر إل ارأس الخيمة للتوزيع أوروب" و "سيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة ليمتد" وهمحقوق الملكية طريقة وفقاً ل المحتسبة

   (.4( )أ) 5راجع أيضاً اإليضاح مليون درهم.  7 .49الي مبلغ " بإجمسيراميك رأس الخيمة جي إم بي إتش"
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 االستثمارات في شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية )تابع(  17

 

 

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

  لشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكيةا
  

 اإلجمالي حدةخارج دولة اإلمارات العربية المت داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
       

 2016  2017 2016  2017 2016  2017 ديسمبر 

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

       
 253.722 97.586 28.407 30.308 225.315 67.278 الموجودات غير المتداولة 

 391.522 209.053 260.039 118.332 131.483 90.721 الموجودات المتداولة 
 27.935 17.915 16.411 15.418 11.524 2.497 المطلوبات غير المتداولة 

 369.774 193.884 221.719 100.143 148.055 93.741 المطلوبات المتداولة 
 --------- ---------- ---------- --------- ---------- ----------- 

 247.535 94.840 50.316 33.079 197.219 61.761 صافي الموجودات 
       

 124.432 48.807 25.766 17.148 98.666 31.659 حصة المجموعة من صافي الموجودات 
       

 (12.054) (7.043) (12.159) (7.043) 105 -  بين المجموعة وشركاتهامبيعات الحذف األرباح غير المحققة من 
       

 القيمة الدفترية للحصص في الشركات المستثمر بها 
 112.378 41.764 13.607 10.105 98.771 31.659 المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية  
 ==== =  =====  ======  ======  =====  ====== 

       

 306.561 151.220 149.490 31.059 157.071 120.161 اإليرادات 
       

 (4.960) 18.463 (35.968) 1.261 31.008 17.202 األرباح وإجمالي اإليرادات الشاملة 
       

 (4.143) 9.535 (22.607) (3.702) 18.464 13.237 حصة المجموعة 
       

 105 - - - 105 -  بين المجموعة وشركاتهامبيعات الحذف األرباح غير المحققة من 
       

 (4.038) 9.535 (22.607) (3.702) 18.569 13.237 حصة المجموعة من األرباح
 ===== ===== ====== ====== ==== ===== 

 10.895 6.032 410 422 10.485 5.610 توزيعات األرباح المستلمة من قبل المجموعة 
 ===== ===== === === ==== ===== 
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 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 المخزون 18

  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 827.522 893.859  صافي القيمة القابلة للتحقيق( تعديلالبضائع تامة الصنع )بعد 
 (122.357) (139.170)  متقادمناقصاً: المخصص للمخزون بطيء الحركة وال

  ------------ ------------ 
  754.689 705.165 

 236.705 233.312  المواد خام
 59.851 76.019  بضائع على الطريق

 25.532 25.485  أعمال قيد اإلنجاز
 209.920 186.928  المخزون وقطع الغيار

  ------------- ------------- 
  1.276.433 1.237.173 

 (57.853) (61.731) ناقصاً: مخصص المواد الخام بطيئة الحركة والمخزون وقطع الغيار*
  -------------- ------------- 
  1.214.702 1.179.320 
  ======== ======= 

 
نع بغرض الرسملة. يتم االعتراف وفقاً لألعمار اإلنتاجية لآلالت حتى يتم إصدارها للمصالحيوية يتم احتساب استهالك قطع الغيار  *

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

 75 .56قامت المجموعة باالعتراف بخسائر متراكمة نظراً النخفاض قيمة مخزون البضائع تامة الصنع بمبلغ ، 2017ديسمبر  31في  
لكي ، مليون درهم( 189 .78مليون درهم مقابل تكلفة بلغت  56 .46: 2016)يون درهم مل 271 .37 مليون درهم مقابل تكلفة بلغت

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

 
لصالح البنوك مقابل التسهيالت التي حصلت عليها  مليون درهم( 245 .49: 2016)مليون درهم  243 .43م رهن مخزون بمبلغ ت 

 ((. 2)ب()24إيضاح المجموعة )راجع 
 

 فيما يلي الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة:
 
 2017 2016  
 ألف درهم ألف درهم 
   

 122.018 180.210 يناير  1كما في 
 70.671 21.828 (13زائداً: المحمل للسنة )راجع اإليضاح 

 339 3.623 زائداً: إضافة نتيجة استحواذ
 (10.645) (7.186) ناقصاً: المشطوب

 (2.173) 2.426 تأثير التحركات في أسعار الصرف
 ----------- ---------- 

 180.210 200.901 ديسمبر  31في 
  ======  ====== 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
    

 الذمم المدينة التجارية واألخرى 19
 

  2017 2016  
 ألف درهم ألف درهم  
    

 1.022.340 1.129.249  الذمم المدينة التجارية
 (184.017) (187.078)  (33)راجع إيضاح اً: مخصص خسائر انخفاض القيمة ناقص

  ------------- ------------ 
  942.171 838.323 

 154.437 173.227  والمبالغ المدفوعة مقدماً  السلفيات
 16.800 19.795  الودائع

 123.179 155.985  (أدناه (1)الذمم المدينة األخرى )راجع إيضاح 
  ------------- ------------- 
  1.291.178 1.132.739 
  ======= ======= 
  

لصالح البنوك مقابل التسهيالت التي حصلت  مليون درهم( 77 .80: 2016)مليون درهم  120 .91تم رهن ذمم مدينة تجارية بمبلغ  
 ((.2) )ب( 24عليها المجموعة )راجع إيضاح 

     
 ة األجلطويلالذمم المدينة  (1)

  2017 2016  
 ألف درهم ألف درهم  
    

 139.045 150.790  الذمم المدينة طويلة األجل
 (44.082) (83.384)  االستحقاق قصير األجلناقصاً: 

  ----------- ----------- 
 94.963 67.406  االستحقاق طويل األجل

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

قاً لألسعار التجارية لفائدة وف تابعة وتخضع اتلة األجل أعاله المبالغ المستحقة من استبعاد شركاألخرى طوي الذمم المدينة تمثل
 االعتيادية كما أنها تخضع لضمان جزئي بموجب شيكات مؤجلة الدفع. ترى إدارة المجموعة أن هذه المبالغ قابلة لالسترداد بالكامل.

 

 قيمة العمل الُمنجزة عن واتير الزائدأعمال العقود قيد اإلنجاز/ الف 20
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 380.462 94.433 التكاليف المتكبدة حتى تاريخه
 27.453 4.422 زائداً: األرباح المقدرة المنسوبة ناقصاً الخسائر المتوقعة

 ----------- ----------- 
 98.855 407.915 

 (395.510) (91.807) ناقصاً: فواتير سير األعمال
 ------------- ------------ 

 12.405 7.048 أعمال العقود قيد اإلنجاز
 ===== ===== 
 تم اإلفصاح عنها في بيان المركز المالي الموحد على النحو التالي: 

 

 13.271 7.048 أعمال العقود قيد اإلنجاز
 (866) - قيمة العمل الُمنجزالفواتير الزائدة عن 

 --------- --------- 
 7.048 12.405 
 ===== ===== 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

      النقد في الصندوق ولدى البنك 21
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 1.808 2.398 النقد في الصندوق
   النقد لدى البنك

 163.223 259.020 في ودائع ثابتة -
 25.000 60.545 في ودائع وكالة -
 227.724 170.528 في حسابات جارية -
 1.055 597 ذات هامش ربحفي ودائع  -
 5.650 23.390 في حسابات تحت الطلب -
 ----------- ----------- 
 516.478 424.460 
  ====== = ===== 
 

مليون درهم  117 .73ومبلغ  مليون درهم( 0 .62: 2016)مليون درهم  1 .23يشتمل النقد في الصندوق ولدى البنك على مبلغ 
 على التوالي، محتفظ بها خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.مليون درهم(  63 .08: 2016)
 

 22 .08: 2016)مليون درهم  0 .37االعتيادية. تشتمل الودائع الثابتة على مبلغ  تخضع الودائع الثابتة لفائدة وفقاً للمعدالت التجارية
 24تم االحتفاظ بها من قبل البنك كرهن مقابل التسهيالت المصرفية التي حصلت عليها المجموعة )راجع إيضاح  مليون درهم(

ويتم إيداعها لدى البنوك لفترة استحقاق أصلية تقل  الميةتخضع ودائع الوكالة لمعدالت الربح المتفق عليها مع المصارف اإلس((. 2))ب(
 عن ثالثة أشهر.

 

 لفائدة. ذات هامش ربحال تخضع الحسابات الجارية والودائع 
 

 رأس المال واالحتياطيات  22
 
 رأس المال  (1)
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 

   المصرح به والمصدر 
 170.000 170.000 لسهم تم دفعه نقداً درهم ل 1سهماً بقيمة  170.000.000
 688.398 688.398 درهم للسهم الواحد 1سهماً مصدراً كأسهم منحة بقيمة  688.398.310

 ----------- ----------- 
 858.398 858.398 
 ====== ====== 
 

حقوق تصويت في اجتماعات الشركة بما يعادل يحق لحاملي األسهم العادية الحصول على توزيعات األرباح الُمعلن عنها كما يكون لهم 
 . تكون لكافة األسهم حقوق متساوية فيما يتعلق بالموجودات المتبقية للشركة.صوت عن كل سهم
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 احتياطي عالوة األسهم (2)
 ألف درهم  

  عند إصدار األسهم الخاص بـ:
  

 165.000 سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع. )راجع اإليضاح )أ( أدناه( -
 60.391 سيراميك رأس الخيمة )بنجالديش( المحدودة، بنجالديش )راجع اإليضاح )ب( أدناه( -

 (3.583)  صدار األسهمإناقصاً: مصروفات 
 (141) ( أدناه(ج)راجع اإليضاح )ناقصاً: عالوة األسهم المصدرة عند االستبعاد 

 ----------- 
 221.667 اإلجمالي

 ====== 
 

 درهم للسهم الواحد، وقد ترتب على ذلك 12مليون سهم عادي بسعر ممارسة بلغ  15، قرر مساهمو الشركة إصدار 1998في أكتوبر  )أ(
 مليون درهم. 165عالوة أسهم بقيمة 

  

مليون سهم عادي بسعر ممارسة  44 .51، قرر مساهمو شركة سيراميك رأس الخيمة )بنجالديش( المحدودة إصدار 2010في فبراير  )ب(
ار األسهم البالغة مليون درهم. تم االعتراف بتكاليف إصد 60 .39درهم للسهم للواحد، وقد ترتب على ذلك عالوة أسهم بقيمة  1 .36بلغ 
 مليون درهم الناتجة عن الزيادة في رأسمال سيراميك رأس الخيمة )بنجالديش( المحدودة كتخفيض في حقوق الملكية. 3 .58

 

سهم من أسهم شركة سيراميك رأس الخيمية )بنجالديش( المحدودة من إجمالي األسهم  500.000، قامت المجموعة ببيع 2012في  )ج(
 مليون درهم. 0 .14عالوة أسهم بقيمة  تخفيض. وعليه، تم الصادرة بعالوة

  
 احتياطي التحويل (3)

  

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

 
 غير االعتيادي  احتياطي التضخم (4)

  

برأس الخيمة  من كافة فروق صرف العمالت األجنبية الناتجة من تحويل البيانات المالية الخاصة غير االعتيادي يتألف احتياطي التضخم
وفقاً للمعدل الحالي نظراً لتطبيق المعيار المحاسبي  احويل البيانات المالية الخاصة بهت وتأثيراقتصاد شديد التضخم  تعمل في والتي إيران

 .إعداد التقارير المالية في االقتصاديات شديدة التضخم: 29الدولي رقم 
 

   
رأس الخيمة 

 إيران
 ألف درهم   
    

 (82.676)   2016يناير  1كما في 
    

    2016لسنة 
 (9.441)   عمالت األجنبيةفروق تحويل ال

   -----------  
 (92.117)   2016ديسمبر  31كما في 

   ====== 
    

    2017لسنة 
 (6.838)   فروق تحويل العمالت األجنبية

   -----------  
 (98.955)   2017ديسمبر  31كما في 

   ====== 
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 غير االعتيادي )تابع( احتياطي التضخم (4)
 

المجموعة عن  وعليه، توقفتشديد التضخم  قتصاداال للوفاء بمعيار، توقف اقتصادي الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 2015في سنة 
بالرغم من ذلك، تم مواصلة تصنيف منذ ذلك الحين فصاعداً.  في إيران على الشركة التابعة محاسبة التضخم غير االعتيادي تطبيق

فروق صرف العمالت األجنبية الناتجة عن عمليات سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع المحدودة )شركة تابعة في إيران( ضمن احتياطي 
 تيادي في حقوق الملكية.التضخم غير االع

 

 االحتياطي القانوني (5)
 

، 2015( لسنة 2من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) 239وفقاً للنظام األساسي لشركات المجموعة وطبقاً للمادة 
عليها القانون إلى االحتياطي من صافي األرباح السنوية لكل شركة من شركات المجموعة التي ينطبق  ٪10يتوجب تحويل نسبة 

من رأس المال المدفوع لهذه الشركات. إن هذا االحتياطي غير  ٪50القانوني. ويجوز إيقاف تلك التحويالت عندما يبلغ هذا االحتياطي 
لتي تمت بعد قابل للتوزيع إال في الظروف التي ينص عليها القانون المذكور أعاله. يظهر االحتياطي القانوني الموحد التحويالت ا

 االستحواذ على الشركات التابعة.
 

 االحتياطي العام  (6)
 

صافي أرباح السنوات السابقة المحتجزة في االحتياطي. إن  مليون درهم( 82 .8: 2016)مليون درهم  82 .8يمثل االحتياطي العام البالغ 
 هذا االحتياطي قابل للتوزيع. 

 
 احتياطي رأس المال (7)

 
حصة المجموعة من األرباح المحتجزة التي تمت  درهم( مليون 53 .87 :2016)مليون درهم  52 .8أس المال البالغ يمثل احتياطي ر

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

 توزيعات األرباح (8)
 

، وسوف يتم تقديم هذا االقتراح لالعتماد في شكل أسهم ٪5داً و نق ٪25بواقع  2017اقترح أعضاء مجلس اإلدارة توزيعات أرباح لسنة 
وافق مساهمو  ،2017مارس  14في  .2018فبراير  27في  المنعقدمن قبل مساهمي الشركة خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي 

بناًء على اقتراح  2016لسنة  لسهم(درهم ل 0 .15) ٪15الشركة خالل الجمعية العمومية السنوية على توزيعات أرباح نقدية بواقع 
 مجلس اإلدارة. 

 
 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة  (9)

 
عن أتعابهم للسنة المنتهية  2017مارس  14اجتماع الجمعية العمومية السنوي الُمنعقد بتاريخ تنازل أعضاء مجلس إدارة الشركة خالل 

 مليون درهم(. 7.3مجلس اإلدارة بقيمة  : وافق المساهمين على أتعاب أعضاء2016) 2016ديسمبر  31في 

 
 احتياطي التحوط  (10)

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

 لنقدية أو البنود الخاضعة للتحوط على األرباح أو الخسائر.النقدي ويتم االعتراف الالحق في األرباح أو الخسائر عندما تؤثر التدفقات ا
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 ربحية السهم 23

 
الشركة والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة كما في  مالكيى يرتكز احتساب ربحية السهم األساسية على األرباح المنسوبة إل

 ويتم احتسابها على النحو التالي: 2017ديسمبر  31
 

     2017 2016 
       

المنسوبة إلى مالكي الشركة )ألف خسائر( ال)/  صافي األرباح
 (4.920) 270.483   درهم(

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

 858.398 858.398   دد األسهم القائمة )ألف(المتوسط المرجح لع
     ====== ====== 

 (01.0) 32.0     السهم )درهم( ربحية
     ==== ==== 

 

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

  مصرفيترتيبات التمويل ال 24
 
 التمويل المصرفي اإلسالمي (أ)
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   األجل قصيرة(    1)

 137.955 45.000 تسهيالت مضاربة )أ(
 85.000 174.752 تسهيالت مرابحة السلع )ب(

 154.288 - تسهيالت اإلجارة )ج(
 93.302 111.873 أدناه( (2االستحقاق قصير األجل من التمويل طويل األجل )راجع إيضاح )

 ----------- ----------- 
 331.625 470.545 
 ====== ====== 

 
  

 
2017 2016 

 ألف درهم ألف درهم 
    قصيرة األجل - تسهيالت مرابحة السلع    (2)

 508.932 486.896 تسهيالت مرابحة السلع
 (93.302) (111.873) ناقصاً: االستحقاق قصير األجل

 ------------- ----------- 
 375.023 415.630 
 ==== == ======  
   

 طويلة األجل القائمة: تسهيالت مرابحة السلعفيما يلي أحكام وشروط 
  2017 2016 

 ألف درهم ألف درهم معدل الفائدة العملة
    

 75.000 64.352 ٪6.2 - ٪5.2 درهم إماراتي
 433.932 422.544 ٪7.3 - ٪4.2 دوالر أمريكي

  ----------- ----------- 
  486.896 508.932 
  ====== ====== 
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 اإلسالمي )تابع(التمويل المصرفي  (أ)

 
مصارف. تتم هذه الجارة التي تم الحصول عليها من المضاربة والمرابحة واإل اإلسالمية في تسهيالت مثل تسهيالت التمويالتتتمثل 

إما بالعملة الرسمية للشركة أو بعملة الدوالر األمريكي وهي عملة سعر صرفها ثابت أمام سعر صرف العملة الرسمية  التمويالت
 .2022تمتد تواريخ استحقاق تسهيالت مرابحة السلع طويلة األجل حتى . للشركة

 

 بموجب ما يلي: التسهيالتيتم ضمان هذه 
 

 موجودات المجموعة؛ بعض رهن سلبي على   -

 قوق متساوية مع مقرضين آخرين غير مضمونين وغير مساندين؛ وح -

 مليون درهم. 646سند إذني مقابل مبلغ  -
 

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

 

ي عقد مبرم بين طرفين يقوم بموجبه أحد الطرفين )بنك( بشراء أصل وبيعه إلى الطرف يتمثل التمويل اإلسالمي من خالل المرابحة ف (ب)
 بناًء على ربح متفق عليه بشكل مسبق.  على أساس دفعات مؤجلةاألخر )المجموعة( 

 

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

 
  التمويالت المصرفية التي تخضع لفائدة (ب)

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 

   قصيرة األجل   (1
 8.734 3.973 سحوبات مصرفية على المكشوف

 99.253 119.559 قروض قصيرة األجل
 197.708 225.076 ( أدناه(2)راجع إيضاح ) االستحقاق قصير األجل من قروض طويلة األجل

 ------------ ---------- 
 348.608 305.695 
 ====== ====== 

   طويلة األجلقروض مصرفية  (2
 1.090.007 1.094.192 قروض مصرفية
 (197.708) (225.076) ق قصير األجل من قروض طويلة األجلناقصاً: االستحقا

 ------------- ------------- 
 892.299 869.116 االستحقاق طويل األجل

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

 فيما يلي أحكام وشروط القروض طويلة األجل القائمة:
  2017 2016 

 ألف درهم ألف درهم معدل الفائدة العملة
    

 12.780 10.255 ٪0.6 - ٪0.5 اليدوالر استر
 125 82 ٪5.2 - ٪4.2 يورو

 385 123 ٪9.4 - ٪2.3 جنيه استرليني
 4.509 7.496 ٪2.9 - ٪8.8 روبية هندية

 1.072.208 1.075.920 ٪7.3 - ٪4.2 دوالر أمريكي
 - 316 ٪6.9 - ٪4.9 لاير سعودي

  -------------- ------------- 
  1.094.192 1.090.007 
  ======== ======= 
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 التمويالت المصرفية التي تخضع لفائدة )تابع( (ب)

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

أو تمويل مشاريع أو الوفاء بمتطلبات رأسمالها العامل. تكون معظم هذه القروض المصرفية إما بالعمالت الرسمية للشركات المقترضة 
الفائدة على ترتكز أسعار أمام سعر صرف العملة الرسمية للشركة.  ها ثابتذات الصلة أو بالدوالر األمريكي، وهي عملة سعر صرف

المصرفية طويلة األجل حتى  تواريخ استحقاق القروض تمتدعلى المعدالت التجارية االعتيادية.  المبينة أعاله القروض المصرفية
2024. 

 
 يتم ضمان هذه القروض المصرفية بموجب ما يلي:

 

 دات المجموعة؛ موجوبعض رهن سلبي على  -
 حقوق متساوية مع مقرضين آخرين غير مضمونين وغير مساندين؛ -

 مليون درهم؛  887سند إذني مقابل مبلغ  -

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

 ضمان تجاري من الشركة؛  -

 (؛ و 19و 18ة ببعض شركات المجموعة )راجع اإليضاحين رهن على المخزون والذمم المدينة الخاص -

 (.21ودائع ثابتة مرهونة )راجع اإليضاح  -
 

 الذمم الدائنة التجارية واألخرى 25
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 342.954 354.282 الذمم الدائنة التجارية
 241.192 224.192 مصروفات مستحقة ومصروفات أخرى

 38.395 67.671 لعمالءسلفيات من ا
 64.960 58.505 عموالت وخصومات مستحقة الدفع  

 27.540 27.569 أخرىذمم دائنة 
 ----------- ----------- 
 732.219 715.041 
 ====== ====== 

 
 تعويضات نهاية الخدمة للموظفينمخصص  26

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 78.285 83.780 يناير  1في 
 1.372 2.853 ابعةت اتعند االستحواذ على شرك

 21.116 17.369 المحمل للسنة
 (17.095) (13.900) المبالغ المدفوعة خالل السنة

 - (4.160) ابعةت اتشرك استبعادعند 
 102 (199) تأثير التغيرات في سعر الصرف

 ---------- ---------- 
 83.780 85.743 ديسمبر  31في 

 ===== ===== 
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 األدوات المالية المشتقة 27
 

مقايضة مشتقات  تصنيفب السابقةاألدوات المالية المشتقة ألغراض إدارة المخاطر. قامت المجموعة خالل السنة المجموعة  تستخدم
"األدوات المالية: االعتراف  39وفقاً لمعايير االعتراف الخاصة بالمعيار المحاسبي الدولي رقم للتدفق النقدي حوطات أسعار الفائدة كت

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

البيان  العادلة ضمن قيمهافي  بالجزء الفعال من التغيرات تم االعترافيتحوط بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير، ويتم قياس أدوات ال
يتم على الفور االعتراف بأي  جزء من احتياطي تحوط التدفق النقدي. إليرادات الشاملة األخرى على أنهوا لألرباح أو الخسائر الموحد

 القيمة العادلة للمشتقات ضمن بيان الدخل الموحد. جزء غير فعال من التغيرات في
 

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

تكون يتم بناًء عليه قياس التغيرات في قيمة األدوات المشتقة. تشير القيم االسمية إلى حجم المعامالت القائمة في تاريخ التقرير والتي ال 
 بمثابة مؤشر على مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان.

 

 

القيمة العادلة 
 / الموجبة

 )السالبة(
 القيمة 
 االسمية

مستحقة خالل 
 سنة واحدة

 2مستحقة من 
 سنوات 5 –

مستحقة منذ 
 5أكثر من 

 سنوات
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

      2017ديسمبر  31
 عقود مقايضة أسعار الفائدة  

 16.404 265.542 74.134 356.080 7.452 المستخدمة للتحوط   
      

 - - 8.686 8.686 (127) الصرف اآلجلةعقود 
      

عقود مقايضة أسعار الفائدة وعقود 
 - 206.572 14.694 221.266 (3.691) العمالت األخرى

 --------- ----------- ---------- ----------- --------- 
 3.634 586.032 97.514 472.114 16.404 
 ==== ====== ===== ====== ===== 
      

      2016ديسمبر  31
      

 عقود مقايضة أسعار الفائدة  
 16.404 339.676 55.601 411.681 5.944 المستخدمة للتحوط   
 -------- ----------- ---------- ----------- --------- 
 5.944 411.681 55.601 339.676 16.404 
 ==== ====== ===== ====== ===== 

 

 رج للقيمة العادلةالنظام المتد
 

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

 

 .مماثلة: األسعار المدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات 1المستوى 
: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى األول وهي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجودات أو مطلوبات، سواء 2المستوى 

 بشكل مباشر )كاألسعار( أو بشكل غير مباشر )مشتقة من األسعار(. 
 غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة )معطيات غير ملحوظة(. : مدخالت لموجودات أو مطلوبات3ى المستو

 

بين فيما يتعلق باألدوات المالية التي يتم االعتراف بها بالقيمة العادلة بصورة متكررة، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان هناك تحويالت 
خالل إعادة تقييم التصنيف )استناداً إلى أقل مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة بصورة  المستويات في النظام المتدرج من

 تقرير.كل عامة( في نهاية فترة 
 

 .33إن المعلومات الخاصة بتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق وقياس القيمة العادلة مدرجة في اإليضاح 
 

العادلة ولم تكن هناك  ةلقياسات القيم 2والمستوى  1لم تكن هناك أي تحويالت بين المستوى ، سنة السابقةوال خالل السنة الحالية
 لقياسات القيمة العادلة.  3تحويالت إلى أو من المستوى 
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 األدوات المالية المشتقة )تابع( 27

 
 أساليب التقييم

 
 األدوات المالية المشتقة

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

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

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

 تحليل التدفق النقدي المخصوم؛ -

  نماذج تسعير الخيارات؛ -

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

 
يخضع تقدير القيمة العادلة لتسوية مخاطر االئتمان التي ُتظهر مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة ومخاطر االئتمان التي 

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

 
 األطراف ذات العالقة 28

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

. تقوم اإلدارة باعتماد أسعار وشروط الدفع المتعلقة بهذه "اإلفصاحات حول األطراف ذات العالقة" 24لدولي رقم المعيار المحاسبي ا
ف المعامالت ويتم تنفيذها وفقاً للمعدالت المتفق عليها بصورة متبادلة. فيما يلي المعامالت الهامة المبرمة من قبل المجموعة مع األطرا

لمعامالت التي تم اإلفصاح عنها في إيضاحات أخرى في هذه البيانات المالية الموحدة )بصورة خاصة ذات العالقة باستثناء تلك ا
 (: 17و  5اإليضاحين 

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 

   أ(      الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية
   

 175.049 48.266 ت وعقود إنشاءات بيع بضائع وخدما
 1.564 1.149 شراء بضائع وخدمات 
 4.708 2.278 إيرادات إيجارية   
 - 29 (12فوائد )راجع اإليضاح  مصروفات 

 ===== ===== 
   ب(     األطراف األخرى ذات العالقة

   
 131.376 110.371 بيع بضائع وخدمات وعقود إنشاءات

 237.244 253.239 شراء بضائع وخدمات
 90 - (12إيرادات فوائد )راجع اإليضاح    

 8.632 4.497 إيرادات إيجار 
 ==== ==== 
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 األطراف ذات العالقة )تابع(  28
 

 االستثمارات والتصفيات مع األطراف ذات العالقة ج(
 
 مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية ةشرك بيعالمقابل نظير  (   1)

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   
   

 - 125.000 (و )أ( أدناه (2)17)راجع إيضاح  لتأجير المستودعات ذ.م.م.رأس الخيمة 
 

====== ===== 
 

 
 شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية / شركات تابعة شراءالمقابل نظير     (2)

 
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 - 21.569 (3)أ( )5)راجع اإليضاح  ذ.م.م.إرك الدولية للتجارة 
 - 4.907 (2)أ( )5)راجع اإليضاح جي ار أي اس سيراميك ليمتد 

 - 1.772 (2)أ( )5ليمتد )راجع اإليضاح  جريفون سيراميك برايفت
 7.390 - ((4)أ() 5)راجع إيضاح  سيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة ليمتد

 101 - ((4)أ() 5)راجع إيضاح الخيمة جي إم بي اتش  رأسسيراميك 
 

==== === 
 

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
 

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

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 15.893 9.689 امتيازات قصيرة األجل
 246 252 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

 3.700 - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 ==== ==== 
 

 المستحق من أطراف ذات عالقة 
 

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

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

   .33راجع أيضاً اإليضاح  .األخرى ودول الخليجالمتحدة  عالقة تزاول نشاطها بصورة أساسية في دولة اإلمارات العربية



 

63 

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

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
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 األطراف ذات العالقة )تابع(  28

  
  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 311.636 179.760 ((3( و )1) )أ(5)راجع اإليضاح  مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية شركات
 67.743 124.552  أطراف أخرى ذات عالقة 

  ------------ ----------- 
  304.312 379.379 

 (74.659) (97.078)  (33 و 13ين ناقصاً: مخصص خسائر انخفاض القيمة )راجع اإليضاح
 (3.446) (38.361)  : الذمم المدينة طويلة األجل )راجع اإليضاح )أ( أدناه(ناقصاً 

  ----------- ----------- 
  168.873 301.274 
  ====== ====== 

 

 طراف ذات عالقةألالمستحق 
 

 - 3.875 شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية
 49.451 40.400 أخرى

 ---------- --------- 
 44.275 49.451 
 ===== ===== 
 

 الذمم المدينة طويلة األجل  (أ)
 

 6.892 80.361 الذمم المدينة طويلة األجل 
 (3.446) (42.000) ناقصاً: االستحقاق قصير األجل

 ----------- --------- 
 3.446 38.361 االستحقاق طويل األجل

 ===== ==== 
  

 (. 2)17راجع أيضاً اإليضاح 
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 ضريبة مصروفات ال 29

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

 في الدول التي تفرض ضرائب:
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 

   الضريبة الحالية
 19.462 19.568 السنة الحالية

 ====== ===== 
   الضريبة المؤجلة

 (3.641) 2.590 وعكس فروق الضريبة المؤقتة  إنشاء
 --------- --------- 

 (3.641) 2.590 إجمالي الضريبة المؤجلة
 --------- --------- 

 15.821 22.158 مصروفات الضريبة للسنة
 ====== ====== 

 136.739 151.439 مخصص الضريبة
 ====== ====== 

 6.128 8.187 مطلوبات الضريبة المؤجلة
 ===== ==== 

 2.753 1.007 موجودات الضريبة المؤجلة
 ==== === 
 

: 2016) 2017لسنة  ٪56.6ضرائب. يبلغ معدل الضريبة الفعلي الموحد للمجموعة  تزاول الشركة نشاطها في دولة ال تفرض
 ، ويرجع ذلك بصورة أساسية لتأثير المعدالت الضريبية في الدول الخارجية.(9.33٪

 
 االرتباطات وااللتزامات الطارئة  30

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 28.560 17.479 خطابات ضمان
 47.037 44.727 ستنديةاعتمادات م

 3.078 44.861 ارتباطات رأسمالية
 45.279 51.429 ضريبة القيمة المضافة والتزامات ضريبية أخرى محتملة 

 ===== ===== 
 

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

 اللتزامات الضريبية المحتملة.بمخصصات كافية مقابل ا االعترافقد تم 
 

عاقدية االعتيادية للمجموعة، التي ال يمكن تحديدها في هذه قد تنشأ بعض االلتزامات الضريبية األخرى المحتملة في سياق األنشطة الت
 المرحلة بناء على المعلومات المتاحة حالياً. إال أن اإلدارة ترى أن هذه االلتزامات المحتملة ال تبدو مادية.

 
ديسمبر  31كما في  قامت الشركة بإصدار ضمانات تجارية مقابل السلفيات التي حصلت عليها أطراف ذات عالقة من بنوك تجارية.

 .مليون درهم( 343 .8: 2016)مليون درهم  363 .9، بلغت قيمة الضمانات القائمة 2017
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 الحصص غير المسيطرة  31
 

  بالحصص غير المسيطرة لدى المجموعة. دول التالي المعلومات المتعلقة يلخص الج 
 

 
 الشركات التابعة داخل دولة

 اإلمارات العربية المتحدة
 الشركات التابعة خارج دولة

 اإلمارات العربية المتحدة
 المحذوفات بين

 شركات المجموعة
 

 اإلجمالي
         

 2016  2017 2016  2017 2016  2017 2016  2017 ديسمبر 

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

         
 279.600 250.597 (25.904) (14.634) 244.281 212.517 61.223 52.714 الموجودات غير المتداولة 

 672.381 563.510 - - 360.380 352.010 312.001 211.500 الموجودات المتداولة 
 49.835 39.571 - - 34.829 26.915 15.006 12.656 المطلوبات غير المتداولة 

 370.048 294.552 - - 246.860 242.730 123.188 51.822 المطلوبات المتداولة 
         

 532.098 479.984 (25.904) (14.634) 322.972 294.882 235.030 199.736 صافي الموجودات 
 ====== ====== ======  ====== ===== ==  ======  ======  ====== 
         

 175.777 186.638 (25.904) (14.634) 79.956 96.550 121.725 104.722 القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة 
 ====== ====== ====== == ==== = ======  ======  ======  ====== 
         

 542.771 574.520 - - 265.047 328.472 277.724 246.048 اإليرادات 
 91.009 99.727 - - 42.001 44.965 49.008 54.762 األرباح

 (2.460) (11.377) - - (2.250) (12.809) (210) 1.432 اإليرادات الشاملة األخرى 
         

 88.549 88.350 - - 39.751 32.156 48.798 56.194 إجمالي اإليرادات الشاملة 
 = ====  ===== === ==  ====== = === ==== =====  ===== 
         

 35.762 45.035 (225) 90 11.900 14.276 24.087 30.669 لحصص غير المسيطرة المخصصة ل األرباح
 عة على الحصص الموز األخرى اإليرادات الشاملة

 (1.079) (3.231) - - (638) (4.015) (441) 784 غير المسيطرة    
 --------- --------- --------- --------- ------- ------- ---------- --------- 

 34.683 41.804 (225) 90 11.262 10.261 23.646 31.453 اإلجمالي
 = ====  ===== === == === == == == ==== =====  ===== 
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 عقود اإليجار التشغيلي 32

 
 كمؤجر:  

 
عقود اإليجار عادًة لفترة تزيد عن خمس  . تمتدتثمارية 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. 
 
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 30.884 25.789 أقل من سنة
 67.226 36.372 من سنتين إلى خمس سنوات

 95.000 81.335 أكثر من خمس سنوات
 ----------- ---------- 
 143.496 193.110 
 ====== ====== 
   

 األدوات المالية   33
 

 اإلطار العام إلدارة المخاطر
 

 تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من جراء استخدامها لألدوات المالية: 
 

 مخاطر االئتمان 

 مخاطر السيولة 

 وقمخاطر الس 
 

يقدم هذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة للمخاطر المبينة أعاله، ويصف أغراض المجموعة وسياساتها والطرق المستخدمة 
 من قبلها لقياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال.

 

 طر التي تتعرض لها المجموعة. تكون اإلدارة العليايكون مجلس اإلدارة مسؤوالً بصورة عامة عن وضع ومتابعة إطار إدارة المخا
للمجموعة مسؤولة عن وضع ومراقبة سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة، كما تقوم بتقديم تقارير منتظمة إلى مجلس اإلدارة حول 

اطر موثقة بصورة رسمية في أنشطتها. يتكون اإلطار الحالي إلدارة المخاطر المالية للمجموعة من مجموعة من سياسات إدارة المخ
 بعض المجاالت، وسياسات غير رسمية إلدارة المخاطر في بعض المجاالت األخرى. 

 

يتم وضع سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة )الرسمية وغير الرسمية( لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ولوضع 
وااللتزام بالحدود الموضوعة. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم الحدود والضوابط المناسبة للمخاطر ومراقبتها 

لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. تهدف المجموعة من خالل معايير وإجراءات التدريب الخاصة بها إلى توفير 
 اتهم. بيئة رقابية نظامية وبناءة يدرك فيها كافة الموظفين أدوارهم والتزام

 

تقوم لجنة التدقيق لدى المجموعة بمتابعة كيفية قيام اإلدارة بمراقبة االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر لدى المجموعة، كما 
أنها مسؤولة عن مراجعة فعالية إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة. يقوم قسم التدقيق الداخلي بمساعدة 
لجنة التدقيق في القيام بدورها اإلشرافي. يقوم قسم التدقيق الداخلي بأعمال مراجعة دورية ومتخصصة لضوابط وإجراءات إدارة 

 المخاطر، ويقوم بتقديم تقارير حول نتائج أعمال المراجعة إلى لجنة التدقيق.
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 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 األدوات المالية )تابع(   33

 
 اإلطار العام إلدارة المخاطر )تابع(

 
كجزء من تطبيق سياسات إدارة المخاطر، تكون اإلدارة العليا مسؤولة أيضاً عن وضع وتطبيق أنظمة رقابية بغرض مواجهة المخاطر 

عن عدة أسباب متنوعة ترتبط بعمليات المجموعة وموظفيها والتكنولوجيا المستخدمة من قبلها وبنيتها التحتية، التشغيلية الناتجة 
باإلضافة إلى عوامل خارجية أخرى تنشأ عن المتطلبات القانونية والنظامية، ومدى استقرار الحالة السياسية واالقتصادية في الدول 

 معايير االنضباط المؤسسي المتعارف عليها بصورة عامة.التي تزاول المجموعة أعمالها فيها، و
 

تتألف المطلوبات المالية غير المشتقة لدى المجموعة من القروض المصرفية والذمم الدائنة التجارية واألخرى )باستثناء المبالغ 
الموجودات المالية مثل الذمم المدينة المدفوعة مقدماً للموردين( والمبلغ المستحق إلى أطراف ذات عالقة. لدى المجموعة العديد من 

 التجارية واألخرى والنقد وما يعادله والمبلغ المستحق من أطراف ذات عالقة.
 

شركة تابعة في إيران، سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع المحدودة )"رأس الخيمة إيران"(، وهي  2017ديسمبر  31لدى المجموعة في 
كما  مليون درهم( 64 .54: 2016)مليون درهم  18 .91سيراميك، ويبلغ صافي موجوداتها شركة تعمل في مجال تصنيع وبيع بالط ال

 في ذلك التاريخ.
 

 حركة كانتنظراً للوضع السياسي في إيران وفرض عقوبات مالية وتجارية شديدة الصرامة والحظر المفروض على النفط، سابقاً، 
تم إجراء مناقشات حول رفع العقوبات والحظر المالي  اية في الصعوبة.األموال من إيران عبر القنوات المصرفية أصبح أمر غ

والتجاري المفروض. تم رفع الحظر والعقوبات المالية والتجارية المفروضة إال حٍد ما. تباشر اإلدارة تقييم ومراقبة عواقب مثل هذه 
 التغيرات على األعمال.

 
. بناًء على الظروف العالمية والسياسية الحالية ظليران في تاريخ التقرير في تعرض المجموعة للمخاطر في إ بمراجعةدارة اإل تقام

 ضرورة وجود رى اإلدارة عدمتفي إيران وبالتالي  هارى اإلدارة أن المجموعة ستكون قادرة على استرداد استثمارت مراجعتها،
  تاريخ التقرير.كما في مخصص النخفاض القيمة ضمن هذه البيانات المالية الموحدة ب لالعتراف

 
 مخاطر االئتمان

 
تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض المجموعة لخسائر مالية في حال عجز أحد العمالء أو األطراف المقابلة ألداة مالية ما عن 

المجموعة والمبالغ الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ مخاطر االئتمان بصورة أساسية من الذمم المدينة التجارية واألخرى الخاصة ب
 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: 

  
 2017 2016 

 ألف درهم  ألف درهم  
   

 98.409 105.767 مدينة طويلة األجل ذمم 
 978.302 1.117.951 )باستثناء السلفيات والمبالغ المدفوعة مقدماً(الذمم المدينة التجارية واألخرى 

 301.274 168.873 المستحق من أطراف ذات عالقة 
 422.652 514.080 النقد لدى البنك

 -------------- ------------- 
 1.906.671 1.800.637 
 === ===== ===== == 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 األدوات المالية )تابع(   33

 
 مخاطر االئتمان )تابع(

 
 التعرض لمخاطر االئتمان )تابع(

 
 من أطراف ذات عالقة  ةالمستحق والمبالغارية واألخرى الذمم المدينة التج

 
يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالسمات الفردية لكل عميل على حدة. تضع اإلدارة في االعتبار التوزيع 

ول بها العمالء أنشطتهم، حيث أنه الديموغرافي لقاعدة عمالء المجموعة، بما في ذلك مخاطر التعثر في قطاع العمل والدولة التي يزا
ل ـة تمثـدى المجموعـعمالء ل غ المستحقة من أكبر عشرـر االئتمان. إن المبالـل تأثير على مخاطـمن المحتمل أن يكون لهذه العوام

جوهرية من . تتركز مخاطر االئتمان بصورة 2017ديسمبر  31القائمة كما في  التجارية من الذمم المدينة (33٪ .72: 2016) 23٪
 .وآسياالناحية الجغرافية في منطقة الشرق األوسط 

 
بوضع سياسة ائتمانية يتم بموجبها تحليل الجدارة االئتمانية لكل عميل جديد قبل أن تقدم المجموعة شروطها  إدارة المجموعةقامت 

قصى للمبلغ المصرح به دون الحاجة لموافقات الخاصة بالسداد والتوريد. يتم وضع حدود للشراء لكل عميل وتمثل هذه الحدود الحد األ
 من اإلدارة العليا للمجموعة؛ وتتم مراجعة هذه الحدود بصورة دورية. 

 
ضمن إطار مراقبة مخاطر االئتمان، يتم تصنيف العمالء واألطراف ذات العالقة وفقاً لخصائصهم االئتمانية، بما في ذلك ما إذا كانوا 

 موقع الجغرافي، وقطاع العمل وأعمار الذمم المدينة وتواريخ االستحقاق ووجود حاالت تعثر مالي سابقة. أفراد أو هيئات قانونية، وال
 

 واألخرى تقوم المجموعة برصد مخصص النخفاض القيمة والذي يمثل تقديرها للخسائر المتكبدة فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية
ثل العناصر الرئيسية لهذا المخصص في عنصر الخسائر المحددة الذي يرتبط والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة. تتم

بالتعرضات الهامة في حالتها الفردية وعنصر الخسارة الجماعي المخصص لمجموعات الموجودات المماثلة فيما يتعلق بالخسائر التي 
على المعطيات التاريخية إلحصائيات السداد  تم تكبدها ولكن لم يتم التعرف عليها. يتم تحديد مخصص الخسارة الجماعي بناءً 

 لموجودات مالية مماثلة. 
 

في تاريخ  (الغ المستحقة من أطراف ذات عالقةوالمبواألخرى  الذمم المدينة التجارية) فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان
 التقرير حسب المنطقة الجغرافية والقطاعات التشغيلية:

 
 2017 2016 
 لف درهم أ ألف درهم  
   

 855.304 869.521 الشرق األوسط

 127.628 122.847 دول منطقة اليورو
 173.130 205.424 دول أسيا )باستثناء الشرق األوسط(

 221.923 194.799 مناطق أخرى
 -------------- ------------- 
 1.392.591 1.377.985 
 ======== ======= 

   
 1.184.379 1.255.726 التجارة والصناعة

 75.216 11.603 المقاوالت
 63.966 82.500 صناعات أخرى

 54.424 42.762 أخرى
 -------------- ------------- 
 1.392.591 1.377.985 
 ======== ======= 
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 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2017ديسمبر  31نة المنتهية في للس
 

 األدوات المالية )تابع(   33
 

 مخاطر االئتمان )تابع(
 

 خسائر انخفاض القيمة
 

 فيما يلي الحركة في مخصص خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية:
 

 2017 2016 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 155.992 184.017 يناير  1في 

 46.452 15.150 ( 13 اإليضاح )راجعللسنة المحمل 
 4.871 (2.390) صافي - عند االستحواذ على/)استبعاد( شركات تابعة

 (21.260) (10.204) المشطوب خالل السنة
 (2.038) 505 تأثير الحركة في أسعار الصرف

 ----------- ----------- 
 184.017 187.078 ديسمبر  31في 

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

 حركة في مخصصات خسائر انخفاض قيمة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة:فيما يلي ال
 

 2017 2016 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 142.170 74.659 يناير  1في 

 15.229 23.150 (13)راجع إيضاح  للسنةمحمل ال
 (82.740) (731) المشطوب خالل السنة

 --------- ---------- 
 74.659 97.078 ديسمبر  31في 

 === == === == 
 

 ديسمبر: 31الذمم المدينة التجارية التي لم تتعرض النخفاض القيمة كما في  فترات استحقاقفيما يلي 
  

غيــر متأخرة 
السداد ولم تتعرض 

 النخفاض القيمة

 
 |-متأخرة السداد ولكنها لم تتعرض النخفاض القيمة -|  

 اإلجمالي 
 أقــــــل من 

 ماً يو 180
 -180من 

 يوماً  360
 أكثر مــــن 

 يوماً  360
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

2017 942.171 536.414 302.740 28.925 74.092 
 ====== ====== ====== ====== ====== 

2016 838.323 385.997 267.991 53.537 130.798 
 ====== ====== ====== ===== ====== 
 

استناداً إلى الخبرة السابقة وأداء القطاع والتحليل الشامل القيمة الذمم المدينة التي لم تتعرض النخفاض كافة من المتوقع أن يتم تحصيل 
اعتادت المجموعة الحصول على شيكات مؤجلة الدفع وخطابات اعتماد وكمبياالت مدعومة بفواتير . من العمالءلمخاطر االئتمان 

 ن الغالبية العظمى من الذمم المدينة ال تخضع لضمانات. دال مقابل بعض الذمم المدينة، في حين أاالستب
 

 األرصدة لدى البنوك
 

تقوم المجموعة بالحد من تعرضها لمخاطر االئتمان من خالل إيداع األرصدة لدى بنوك دولية ومحلية. نظراً لمكانة البنوك التي تتعامل 
ع اإلدارة عجز أي طرف مقابل عن الوفاء بالتزاماته. يتم االحتفاظ باألرصدة المصرفية لدى بنوك ومؤسسات معها المجموعة، ال تتوق

 ذات سمعة جيدة. مالية 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ت المالية )تابع(األدوا   33

 
 مخاطر السوق

 

أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار التغيرات في تتمثل مخاطر السوق بالمخاطر من أن تؤثر التغيرات في أسعار السوق مثل 
ق هو الفائدة وأسعار أسهم الملكية على إيرادات المجموعة أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السو

 إدارة التعرضات لمخاطر السوق والتحكم فيها ضمن حدود مقبولة بهدف تحقيق أعلى عائد ممكن.

 
 مخاطر العمالت

 
تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت من عمليات البيع والشراء واالقتراض التي تتم بعملة خالف العمالت الرسمية لشركات 

ي تكون عملتها الرسمية هي الدرهم اإلماراتي لمخاطر عمالت فيما يتعلق المجموعة. ال تتعرض الشركات داخل المجموعة الت
بالمعامالت التي تتم بالدوالر األمريكي نظراً لثبات سعر صرف الدرهم اإلماراتي حالياً بشكل غير رسمي أمام الدوالر األمريكي. 

 جنية االسترليني.تتمثل العمالت التي تنشأ عنها مخاطر عمالت بصورة أساسية بعملتي اليورو وال
 

تقوم المجموعة بإبرام عقود صرف آجلة من أجل التحوط من مخاطر العمالت التي تتعرض لها، والتي تقل مدة استحقاقها عادًة عن 
سنة واحدة من تاريخ التقرير. تدخل المجموعة أيضاً في ترتيبات مقايضة عمالت تزيد مدة استحقاقها عن سنة. إال أن المجموعة ال 

 بعقود صرف آجلة وترتيبات مقايضة العمالت في تاريخ التقرير للتحوط من مخاطر العمالت التي تتعرض لها. تحتفظ
 

يتم احتساب الفائدة على القروض بعملة القرض. وبصورة عامة، تتم عمليات االقتراض بالعمالت التي تتوافق مع التدفقات النقدية التي 
 لة. تنتج من خالل عمليات المجموعة ذات الص

 
فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات المالية األخرى التي تتم بعمالت أجنبية، تهدف سياسة المجموعة إلى المحافظة على صافي 
تعرضها ضمن مستوى معقول من خالل بيع أو شراء العمالت األجنبية وفقاً ألسعار الصرف الفورية عندما تقتضي الضرورة معالجة 

 صيرة األجل.حاالت اختالل التوازن ق
 

 التعرض لمخاطر العمالت 
 

 فيما يلي تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية:
 

 
  هالجني

 اليورو  االسترليني
 --------المبلغ باآلالف  -------- 

   2017ديسمبر  31
   

 43.121 8.985 الذمم المدينة التجارية واألخرى )بما في ذلك المستحق من أطراف ذات عالقة(
 4.203 919 النقد واألرصدة المصرفية

 (20.745) (3.375) الذمم الدائنة التجارية واألخرى
 (143) - مصرفية القروض ال

 (16.502) (1.750) عقود مقايضة العمالت/ عقود الصرف اآلجلة –المشتقات 
 --------- ----------- 

 9.934 4.779 صافي التعرض في بيان المركز المالي الموحد
 ==== ===== 

   

 
  هالجني

 اليورو  االسترليني
 --------المبلغ باآلالف  -------- 

   2016ديسمبر  31
   

 44.705 7.427 الذمم المدينة التجارية واألخرى )بما في ذلك المستحق من أطراف ذات عالقة(
 8.347 1.484 النقد واألرصدة المصرفية

 (23.696) (3.896) الذمم الدائنة التجارية واألخرى
 (375) - مصرفية القروض ال
 -------- --------- 

 28.981 5.015 صافي التعرض في بيان المركز المالي الموحد
 ==== ===== 
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 األدوات المالية )تابع(    33

 
 مخاطر السوق )تابع( 

 
 التعرض لمخاطر العمالت )تابع(

 
 فيما يلي أسعار الصرف المطبقة خالل السنة:

 

 
 سعر الصرف الفوري     

 مـــتوسط ســعر الصرف   في تاريخ التقرير       
 2017 2016 2017 2016 
     

 4 .966 4 .728 4 .490 4 .964 إسترليني هجني
 4 .064 4 .139 3 .823 4 .407 يورو

 
 تحليل الحساسية

 
يؤدي لديسمبر كان  31في  ٪5إن ارتفاع )انخفاض( الدرهم اإلماراتي، كما هو مبين أدناه، مقابل اليورو والجنيه االسترليني بنسبة 

صرف العمالت األجنبية التي ترى اإلدارة  فروقليل على إلى زيادة )نقص( األرباح أو الخسائر بالمبالغ المبينة أدناه. يرتكز هذا التح
أنها محتملة بصورة معقولة في تاريخ التقرير. يفترض هذا التحليل ثبات كافة المتغيرات األخرى وبصورة خاصة أسعار الفائدة 

 .2016في سنة ويتغاضى عن تأثير عمليات البيع والشراء المتوقعة. تم إجراء هذا التحليل على نفس األساس المتبع 
 
 انـــــــــــــــــــــــــخفاض ارتــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاع 
 األربــــــاح  

 أو الخسائر
 حـقوق 
 الملكية

 األربـــــاح 
 أو الخسائر

 حـقوق 
 الملكية

 -----------------------------ألف درهم  ------------------------------ 
     2017ديسمبر  31
 - 1.109 - (1.109) إسترليني هجني

 - 2.056 - (2.056) يورو
 

     
     2016ديسمبر  31
 - 1.245 - (1.245) استرليني هجني

 - 5.889 - (5.889) يورو
 

 
 مخاطر أسعار الفائدة

 
تمويالت مات المجموعة المتعلقة بيرتبط تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة لدى السوق بصورة رئيسية بالتزا

 ./ معدالت ربح متغيرةالديون طويلة األجل التي تخضع ألسعار فائدة
 

الثابتة والمتغيرة. من أجل  / الربحمن معدالت الفائدة مزيجالخاصة بها باستخدام  التمويلتهدف سياسة المجموعة إلى إدارة تكاليف 
م عقود مقايضة أسعار فائدة والتي بموجبها توافق المجموعة على أن تقوم بتبادل الفرق تحقيق ذلك تقوم المجموعة من حين آلخر بإبرا

ديسمبر  31، على مدى فترات محددة، استناداُ إلى المبلغ األصلي االسمي المتفق عليه. في ةبين قيم معدالت الفائدة الثابتة والمتغير
 جل لدى المجموعة لمعدل فائدة ثابت.أل التمويالتمن  (٪14 .30: 2016) ٪24 .7، تخضع نسبة 2017
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  مخاطر أسعار الفائدة )تابع(

 
 المجموعة بتاريخ التقرير:  المالية لدى دواتألل / الربحار الفائدةفيما يلي بيان أسع

 
 2017 2016 
 ألف درهم  ألف درهم  

   األدوات ذات سعر الفائدة الثابت

   
   موجودات مالية

 188.223 319.565 ودائع ثابتة
 ====== ===== 
   

   مطلوبات مالية
 297.955 475.245 قروض مصرفية 

 ====== ====== 
   األدوات ذات سعر الفائدة المتغير

   
   مطلوبات مالية

 - 4.000 المستحق إلى أطراف ذات عالقة
 1.786.214 1.449.127 قروض مصرفية 

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

 تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات ذات سعر الفائدة الثابت
 

ت والمطلوبات المالية ذات سعر الفائدة الثابت بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو ال تقوم المجموعة باحتساب أيٍ من الموجودا
 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

 
بتاريخ التقرير كان سيؤدي إلى زيادة/ )نقص( األرباح أو الخسائر  / الربح المتغيرنقطة أساس في أسعار الفائدة 100 إن التغير بمقدار

بالمبالغ المبينة أدناه. يفترض هذا التحليل ثبات كافة المتغيرات األخرى وخاصة أسعار العمالت األجنبية. تم إجراء هذا التحليل على 
 . 2016نفس األساس المتبع لسنة 

 
 األربــــاح أو الـخسائر             
 الزيادة بـــــــمقدار 

 نقطة أساس 100
 الــــــــنقص بمقدار

 نقطة أساس 100
   2017ديسمبر  31في 

   
   المطلوبات المالية 

 14.491 (14.491) األدوات ذات سعر الفائدة المتغير
 ====== ===== 

   2016ديسمبر  31في 
   
   مطلوبات المالية ال

 17.862 (17.862) األدوات ذات سعر الفائدة المتغير
 ====== ===== 
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 مخاطر السوق )تابع(
 

 مخاطر السيولة 
 

 تتمثل مخاطر السيولة بالمخاطر التي قد تنتج عن الصعوبة التي تواجهها المجموعة عند الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية
امتالكها التي تتم تسويتها من خالل الدفع نقداً أو من خالل موجودات مالية أخرى. يتمثل منهج المجموعة عند إدارة السيولة بضمان 

دائماً السيولة الكافية، إلى أقصى قدر ممكن، للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها في ظل كٍل من الظروف العادية والظروف الحرجة، دون 
 تحمل خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة المجموعة للضرر. 

 

تسهيالت مصرفية. تتطلب الشروط االئتمانية تقوم المجموعة بالحد من مخاطر السيولة التي تتعرض لها من خالل ضمان وجود 
يوماً من تاريخ إصدار فواتير بهذه المبالغ. تتم عادًة تسوية الذمم الدائنة  180إلى  90للمجموعة أن يتم تحصيل المبالغ خالل فترة من 

 يوماً من تاريخ الشراء. 90إلى  60خالل فترة تتراوح من 
 

فر لديها نقد كافي بالصندوق للوفاء بالمصروفات التشغيلية المتوقعة بما في ذلك الوفاء تهدف المجموعة غالباً إلى ضمان أن يتو
 بااللتزامات المالية، ويستثنى من ذلك التأثير المحتمل للظروف القصوى التي ال يمكن التنبؤ بها بصورة موثوقة مثل الكوارث الطبيعية.

 

 المقدرة:  لتقرير، بما في ذلك دفعات الفائدة/ الربحات المالية للمجموعة في تاريخ افيما يلي االستحقاقات التعاقدية الُمتبقية للمطلوب
 

 ------------------الـــــــتدفقات النــــــــقدية الـــــــــــــتعاقدية -----------------  

 
 الـــقيمة 
 أكثر من سنتين سنة 2 – 1 سنة – 0 اإلجمالي الدفترية

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  م ألف دره ألف درهم  
      2017ديسمبر  31في 

      

      المطلوبات المالية غير المشتقة:
      

 (932.207) (392.798) (736.966) (2.061.971) 1.924.372 القروض المصرفية
 - - (664.548) (664.548) 664.548 الذمم الدائنة التجارية واألخرى

 - - (44.275) (44.275) 44.275 راف ذات عالقةالمستحق إلى أط
 -------------- ---------------- ---------------- ------------- -------------- 
 2.633.195 (2.770.794) (1.445.789) (392.798) (932.207) 
 ======== ========= ========= ======= ======== 

      2016ديسمبر  31في 
      

      المطلوبات المالية غير المشتقة:
      

 (1.063.162) (332.577) (822.695) (2.218.434) 2.084.169 القروض المصرفية
 - - (676.646) (676.646) 676.646 الذمم الدائنة التجارية واألخرى

 - - (49.451) (49.451) 49.451 المستحق إلى أطراف ذات عالقة
 ------------- --------------- ---------------- ------------- ---------------- 
 2.810.266 (2.944.531) (1.548.792) (332.577) (1.063.162) 
 ======= ========= ========= ======= ========= 

      

 مخاطر حقوق الملكية
 

 ال تتعرض المجموعة بصورة جوهرية لمخاطر أسعار حقوق الملكية. 
 

 إدارة رأس المال
 

تتمثل سياسة المجموعة في االحتفاظ بقاعدة قوية لرأس المال لضمان التطور المستقبلي لألعمال وكسب ثقة المستثمر والدائن. يسعى 
 مجلس اإلدارة للحفاظ على التوازن بين العائدات الكبيرة وبين المميزات والضمانات التي يوفرها الوضع الجيد لرأس المال. 

 

المجموعة بإدارة هيكل رأس المال الخاص بها وتقوم بإجراء التعديالت الالزمة عليه في ضوء التغيرات في ظروف العمل. يتألف  تقوم
رأسمال المجموعة من أسهم رأس المال واحتياطي عالوة األسهم واحتياطي رأس المال واالحتياطي القانوني واحتياطي التحويل 

. يتألف مليون درهم( 2.680: 2016) 2017ديسمبر  31مليون درهم كما في  2.851حتجزة ويبلغ واالحتياطي العام واألرباح الم
 الدين من قروض تخضع لفائدة وتمويالت اسالمية. 
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 )تابع( إدارة رأس المال
 

 فيما يلي نسبة الدين إلى حقوق الملكية في تاريخ التقرير:
 2017 2016 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 2.680.080 2.850.895 حقوق الملكية
 ======== ======== 

 2.075.435 1.920.399 الديون
 ======== ======== 

 0 .77 0 .67 إلى حقوق الملكيةنسبة الديون 
 === === 
 

 لم يكن هناك أي تغير في منهج المجموعة بشأن إدارة رأس المال خالل السنة الحالية. 
 

 القيم العادلة 
 

 التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة
 

 في تاريخ التقرير. 2توى تحتفظ المجموعة بمطلوبات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة، والتي تم تصنيفها ضمن المس
 

عالوة على ذلك، لم تقم المجموعة باإلفصاح عن القيم العادلة لألدوات المالية مثل الذمم المدينة التجارية واألخرى والمستحق من/إلى 
قارب قيمها والقروض المصرفية حيث أن قيمها العادلة ت)باستثناء السفليات( أطراف ذات عالقة والذمم الدائنة التجارية واألخرى 

يمة الدفترية نظراً لطبيعة هذه األدوات قصيرة األجل حيث أن تأثير الخصم غير هام. في حال األدوات المالية غير المتداولة، يتم تقدير الق
 العادلة بناًء على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، مخصومة بمعدل الفائدة السوقية في تاريخ التقرير.

 

 ساب التضخم غير االعتيادياحت 34
 

عرض البيانات المالية التي تم إعداد بعملة االقتصاد ذات التضخم غير االعتيادي في ضوء وحدة  29يتطلب المعيار المحاسبي الدولي 
الخاصة بأخر بيان  القياس المتداولة في تاريخ بيان المركز المالي باإلضافة إلى عرض أرقام المقارنة للفترات السابقة وفقاً لنفس الشروط

سيراميك  ( وفي2013سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع المحدودة"، شركة تابعة في إيران )من للمركز المالي. وقد تم تطبيق ذلك على "
(، وعليه تم احتساب التأثير من خالل عوامل التحويل 2014)من  رأس الخيمة الشركة السودانية لالستثمار، شركة تابعة في السودان

 قة من مؤشر أسعار المستهلك. المشت
 

، توقف اقتصاد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية عن كونه اقتصاد ذي تضخم غير اعتيادي وعليه، توقفت المجموعة 2015في سنة 
م الدفترية منذ ذلك الحين فصاعداً. نتيجة لهذا التغير، فإن القي 29عن تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم  2015يناير  1اعتباراً من 

. إال أنـه 2015ينايـر  1تشكل األسـاس الخاص بالموجودات ذات الصلة فـي  2014ديسمبر  31للموجودات 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 

 ياطي التضخم غير االعتيادي ضمن حقوق الملكية.ضمن احت
 

 التقارير حول القطاعات 35
 

 أساس تقسيم القطاعات
 

لدى المجموعة ثالثة قطاعات تصدر تقارير حولها كما هو مبين أدناه، وتمثل تلك القطاعات وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة. 
لفة وتتم إدارتها بصورة منفصلة حيث تتطلب تلك الوحدات استراتيجيات مختلفة. تعمل وحدات األعمال االستراتيجية في قطاعات مخت

 يوضح الملخص التالي عمليات كل قطاع من قطاعات المجموعة التي تصدر تقارير بشأنها:  
 

 ات.تتضمن صناعة وبيع سيراميك الحائط وسيراميك األرضيات وجريس البورسلين ومنتجات أطقم الحمام منتجات السيراميك:
 

تتضمن مشروعات اإلنشاءات واألعمال المدنية والتعاقد لتوريد وتركيب وتنفيذ وصيانة األعمال الكهربائية  المقاوالت:
 والميكانيكية.

 

 تتضمن أدوات المائدة والدهانات والبالستيك والمواد الالصقة والمواد الكيميائية والصنابير. صناعات أخرى:
 

 خرى على التجارة والسفر والفنادق والعقارات.تشتمل العمليات األ  أخرى:
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 )تابع( التقارير حول القطاعات 35
 

 معلومات حول القطاعات الصادر تقارير بشأنها
 

 . يتم قياس أداء كل قطاع استناداً إلى أرباحبكل قطاع من القطاعات الصادر تقارير بشأنهاول أدناه المعلومات المتعلقة ُيوضح الجد
قييم نتائج بعض القطاعات مقارنًة بالشركات األخرى هذه المعلومات هي األنسب لتحيث ترى اإلدارة أن  قبل الضريبة القطاع )خسائر(

 ت.القطاعا نفسالتي تعمل في 
 

 

مــــنتجات 

 السيراميك

 

 المقاوالت

صناعية 

 أخــــرى أخــــرى

 

 المحذوفات

 

 اإلجمالي

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

      2017ديسمبر  31السنة المنتهية 

 2.854.901 - 21.143 358.536 98.047 2.377.175 اإليرادات الخارجية 

 - (527.574) 1.540 238.755 1.152 286.127 ات فيما بين القطاعاتاإليراد

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

 2.854.901 (527.574) 22.683 597.291 99.199 2.663.302 إيرادات القطاع

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

 337.676 (129.150) (726) 77.381 27.346 362.825 قبل الضريبةالقطاع أرباح 

 4.148 (1.301) 8 529 1.145 3.767 إيرادات الفائدة

 64.327 (1.301) 4 - 2 65.622 مصروفات الفائدة

 166.214 - 8.844 7.869 18.354 131.147 االستهالك واإلطفاء

 حصة من أرباح شركة مستثمرال

 9.535 91 3.311 10.573 (738) (3.702) بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية  

 5.800.948 (1.798.605) 282.408 540.517 225.422 6.551.206 موجودات القطاعات 

 2.950.053 (608.792) 99.786 121.701 72.088 3.265.270 مطلوبات القطاعات

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

      2016ديسمبر  31السنة المنتهية 

      

 2.793.078 - 38.305 260.842 239.494 2.254.437 اإليرادات الخارجية 

 - (512.620) 17.328 203.023 8.906 283.363 اإليرادات فيما بين القطاعات

 

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

 2.793.078 (512.620) 55.633 463.865 248.400 2.537.800 إيرادات القطاع

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

       

 46.663 (123.642) 17.438 73.242 43.173 36.452 قبل الضريبةالقطاع أرباح 

 2.810 (1.212) 113 444 1.074 2.391 إيرادات الفائدة

 58.837 (1.196) 37 12 47 59.937 مصروفات الفائدة

 195.809 - 8.610 8.069 54.275 124.855 االستهالك واإلطفاء

 الحصة من أرباح شركة مستثمر

 (4.038) (174) 7.795 12.581 (1.633) (22.607) بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية  

 5.756.254 (1.767.378) 373.858 519.017 405.025 6.225.732 موجودات القطاعات 

 3.076.174 (572.521) 129.593 127.722 173.546 3.217.834 مطلوبات القطاعات

 ======= ====== ====== ====== ======= ======= 
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 التقارير حول القطاعات )تابع(  35
 

 معلومات جغرافية
 

بصورة  تقعتتم إدارة منتجات السيراميك وقطاع المقاوالت والقطاعات الصناعية األخرى على نطاق واسع إال أن المنشآت الصناعية 
 مارات العربية المتحدة والهند وإيران والصين وبنجالديش. أساسية في اإل

 
عند عرض المعلومات على أساس جغرافي فإن إيرادات القطاع ترتكز على الموقع الجغرافي للعمالء وترتكز موجودات القطاع على 

قوق الملكية بناًء على الموقع الجغرافي الموقع الجغرافي للموجودات. يتم عرض االستثمار في الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لح
 للشركة التي تحتفظ باالستثمار. 

  
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم  

   اإليرادات
 1.437.017 1.463.229 الشرق األوسط

 495.641 452.846 دول منطقة اليورو
 645.011 756.440 دول أسيوية )باستثناء الشرق األوسط( 

 215.409 182.386 أخرى
 -------------- ------------- 
 2.854.901 2.793.078 
 ======== ======= 
 

      الموجودات غير المتداولة
 2.159.095 2.144.291 الشرق األوسط

 371.565 377.377 دول أسيوية )باستثناء الشرق األوسط( 
 168.586 70.574 أخرى

 -------------- ------------- 
 2.592.242 2.699.246 
   ======== ====  === 

 تسوية تتعلق بالقطاعات الصادر تقارير بشأنها
 2017 2016 

 ألف درهم ألف درهم  
   اإليرادات

 3.305.698 3.382.475 إجمالي اإليرادات للقطاعات الصادر تقارير بشأنها
 (512.620) (527.574) حذف اإليرادات فيما بين القطاعات

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

 2.793.078 2.854.901 اإليرادات الموحدة
 ======== ======= 

   األرباح قبل الضريبة
 170.305 466.826 إجمالي أرباح أو خسائر القطاعات الصادر تقارير بشأنها قبل الضريبة

 (123.642) (129.150) حذف األرباح فيما بين القطاعات
 -------------- ------------- 

 46.663 337.676 األرباح الموحدة قبل الضريبة
 ====== ===== 

   الموجودات
 5.643.876 5.759.184 إجمالي الموجودات للقطاعات الصادر تقارير بشأنها

 112.378 41.764 شركات ُمستثمر بها ُمحتسبة وفقاً لحقوق الملكية
 -------------- ------------- 

 5.756.254 5.800.948 ت الموحدةإجمالي الموجودا
 ======== ======= 
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 التقارير حول القطاعات )تابع(  35

 

 ع(ب)تاقطاعات الصادر تقارير بشأنها تسوية تتعلق بال
 
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم  

   البنود الهامة األخرى
 2.810 4.148 إيرادات الفائدة
 58.837 64.869 تكاليف التمويل

 195.809 166.214 االستهالك واإلطفاء 
 ====== ====== 
 

 الشركات التابعة والشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية 36

 

بلد  ركةاسم الش 
 التأسيس

 األنشطة الرئيسية حصة الـــــــملكية

   2017 2016  
     الشركات التابعة لـ "سيراميك رأس الخيمة" ش.م.ع أ

      
سيراميك رأس الخيمة )بنجالديش( المحدودة )راجع  

 ((2)ب() 5إيضاح 
صناعة بالط السيراميك واألدوات  ٪71 .67 ٪68 .13 بنجالديش

 الصحية
      
 صناعة بالط السيراميك  ٪100 ٪100 الصين سيراميك رأس الخيمة )جاو ياو( المحدودة 
      
 صناعة بالط السيراميك  ٪100 ٪100 إيران ( المحدودةسيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع 
      
 صناعة بالط السيراميك واألدوات ٪100 ٪100 الهند الخيمة الهند برايفت ليمتد سيراميك رأس 

 الصحية
      
 صناعة بالط السيراميك  ٪100 ٪100 اإلمارات سيراميك إيليجانس ذ.م.م 
      
سيراميك رأس الخيمة استراليا بي تي واي ليمتد  

 ( أدناه(5)( و5)أ() 5)راجع إيضاحات 
 تجارة بالط السيراميك  ٪100 ٪100 استراليا

      
 تجارة األدوات الصحية ٪100 ٪100 استراليا رأس الخيمة باثوير بي تي واي المحدودة 
      
 تأجير عقار استثماري ٪100 ٪100 اإلمارات فنادق أكاشيا ذ.م.م 
      
األعمال الميكانيكية والكهربائية  ٪51 .08 - اإلمارات ((1)ب() 5أس الخيمة ذ.م.م )راجع إيضاح الكترو ر 

 والسباكة والمقاوالت
      
 شركة استثمارية ٪100 ٪100 اإلمارات خيمة القابضة ذ.م.م سيراميك رأس ال 
      
 خدمات المرافق ٪100 ٪100 اإلمارات الجزيرة لخدمات المرافق ذ.م.م  
      
سيراميك رأس الخيمة )العين( وسيراميك رأس الخيمة  

 )أبوظبي(
تجارة بالط السيراميك واألدوات  ٪100 ٪100 اإلمارات

 الصحية
      
صناعة ومعالجة واستيراد وتوريد  ٪100 ٪100 اإلمارات سيرامين المنطقة الحرة ذ.م.م  

 المعادن الصناعية
      
 شركة إنشاءات ٪100 ٪100 اإلمارات شركة الحمرا لإلنشاءات ذ.م.م  
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
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 الشركات التابعة والشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية )تابع( 36

 

 

 األنشطة الرئيسية حصة الـــــــملكية بلد التأسيس اسم الشركة 
   2017 2016  
     الشركات التابعة لـ "سيراميك رأس الخيمة" ش.م.ع )تابع( أ
      

 صناعة بالط البورسلين ٪50 ٪50 اإلمارات بورسلين رأس الخيمة ذ.م.م  
      

تجارة بالط السيراميك واألدوات  ٪100 ٪100 السعودية  شركة سيراميك رأس الخيمة ذ.م.م  
 الصحية

      

 سيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة المحدودة  
 ((4)أ() 5)راجع إيضاح 

المملكة 
 المتحدة

تجارة بالط السيراميك واألدوات  100٪ 100٪
 الصحية

      

 الخيمة جي إم بي اتش رأسسيراميك  
 ((4)أ() 5)راجع إيضاح 

تجارة بالط السيراميك واألدوات  ٪100 ٪100 ألمانيا
 الصحية

      
  تجارة بالط السيراميك - ٪100 السعودية ((3)أ()5)راجع إيضاح  لدولية للتجارة ذ.م.مارك ا 
      

 الشركات التابعة لـ "رأس الخيمة بنجالديش المحدودة" ب
 

    

 توليد الطاقة لالستهالك ٪100 ٪100 بنجالديش أس الخيمة باور الخاصة المحدودةر 
      

 تقديم خدمات األمن ٪100 ٪100 بنجالديش رأس الخيمة لألمن والخدمات الخاصة المحدودة 
      

 ((1)ب() 5لـ"إلكترو رأس الخيمة ذ.م.م" )راجع إيضاح  الشركات التابعة ج
 

   

 تجارة المنتجات الكهربائية ٪90 - اإلمارات انكوم للتجارة ذ.م.م  
      

 صناعة وتجارة مفاتيح التحويل ٪70 - اإلمارات رأس الخيمة للصناعات ذ.م.م 
      

عمال الهندسية الصناعية الثقيلة األ ٪50 - اإلمارات ارات للهندسيات الثقيلة ذ.م.ماإلم 
 واألعمال ذات الصلة

      

سباكة  –أعمال صيانة )كهرباء  ٪51 - الهند إلكترو رأس الخيمة )الهند( برايفت ليمتد 
 تركيب أجهزة التكييف( –حفر  –

      

    ((1)ب() 5)راجع إيضاح  الشركة التابعة لـ "اإلمارات للهندسيات الثقيلة " د
      

 أعمال المقاوالت ٪100 - اإلمارات رأس الخيمة فابريكاشن ذ.م.م 
      

     الشركات التابعة لـ "سيراميك رأس الخيمة القابضة" ذ.م.م هـ
      

 صناعة الدهانات ومنتجاتها ٪100 ٪100 اإلمارات رأس الخيمة للدهانات ذ.م.م  
      
 شركة إنشاءات ٪100 ٪100 اتاإلمار أيه أيه أيه كنتراكتورز ذ.م.م 
      

 رأس الخيمة العالمية للصناعات البالستيكية ذ.م.م )راجع  
 ( أدناه(1إيضاح )

 صناعات األنابيب ٪ 66 ٪ 66 اإلمارات

      

 وكالء حجز تذاكر الطيران ٪100 ٪100 اإلمارات الحمرا للسفريات  
      

خدمات الطباعة والتصوير  ٪100 ٪100 اراتاإلم مؤسسة سيراميك رأس الخيمة للطباعة 
 والترجمة

      

سيراميك رأس الخيمة ريجينال سنغافورا سيلز )آسيا المطلة على  
 المحيط الهادي( بي تي أي ليمتد 

تجارة بالط السيراميك واألدوات  ٪100 ٪100 سنغافورا
 الصحية
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 ت حول البيانات المالية الموحدة )تابع(إيضاحا
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 الشركات التابعة والشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية )تابع( 36
 

 األنشطة الرئيسية حصة الـملكية بلد التأسيس اسم الشركة 
   2017 2016  

      

رأس الخيمة المملكة المتحدة  الشركات التابعة لـ "سيراميك و
 المحدودة" 

    

      

 5رأس الخيمة للتوزيع أوروبا إس أي أر إل )راجع إيضاح  
 ((4)أ()

تجارة بالط السيراميك واألدوات  ٪100 ٪100 إيطاليا
 الصحية

      

 الشركة التابعة لـ" رأس الخيمة للدهانات ذ.م.م" ز
 

    

 صناعة الدهانات ومنتجاتها ٪99 ٪99 اإلمارات ( أدناه(2يضاح )ألتك إماريتس ذ.م.م )راجع إ 
      
 الشركات التابعة لـ"سيرامين المنطقة الحرة ذ.م.م"  ح

 
    

استخراج وتوزيع وتصدير معادن  ٪100 ٪100 الهند سيرامين الهند الخاصة المحدودة 
 الطين والمعادن األخرى

      

استخراج وتوزيع وتصدير معادن  ٪100 ٪100 ماليزيا يبي إتش د –سيرامين إس دي إن  
 الطين والمعادن األخرى

      

 
 

استخراج وتوزيع وتصدير معادن  ٪40 ٪40 تايالند ( أدناه(3شركة فيلدسبار مينيرالز ليمتد )راجع اإليضاح )
 الطين والمعادن األخرى

      

     الشركة التابعة لـ"سيراميك اليجنس ذ.م.م ط
      

 التجارة العامة ٪100 ٪100 اإلمارات سيراميك فينيسيا  
      

     الشركة التابعة لـ"سيرامين الهند الخاصة المحدودة" ي
      
 أنشطة التعدين ٪97 ٪97 الهند شري شيريدي ساي للمعادن 
      

     الشركة التابعة لـ" بورسلين رأس الخيمة ذ.م.م" ك
      

 استيراد وتصدير البورسلين ٪91 ٪91 لكسمبورج رأس الخيمة أوروبا إس إيه بورسلين  
      
 تعهدات تجهيز المنشآت العامة  - ٪47 اإلمارات ((2) 17( و1)أ( ) 5)راجع اإليضاحات ".ذ.م.م راكريستوفير  
      
     الشركة التابعة لـ"بورسلين رأس الخيمة أوروبا أس أيه" ل
      

 ين رأس الخيمة الواليات المتحدة األمريكية إنك )راجع بورسل 
 تجارة األدوات ٪100 ٪100 أمريكا ((6)أ() 5إيضاح 

      
الخاصة  الشركات التابعة لـ "سيراميك رأس الخيمة الهند م

 المحدودة" 
    

      

 5راجع إيضاح  سيراميك ليمتد ليابيليتي بارتنرشبجريس  
 ((2)أ()

 صناعة بالط السيراميك - ٪51 الهند

      

 صناعة بالط السيراميك - ٪51 الهند ((2)أ() 5جريفون سيراميك برايفت ليمتد راجع إيضاح  

 



 

80 

 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
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 ة والشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية )تابع(الشركات التابع 36
 

 األنشطة الرئيسية حصة الـــــــملكية بلد التأسيس اسم الشركة
  2017 2016  

 

   مشتركة لـ"سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع"ال االئتالفات ن
      

راميك واألدوات تجارة بالط السي ٪50 ٪50 السعودية رأس الخيمة السعودية ذ.م.م 
 الصحية

 
     

 .55 ٪55 .55 اإلمارات ( أدناه(4كيميكا رأس الخيمة ذ.م.م )راجع اإليضاح ) 
55٪ 

صناعة الكيماويات المستخدمة في 
 صناعات السيراميك

      

صناعة صنابير المياه والمحابس،  ٪51 ٪51 اإلمارات ( أدناه(4رأس الخيمة كلودي ذ.م.م )راجع اإليضاح ) 
 إلخ...

      

تأجير مساحات المخازن  ٪50 - اإلمارات ((2)17 )راجع اإليضاح رأس الخيمة لتأجير المخازن ذ.م.م 
 الصناعية

      

 تجارة بالط السيراميك ٪50 - السعودية ( أدناه3)أ() 5إرك الدولية للتجارة ذ.م.م. )راجع اإليضاح  
      
ذ.م.م، جورجيا )راجع شركة سيراميك رأس الخيمة القابضة  

 ( أدناه(4اإليضاح )
تجارة بالط السيراميك واألدوات  ٪51 ٪51 جورجيا

 الصحية
      

   الشركة الزميلة لـ"سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع" س
    

 تجارة المنتجات الكهربائية ٪10 - اإلمارات ((1ب) 5)راجع اإليضاح إنكوم للتجارة ذ.م.م  
      
 لزميلة لـ"سيرامين المنطقة الحرة" ذ.م.مالشركة ا ع

 

    

 استخراج وتوزيع وتصدير معادن  ٪40 ٪40 تايالند شركة بالنج سوريان المحدودة 
 الطين والمعادن األخرى

 
      

   بي تي واي المحدودة" سراميك رأس الخيمة استراليالـ" االئتالف المشترك ف
 

    

 تجارة بالط السيراميك ٪50 ٪50 استراليا ودةماسا إمبورتس بي تي واي المحد 
      

 لـ"سيراميك رأس الخيمة القابضة ذ.م.م" االئتالف المشترك ص
 

   

 أعمال معالجة المياه ٪51 ٪51 اإلمارات رأس الخيمة واترتيك ذ.م.م  
      
 التجارة العامة ٪51 ٪51 اإلمارات ( أدناه(4كيرابين جلف ذ.م.م )راجع إيضاح ) 
      
الهندسة الصناعية الثقيلة وأعمال  ٪50 - اإلمارات ((1) )ب(5 اإلمارات للهندسيات الثقيلة ذ.م.م )راجع إيضاح 

 التصنيع ذات الصلة
      

لـ"بورسلين رأس الخيمة ذ.م.م" )راجع  االئتالف المشترك ق
 ((1)15اإليضاح 

 

    

( و 1)أ()5ين ريستوفير رأس الخيمة ذ.م.م. )راجع إيضاح 
17(2)) 

التوريد ومشروعات المقاوالت  ٪47 - اإلمارات
 الُمتكاملة

      

 الشركات التابعة لشركة بالنج سوريان المحدودة ر
 

    

استخراج وتوزيع وتصدير معادن  ٪60 ٪60 تايالند شركة فيلدسبار مينيرالز ليمتد  
 الطين والمعادن األخرى

 

 للتجارة ذ.م.م.الشركة الزميلة لشركة إنكو  ش
 

    

 صناعة وتجارة مفاتيح التحويل ٪30 - اإلمارات ((1)ب()5 رأس الخيمة للصناعات ذ.م.م. )راجع إيضاح 
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 والشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية )تابع( الشركات التابعة 36
 
من أسهم الملكية في شركة رأس الخيمة يونيفيرسال بالستيكس ذ.م.م من خالل شركة سيراميك رأس  ٪66تحتفظ المجموعة بنسبة  (1)

من أسهم الملكية في شركة رأس  ٪51بنسبة الخيمة القابضة ذ.م.م. عالوة على ذلك، تحتفظ شركة سيراميك رأس الخيمة القابضة ذ.م.م 
من أسهم الملكية في شركة رأس الخيمة يونيفيرسال بالستيكس ذ.م.م. وبالتالي، تحتفظ  ٪24الخيمة واترتيك ذ.م.م التي تحتفظ بنسبة 

 من أسهم الملكية في شركة رأس الخيمة يونيفيرسال بالستيكس ذ.م.م. ٪78 .24المجموعة بحصة فعلية تبلغ 
 
من األسهم التي تحتفظ بها رأس الخيمة للدهانات ذ.م.م. في ألتك إماريتس ذ.م.م، تحتفظ المجموعة  ٪99باإلضافة إلى الحصة البالغة  (2)

من أسهم الملكية التي تحتفظ بها سيراميك رأس الخيمة القابضة ذ.م.م.، شركة تابعة مملوكة بالكامل  ٪1كذلك بالحصة المتبقية البالغة 
 مجموعة، وبالتالي تم معاملة الشركة على أنها شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة.من قبل ال

 
من أسهم الملكية في شركة فيلدسبار مينيرالز المحدودة. عالوة على ذلك، تحتفظ  ٪40تحتفظ سيرامين المنطقة الحرة ذ.م.م بنسبة  (3)

من أسهم الملكية  ٪60ملكية في شركة بالنج سوريان المحدودة التي تحتفظ بنسبة من أسهم ال ٪40سيرامين المنطقة الحرة ذ.م.م بنسبة 
 من أسهم الملكية في شركة فيلدسبار مينيرالز المحدودة.  ٪64في هذه الشركة. وبالتالي، تحتفظ المجموعة بحصة فعلية تبلغ 

 
م.م، ورأس الخيمة كلودي ذ.م.م، وشركة سيراميك رأس الخيمة وكيميكا رأس الخيمة ذ. رأس الخيمة واترتيك ذ.م.م، تتم معاملة كٍل من (4)

القابضة ذ.م.م، جورجيا، و كيرابين جلف ذ.م.م، على أنها ائتالفات مشتركة للمجموعة، حيث تمارس المجموعة فقط سيطرة مشتركة 
 على السياسات التشغيلية والمالية لهذه المنشآت مع شركاء آخرين.

 
 .بي تي واي المحدودة سراميك رأس الخيمة استرالياليصبح  بريستيج تايلز بي تي واي المحدودةة تغيير اسم تم خالل السنة الحالي (5)
 

 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة 37
 

ة. يتم تقوم المجموعة بوضع التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالي
وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي  السابقةتقييم التقديرات واألحكام بصورة مستمرة، وهي ترتكز على الخبرة 

 قُيعتقد أنها معقولة في ظل الظروف الراهنة. فيما يلي المجاالت الهامة لعدم اليقين من التقديرات واألحكام الهامة المستخدمة عند تطبي
 السياسات المحاسبية التي لها أكبر تأثير على المبالغ المعترف بها ضمن هذه البيانات المالية الموحدة. 

 
 اإليرادات من عقود اإلنشاءات

 

يتم االعتراف باإليرادات من عقود اإلنشاءات ضمن األرباح أو الخسائر عندما يمكن تقدير ناتج العقد بصورة موثوقة. يتأثر قياس 
لعقد بالعديد من الشكوك التي تتوقف على نتائج أحداث مستقبلية. وتحتاج التقديرات غالباً إلى تعديل عند وقوع األحداث والتأكد ا إيرادات

 من تلك الشكوك. ولذلك، فإن قيمة إيرادات العقد قد ترتفع أو تنخفض من فترة إلى أخرى. 
 

 تقديرات مرحلة اإلنجاز والتكاليف الالزمة إلنجاز المشروع
 

يتعين على المجموعة بتاريخ كل بيان مركز مالي موحد أن تقوم بتقدير مرحلة اإلنجاز وتكاليف اإلنجاز فيما يتعلق بالعقود ذات األسعار 
 الثابتة والعقود ذات األسعار الثابتة التي تم تعديلها. تقتضي هذه التقديرات من المجموعة وضع تقديرات حول التكاليف المستقبلية التي

ملة م تكبدها، بناًء على األعمال التي سيتم إنجازها الحقاً لتاريخ التقرير. تتضمن هذه التقديرات أيضاً تكاليف مطالبات المقاولين المحتسيت
يل عدوالتكاليف الالزمة للوفاء بااللتزامات التعاقدية للعمالء. هذا ويتم عكس كافة التغيرات على هذه التقديرات في السنة التي يتم فيها ت

 هذه التقديرات. 
 

 األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االستثمارية
 

ها أن تقوم المجموعة بتقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االستثمارية بناًء على الفترة التي من المتوقع خالل
ت متاحة لالستخدام. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة بصورة دورية ويتم تحديثها إذا اختلفت التوقعات عن تكون الموجودا

أو التقادم التقني أو التجاري أو القيود القانونية أو القيود األخرى المفروضة على  التلف الناتج عن االستعمالالتقديرات السابقة نتيجة 
ية. باإلضافة إلى ذلك، فإن تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات يرتكز على تقييم عام استخدام الموجودات المعن

بلية لممارسات القطاع والتقييم التقني الداخلي والخبرة السابقة فيما يتعلق بموجودات مماثلة. إال أنه من الممكن أن تتأثر النتائج المستق
ت في التقديرات الموضوعة نتيجة للتغيرات في العوامل المذكورة أعاله. إن قيمة وتوقيت المصروفات للعمليات بصورة مادية بالتغيرا

المسجلة ألي فترة قد يتأثران بالتغيرات في هذه العوامل والظروف. قامت إدارة المجموعة بإجراء مراجعة للقيم المتبقية واألعمار 
 .(3)14 الحالية. راجع اإليضاحبعض التعديالت في السنة  وأجرتت االستثمارية اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات والعقارا
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 ارات االستثمارية بالقيمة العادلة تقييم العق

 
ً للمعيار المحاسبي الدولي  حيث يتم بيان العقارات االستثمارية بالتكلفة ناقصاً االستهالك  40تقوم المجموعة بإتباع نموذج التكلفة وفقا

حول البيانات المالية  16اإليضاح  المتراكم وخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت. يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة للعقارات االستثمارية في
اً إلى الموحدة. وقد تم تحديد القيم العادلة للمباني بالوضع في االعتبار تكلفة االستبدال السوقية. تم تحديد القيم العادلة لألراضي استناد

ة للمجموعة. في حالة تغير المعامالت التي أبرمت مؤخراً في السوق بشأن عقارات مماثلة تقع في نفس موقع العقارات االستثماري
االفتراضات الرئيسية، قد تتغير القيمة العادلة للعقارات االستثمارية بصورة جوهرية وقد يترتب على ذلك انخفاض في قيمة العقارات 

 االستثمارية.  
 

 مخصص المخزون المتقادم وانخفاض صافي قيمة المخزون القابلة للتحقيق 
 

مراجعة مخزونها لتقييم الخسائر على أساس المخزون المتقادم وأي انخفاض في صافي القيمة القابلة تقوم المجموعة بصورة منتظمة ب
مخصص المخزون المتقادم ضمن األرباح والخسائر، تقوم المجموعة بوضع األحكام للتحقق مما  تسجيلللتحقيق. لتحديد مدى ضرورة 

 تكوينالمنتج في المستقبل وصافي القيمة القابلة للتحقيق من ذلك المنتج. يتم  إذا كانت هناك أية معطيات ملحوظة تشير إلى إمكانية بيع
مخصص النخفاض صافي القيمة القابلة للتحقيق عندما يكون صافي القيمة القابلة للتحقيق أقل من التكلفة استناداً إلى أفضل التقديرات 

 مار المخزون ومعدالت االستهالك السابقة له.الموضوعة من قبل اإلدارة. يرتكز مخصص المخزون المتقادم على أع
 

 انخفاض قيمة الشهرة التجارية
 

يتم اختبار الشهرة التجارية سنوياً للتحقق من مدى تعرضها النخفاض في القيمة ويتم تسجيلها بالتكلفة ناقصاً خسائر انخفاض القيمة 
ر انخفاض القيمة يتطلب من اإلدارة تقدير القيمة القابلة لالسترداد المتراكمة )راجع السياسة المحاسبية حول انخفاض القيمة(. إن اختبا

 للوحدة المنتجة للنقد التي يتم تخصيص الشهرة التجارية لها. 
 

 انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة 
 

حال كان هناك من مدى تعرضها النخفاض في القيمة في  يتم اختبار الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة للتحقق
. 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  المبالغ المستحقة من ية واألخرى )بما في ذلكخسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجار
 

تقوم المجموعة بمراجعة ذممها المدينة لتقييم انخفاض القيمة مرة واحدة سنوياً على األقل. إن مخاطر االئتمان التي تتعرض لها 
من أطراف ذات عالقة والذمم المدينة األخرى. لتحديد  المجموعة منسوبة بصورة أساسية إلى ذممها المدينة التجارية والمبالغ المستحقة

مدى ضرورة االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح والخسائر، تقوم المجموعة بوضع األحكام للتحقق مما إذا كان هناك أي 
ه، يتم تكوين مخصص النخفاض معطيات ملحوظة تشير إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة. وعلي

القيمة عندما يكون هناك حدث أو حالة خسارة يمكن تحديدها والتي تعتبر بناًء على الخبرة السابقة بمثابة دليل على انخفاض في القدرة 
 على استرداد التدفقات النقدية.

 
 ت تابعةالموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد التي تم االستحواذ عليها عند حيازة شركا

 
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 

ية االلتزام ويمكن قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام بصورة موثوقة. يتم االعتراف بالموجودات غير الملموسة االقتصادية لتسو
من المعايير الدولية إلعداد التقارير  3والمطلوبات الطارئة بصورة منفصلة عندما ينطبق عليها معايير االعتراف الواردة في المعيار رقم 

 المالية.
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 الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة 
 

عة في االعتبار تأثير األوضاع الضريبة غير المؤكدة وما إذا كانت عند تحديد قيمة الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة تضع المجمو
هناك أي ضرائب إضافية أو فوائد قد تصبح مستحقة. ترى المجموعة أن استحقاقاتها فيما يتعلق بااللتزامات الضريبية كافية لكافة 

تفسيرات قانون الضرائب والخبرة السابقة. يتوقف هذا السنوات الضريبية المفتوحة استناداً إلى تقييمها للعديد من العوامل التي تتضمن 
التقييم على تقديرات وافتراضات وقد ينطوي على مجموعة من األحكام حول أحداث مستقبلية. قد تظهر معلومات جديدة تؤدي إلى قيام 

رات في االلتزامات الضريبية على المجموعة بتغيير أحكامها فيما يتعلق بكفاية االلتزامات الضريبية الحالية؛ سوف تؤثر هذه التغي
 ة في الفترة التي تم تحديدها خاللها.يمصروفات الضريبال

 
 السيطرة القائمة –التوحيد 

 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، قامت المجموعة بتقييم كافة شركاتها  10كجزء من نموذج السيطرة الجديد للمعيار رقم 

ا إذا كانت لديها سلطة على الشركة المستثمر بها أو أنها معرضة إلى، أو لديها حقوق في، عائدات متغيرة من المستثمر بها لتحديد م
ارتباطها مع الشركة الُمستثمر بها ومدى قدرتها على التأثير في تلك العائدات. لتحديد هذه السيطرة، تم وضع أحكام حول عالقة 

 على هذه العالقة تم التوصل إلى االستنتاجات.المجموعة بالشركات المستثمر بها، وبناًء 
 

 أرقام المقارنة 38
 

تمت إعادة تصنيف/ إعادة تجميع بعض أرقام المقارنة، حيثما اقتضت الضرورة، لتتوافق مع العرض المتبع في هذه البيانات المالية 
 .الموجوداتلصافي األرباح أو صافي لم تؤثر إعادة التصنيف/ إعادة التجميع بشكل مادي على القيم الُمعلنة  الموحدة.

 


