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 السادة مساهمي الشركة الكرام،

ايسراب مم31رسالاولام المفيمإلرالركامإلراوحد ممإلربكلشلت،مجعم2020رسرلمميسر مجلس مإلداإلة من مير  ملسكم مقر ي منلال مأنشطر امإلرطر  ام

 م.2020

 : 19-تأثير كوفيد

إلرسررركلحامأإلرررلةإلت،محكدمناتملاسكلتمإلد وامأإلرركوام ر م شض ل مإلر سلملس مجاتللتممق لليبطرررمبم بك ملس مم19-نث تمجلئحام وفكد

بلدضلفام ر مذرك،مأبسبلمة وامق لعمإلرررلةإلتمأقالشكلًمجعمإلرسكلسلتمإلراحلسبكامم.2020سك إلجككمةنسمإلرضكاامفيمإلراصفمإلألأ مجنمإلررلمم

قركك منصررور لمجنمإلألةإلضرريمبإللا مشرر  امسررك إلجككمةنسمإلرضكااممقلجترسطرر  امرتركك م شض ل مإلرركاامإلردفت يامرتسررتاالةإلتمإلرررلةيامسرراويلً،م

جسكو ماةه مفكالميترسقمبوإلحد مجنمم23.1تمإلرطررررر  امجضصررررر مبركاام المسرررررلسمجسكو ماةه .م213.2جالمناىم ر مخسرررررلئ م شض ل مبركاام

منصور لمإلر ادقكا.

م

 :2020أداء قوي في الربع الرابع من العام 

إلرسروايا،مإلر اد،مبالوايشمأنأةأبلمقرلفك لمفيمإلر بعمإلر إلبعمجنمإلررلممأمدجلةإلتمإلرر بكامإلراتحد إلأإلصستمإلرراسكلتملب منسوإلقالمإلررلراكامفيم

جسكو ماةه .مسلستمإلرط  امصلفيمةبحمقويمفيمم719.7%ملس ممنسلسمةبعمساويمرتبسغم15باسبام،مجالمناىم ر م ةق لعمإلدي إلاإلتم2020

شر امنسلسمم80هلجشمإلر بحمإلدجالريمإلرمسيمبوإلقعمم ةق عجسكو ماةه .مم77.5%ملس مإلسلسمساويمركبسغم39.3إلر بعمإلر إلبعمبإةق لعمباسبام

%م34.8هلجشمإلر بحمإلدجالريمرسبوطمنلس مجستوىمرهملس مإلدطوامباسبامم،مأبسغ2020%مفيمإلر بعمإلر إلبعمجنمإلررلمم34.4ساويلًمباسبام

هوإلجشمإلر بحمإلدجالركامقرم مقحسنمإلرم لء مأإلرراسكلتمإلرتاظكاكا،مجالميلربممإلرزيلا مفيشر امنسلسملس مإلسلسمساوي.مم350بإةق لعمبوإلقعم

م.19-إلرط  امفيمأضعمقويمراوإلصسامإلرترلفيمجنمقأثك م وفكد

م

 العالمية:عبر العمليات وتعافيها  2020اء المالي للعام إستقرار األد

بسبلمم2020%مشتكلام شض ل م ي إلاإلتمإلر بعمإلرالشيمجنمإلررلمم8.7جسكلةماةه ،مبإشض ل مباسبامم2.35سلستمإلرط  ام جالريم ي إلاإلتمبسغتم

جسكلةمم1.94%مرتبسغم1 ةق رتمإلدي إلاإلتمباسبام،مفردم2020.ممأبإستاالءمشتلئجمإلر بعمإلرالشيمجنمإلررلمم19-إلد وامإلراصلحلمرللئحام وفكد

م19-أرما لمقأث تمسسبلًمفيمإلر بعمإلرالشيمبسبلمإلد وامإلراصلحلمرللئحام وفكدم2020اةه .مبدنمإلألاإلءمبطمبمجكدمفيمإلر بعمإلألأ مجنمإلررلمم

 وةأشلمفيمق لليمإلربوطمأإلالاأإلتممراستويلتمجلمقببم2020لب مجاكعمنسوإلقالمإلر ئكسكا.مقرلفتمإلألسوإلامفيمإلر بعمإلرالردمجنمإلررلمم

أ ستا إلةم  وامق لعمم19-إلرصحكا،مأجعمذركمفردم ستا ق لعمجستسزجلتمإلرالئد مبلرتأث مشتكلامإلراوجامإلرالشكامرت وامإلراصلحلمرموفكد

مإلر ادقا.

جضتس امجنمإلربوط،مأإلرت  كزملس م%ملس منسلسمساويملس مخس كام اخل منحللمم57.9أفيمإلرسوامإلرسرواي،مفردم ةق رتمإلدي إلاإلتمباسبام

جبكرلتمإلرتلزئامأإلرلاسامأالا لمنيضلًمب   مةسوممجملفحامإلد  إلا.مبلدضلفام ر من مجاتللتمسك إلجككمةنسمإلرضكاامإلرااتلز مج  وبام

دفولاًمبااومسوام%ملس منسلسمساوي،مج2.7بطد مفيمإلرااسمامإلرر بكامإلرسروايا.منجلمفيمإلرسوامإلألأةأبي،مفإ مإلدي إلاإلتم ةق رتمباسبام

%ملس منسلسم12إلألاأإلتمإلرصحكامأإلربوط.ممأفكالميض مسوامإلرط امإلألأسطم)بإستالءمإلدجلةإلتمأإلرسروايا(،م ةق رتمإلدي إلاإلتمباسبام

مساوي.

%ملس منسلسمساويمشتكلام شض ل مإلدي إلاإلتمأخسلئ م  وام32.0شر امنسلسمباسبامم120 شض ضمهلجشمإلر بحمإلدجالريمإلرمسيمبوإلقعم

م.2020اصلشعمنثالءملاسكلتمإلد وامفيمإلر بعمإلرالشيمجنمإلررلممإلر

جسكو ماةه مشتكلام شض ل مإلدي إلاإلتمأقملركفمإلراضصصلتمأ شض ل مإلرركاامذإلتمإلرصسامبتأثك مم126.2سلستمإلرط  امصلفيمخسلة مبركاام

و ماةه مجالميد ملس مإلالاإلءمإلرلكدمرسك إلجككمةنسمجسكم147.30م ك مجتم ة .ممأبلراابمفردمبسغمصلفيمإلر بحملادم ستبرلامإلرتملركفم19- وفكد

مإلرضكاا.

م
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 مركز نقدي سليم:

جسكو ماةه مفيمم466لس مإلر   مجنمإلرللئحا،مفردم سرررررت للتمسرررررك إلجككمةنسمإلرضكاامجنمزيلا مإلرتدفقمإلرارديمجنمإلألشطررررر امإلرتطرررررغكسكامجنم

ااااا      ساااااا   باإلضااااااا    ل م.2020جسكو ماةه مفيمايسررراب مم523رتصررربم ر مم2019ايسررراب م ي دنوب ال ا
ك
ذلك،  قد  نخفض مساااااافوي دااااااار

 مليار درهم مما يعكس قوة األعمال.  1.23% عىل أساس سنوي لفصل  ل 10.6

 

 أبرز الجوانب المالية للعام 2020:

2019السنة المالية  التغير 2020السنة المالية    البيان الوحدة 

%8.7-  2,574.5 349.5,2   جالريمإلدي إلاإلت جسكو ماةه  

%12.0-   جالريمإلألةبلح جسكو ماةه  752.9 855.5 

نقط  أساس -120  %33.2  %32.0 إلدجالري إلر بحهلجشم %   

%26.5-  جسكو ماةه  354.8 482.8 
إلألةبلحمقببم حتسلبمإلر وإلئد،م

.       إلرض إلئل،مإلدهوكمأإلدط لء  

نقط  أساس -370  %18.8  %15.1  % 
هلجشمإلألةبلحمقببم حتسلبمإلر وإلئد،م

إلرض إلئل،مإلدهوكم

        أإلدط لءمممممممممممممممممم

%161.5-  205.2 (126.2) إلراسلب(/إلر بحمإلرضسلة )صلفي جسكو ماةه    

نقط  أساس -260  %8.0  (%5.4)  % 
م(/إلر بحإلرضسلة )هلجشمصلفيم

 إلراسلب

%24.5-  جسكو ماةه  147.3 195.1 
مإلرتملركفقببم حتسلبممإلر بحصلفيم

والمخصصات   ك مجتم ة 
اتيجي .   والعوائد اإلستر

نقط  أساس -130  %7.6  %6.3  % 

قببم حتسلبممإلر بحمهلجشمصلفي

  ك مجتم ة مإلرتملركف
والمخصصات والعوائد 

اتيجي                  اإلستر

%178.9-  164.4 (129.7)  جسكو ماةه  
إلراسلبمبردمم(/إلر بحإلرضسلة )

 حروامإلألقسكا
- 0.17 (0.13) ةبحكامإلرس  مإلراسلسا)خسلة (/ اةه    

2019ديسمبر  31 التغير 2020 ديسمبر 31     

%4.4-   جالريمإلراوجواإلت جسكو ماةه  5,247.5 5,486.8 

%5  ةنسمإلرال  جسكو ماةه  993.7 946.4 

%11.7-  حروامإلراسلهاكن جسكو ماةه  2,143.0 2,426.3 

%10.6-  صلفيمإلردين جسكو ماةه  1,229.2 1,374.3 

- 92.  ج إلت 3.5 
إلألةبلحمقببم حتسلبم / صلفيمإلردين

إلر وإلئد،مإلرض إلئل،مإلدهوكم

 أإلدط لءممممممممممم

نقط  أساس -50  %4.2  %3.7  قمس امإلردين % 
ائب، اإلهالك واإلطفاء للعام  م لغ ي القيم  بم لغ بعد األخذ باإلعف ار خسائر  2020األرباح ق ل  حتساب الفوائد، الضك

المسفحقات المفعلق  بالفندق  مليوب درهم عىل 23.1اإلنخفاض رك

. المؤجر   

:اإلجتماعية األنشطةوا والجوائز المعارض اإلجتماعية، المسؤولية  

،مشررررررلة تمإلرطرررررر  امفيمجر  م يمبيمبيمأإلرارلممفيمب ي لشكلمأجر  مةي سررررررتك مإلرارلممفيمإلرب إلزيبمأقدمق مل  منحد ممإلررلمخو م

م.19-ق مقرسكقم لربكامإلرارلة مإلررلايامبسبلمجلئحام وفكدجلاولامجنمإلدبتملةإلتمأإلرااتللت.م

مBKU"نفضرررربملوجامقللةيامرسبوط"،مبلدضررررلفام ر م"نفضرررربملوجامقللةيامرواأإلتمإلرصررررحكا"مجنمجوإلئزمم حصررررستمإلرطرررر  املس مجلئز

(مفيمEPDA)ب ي لشكل(.مإلحتستمإلرطرر  امإلرا  زمإلرالشيمفيمجلئز مإلدسررتدإلجامإلربكلكامرسر لعمإلرصررالليمأإلرتيمقاظا لمهكلامحاليامإلربكلامأإلرتااكام)

مفضبمجزأامربوطمإلرسك إلجككممفيمإلدجلةإلتمأإلرتيمقااح لمجوإلئزمنلال مإلرط امإلألأسطمأنف يركل.حصستمإلرط  املس مجلئز منمةنسمإلرضكاا.

"م،محو مقوفك مإلراكلهمأإلالسررتدإلجامأإلراظلفامأإلر لليامإلرصررحكا.مSurge for Waterحدثًلمج ًالمفيمابيم،مبلرترلأ مجعم"ب لليامإلرطرر  اممقلجت

نقكاتمإلر رلركامإلرتيمقحابملاوإل م"إلرتصرراك ميصرراعمإلر لةا"مفيمابيمأق مإلاللت إللمبلرطرر  ام  إلعمج وةمجلتاري.مرردم لشتمف صررامرالمرتردي م

مأحسو مقوفك مإلراكله.مRAK-Sanitجلاولامجاتللتم
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قلتق  ات ال ا ق ال  م
  

ادة اه ال م   ال    ال
 .شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع

ة   رأس ال
ة ة ال         اإلمارات الع

ة ال انات ال ق ال ل ت ة تق ح ح   ال
  

أ     الـ
ة ال انات ال ق ال ا ب ة  ق ح ة  ال ة")  .الخيمة ش.م.عسيراميك رأس ل (معا  وشركاتها التابعة("ال

عة ة، ")،"ال ة اإلمارات رأس ال ة ال ن م  الع ي ت ح وال الي ال ان ال ال ا في ب د  ٣١ك
،ان ، و ٢٠٢٠ ح ارة ال ح أو ال ارة و  ال ح أو ال ان ال املب خل ال حاآل ال ق  خ ال ات في حق غ ان ال و
اه ح ال ة ال ق فقات ال ان ال ح و ارخ ال ل ال ة ب ه ة ال ي و  ،لل ة ال ال انات ال ل ال احات ح

ل على  است اسات ال   .ة الهامةمل لل
  

ة ال انات ال ا، إن ال ة  في رأي ح اح ال ع ال رة عادلة، م ج ه  فقة ت اليال ة، ال ال ه ح  ي ال ال
عة الي ٢٠٢٠د  ٣١ ا في لل ح وأدائها ال ة ال ق فقاتها ال ة  وت ح ارخ وفقًا  ال ل ال ة ب ه ة ال لل

ة. ال قار ال اد ال ة إلع ول عاي ال   لل
  
أأ    ساس الـــــ

ة  ول عاي ال ا وفقًا لل ق ا ب ق لق ق ات م ول ة "م ة في فق ض عاي م ج تل ال ا  ات ول . إن م ق لل
ة  ح ة ال ال انات ال ق ال ل ت ات ح ا نا. " ال عة وفقإ م تق ن ع ال قل ا م ة عايلل اً ن ه ة  ال ول ال

اس "   ل ال اس " ووفقاً ل ة لل ول ة ال ه عاي ال ل ال ن م ة األخ قان ه ات ال ل ا    لل ق علقة ب وال
عة لل ة لل ح ة ال ال ا الفي انات ال ات ول ا  م ا، وق ال ة. ه ة ال ةدولة اإلمارات الع  األخ وفقاً  ه

ات ل ه ال ه  له اس ال ك األخالقي لل ل اع ال ها ووفقًا لق ا عل ل ي ح ة ال ت ق ال ات ال أن بّ ق  . ونع
ف أساساً  ة ل ة ومالئ ا. كا أي   ل

  
ة ئ ق ال ر ال    أم

ة ئ ق ال ر ال ة ال ،إن أم ال انات ال ا لل ق ة في ت ي، هي األك أه ه نا ال ي ة ج تق ةح ة  لل ال ال
ة ال ق  ال ا ال ل أه ال ي  رة وت ي ت ت ه ال ه اء ال ة ع الألخ ان نات اء  الها (س لأم ال). و   الح  ت

ان لها   ي  ر ال ه األم ه ه ة ال  تأث ج ات ارد في  قعلى اس املة ، وت ال ة  ال ل ه   قال  ع ج ؛ وت
د ف ال .جه   ق

اً  لها، وال ن رأ ا ح ل، وفي ت رأي ة  ح ة ال ال انات ال ا لل ق اق ت ر في س ه االم اول ه ًال  لق ت ت ف م
  أنها.

  



 

  
 

-٥-  
 

قل ات ال ا ق ال   تق م
ي  اه ة ل ة) .سيراميك رأس الخيمة ش.م.عش  (ت

    
  

ق  ر ال ةأم ئ ة) ال ا  (ت ق اق ت ة في س ئ ق ال ر ال اول أم   ك ت ت
    

ة ه   تق ال
  

ا  ـ  ٣١في ك ـ، ٢٠٢٠د ة ت ـه ة لل ف ة ال   ال
ا ه م ـــــاح  في ك ة   ١٥إ ح ة ال ال انات ال ل ال ح

ات  ــــ اذ على شــــــ ـــــــ ف بها ع االســـ ع ة ال ــــه ــــــ على ال
ــة عـ ـــا للتجـارة  راك الـدوليـةوســـــيرامين منطقـة حرة ذ.م.م  -ت

الغة  ورأس الخيمة الســعودية ذ.م.م  محدودةال ن   ١٠٨.٩ ال مل
عادلدره  الي ال %٢.١ ، أ ما  داتم إج   .ج

  
ولوفًقا  ة ال اس ار ال ة إ ٣٦ ي رق ل فاض  ن

دات، ج اء إ  ال آة إج ل م ال اري ة  خ فاض   إلن
ة  ه ًا على األقل وذلال ال س ماج األع ة ع إن ات  ال

ا ان ه ا إذا  ش على  لف ال ع فاض اإل أ م ن
ة. ي إدراج افي  فاض إلال ح أو في ن ة في ال ال

داد أقل م صافي ال لغ القابل لالس ن ال ما  ارة ع
ولي  ة ال اس ار ال ة وفًقا ل ف ة ال   .٣٦ال

  
ل أساسي   داد  لغ القابل لالس ي ال ي   على ت ت

ق ة لل ة ال ح لة (" ال ة CGUذات ال ق فقات ال ") وال
لة.   مة ذات ال ة ال ل ق ناال ة إأن   اع فاض  ن

ة ه عة ال ا ات ال اذ على ال سيرامين منطقة  ع االس
ورأس  ليمتد  للتجارة الدولية رأس الخيمة وشركة حرة ذ.م.م 

ةه  الخيمة السعودية ذ.م.م ئ ق ال ر ال اً ، م أم  ن
ام   ةإلى األح ه ات    ال ي ق قة وال لةال ع ي ع    ال ت

لغ ا داد.ال   لقابل لالس
  
  
  
  
  

ال ال  ل ال ــ ــ ا بها على ســـ ي ق ق ال اءات ال ــــــ إج ـ ت
  ال ما يلي:

  
  ل على ي ال ة ال ل هافه للع عة  ق ال

ي   قل ة لل ة ال ح مة وال  ال ة ال ق فقات ال
لة    ؛ذات ال

 ق ت ا ب ي ق ا على ت ف ال لغ وت  م
ة  ه داد ال ان ق ت  القابل لالس ي ما إذا  ل

اً  اس ل م ها  ف ها وت    ؛ت
  الغ ي ال مة ل ق ال اد وال ق ال ا ب ق

داد ل ة لالقابلة لالس ة ح ي ت ل ال ق ال زعل  ت
ة   ه مةعلال ق ال ات مقارنة   ها وتق ال ل

ولي  ة ال اس ار ال    ؛ ٣٦م
 ة ا ه ة لل ف ة ال ة صافي ال ا ب زعةق على   ل

ق ة لل ة ال ح الت المع  ال ةس اس    ؛عة ال
  ها ي ت إل اضات ال ل االف نا م اإلدارة ح ف اس

علقة ة ال ي ق زانات ال ة    ال ق فقات ال مة ال ال
اضات ق االف ا ب ا ق  ، ق اذج ال ا في  في ن
ات ا مة في ال الت ال ال اًء على  ذل مع ب

ائج   قن اءات ال ض،  إج ا الغ ا. له ا    ق ً قارنة أ
ات   ي فتق قعات لل ات ال  ال ق للف ائج ال ال قة  ا
ة ال ق م مالءمة ققالفعل قعة، ل ة ت ل  ودقة ع

ة؛ ق فقات ال  ال
  اجعة اد م قة في إع الت ال ال ق مع ا ب ق

ا  ة وق ق ة مقابل معاي خارج فاض في ال االن
ق ه ال ا في ه ي اخلي ل ق ال عانة  ال    ؛االس

  ة اس ل ال ل ا ت اضات أج االف عل  ا ي
د إلى ال  ي ق ت ات ال غ ي م ال ة ل ئ

ة فاض في ال    .إن
 ق م ال ا  قعات ال  ق ة ل اب قة ال ق ال ف ال

عة تها ال ي أع   ;ال
  اضات اإلدارة عارض مع اف ل ي ق أ دل ا ب    و ;ق
  ق ا ب احات ق انات اإلف ة في ال ه ال علقة  ال

ة ال ح ال ة إلل وفقاً  ةال ول عاي ال ات ال اد ل ع
ة.ا ال قار ال   ل
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قل ات ال ا ق ال   تق م
ي  اه ة ل ة) .سيراميك رأس الخيمة ش.م.عش  (ت

    
  

ة ئ ق ال ر ال ة) أم ا  (ت ق اق ت ة في س ئ ق ال ر ال اول أم   ك ت ت
    

ارت في  اتتق اإلس ل   م
  

ه   ات ما ن ل ارات في م ل اإلس الي   ٪١٧.٦ت م إج
ا  دات  ج ارات ٢٠٢٠ د ٣١في ال . تقاس اإلس

ار  ضح في ال لفة ال ذج ال ات وفقًا ل ل في م
ولي رق  ي ال اس ات، ٤٠ال ل ارات في م . اإلس

ات م م خارج م ل اإلدارة على تق قل ح
انات  ع ب ة وت فاض ال ات إن ش ي م اض ت ألغ

ة العادلة.   ال
  

ا ه  ات،  ل ارات في م لان تق االس في  مف
اح رق  ل إ ١٨ا اذ، ي ات هامة م  ت ي ام وتق أح

ار  ل م اإلدارة وال ال ة جان  . ن قل ج ال
، ل ا االم ل ار أن ه اع ا  ق  ق ر ال ه م أم

ة. ئ   ال

ارات في  ـــــ ة اإلدارة في تق اإلســـ ل ا على فه لع ـــــل ـــ لق ح
ا يلي:   ا  ، ق ات. عالوة على ذل ل   م

  
  ة ي  ة االدارة ل ل ل على فه لع ال

ات ل ارت في م  ؛اإلس
 

  ا ة العادلة ق ي ال ا على ت ق ال ب
ان ي ما إذا  ات ل ل ارات في م ق ت  لإلس

اس ل م ها  ف ها وت  ؛ت
 

  ة ال ض هالت وم رات وم فاءة وق ق  ا ب ق
قل ارجي ال  ؛ ال

  
  ارجي عاق ب ال ال اق ال اجعة ن ا  ق

اض  ًا ألغ ا ا  ان ه ي ما إذا  عة ل وال
ق  ؛ال

 
 قق انات االدخال لق ت ال ومالءمة ب ا م دقة واك

ة العادلة الص ال مة إلس  ؛ال
 

  ا على أساس ي اخل ل ق ال اء ال عانة  اإلس ا  ق
مة وم مالءمة  ق ال ة ال ه ق م ات ل ع
ات  مة في تق ة ال ئ اضات ال االف

ات. ل ارات في م  اإلس
  

  ا ات على أساس ق ق ة لل اب قة ال ق م ال ال
ات.  ع

  
  ها ح ع ف الغ ال ات مع ال ق ائج ال قة ن ا ا  ق

ة. ح ة ال ال انات ال  في ال
  

  ة ال انات ال احات في ال ة اإلف فا ق م  ا ب ق
قار  اد ال ة إلع ول عاي ال ات ال ل ة وفقًا ل ح ال

ة. ال   ال
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قل ات ال ا ق ال   تق م
ي  اه ة ل ة) .سيراميك رأس الخيمة ش.م.عش  (ت

  
مات أخ      معل

. ت   إن مات األخ عل ن ع ال ول ل اإلدارة واإلدارة ه ال اء م مات األخ م تقأع عل ل  ن ال م
ق ا اإلضافة إلى ال ات  ا ق ال ل تارخ تق م ه ق ا عل ل ل  ل اإلدارة وال ح قع ال ال م ال

انات  مات األخ ال ت ال عل ارخ. إن ال ع ذل ال ه  ة عل ح ة ال ال لها.  ال ات ح ا ق ال   وتق م
  

انات  ل ال ا ح ة إن رأي ح ة ال ال أك أو  ال ال ال ل م أش ، ون ال ن أ ش مات األخ عل ي ال غ ال 
لها. اج ح   اإلس

  
انات  ا لل ق عل ب ة ا ي ح ة ال ال م ال ، وم خالل ذل نق مات األخ عل اءة ال ق م  ا أن نق ول ، فإن م

ًا مع  ه افقة ج مات األخ غ م عل ان ال ا إذا  ي  ق انات ب ةال ح ة ال ال ا  ال ل ي ح مات ال عل أو ال
ة.  ه اًء ج ، أو أنها ت على أخ ق ال ال أع ا  ام اء  ها أث   عل

  
ن  ال ا م ، فإن مات األخ عل ة في ال ه اء ج اك أخ أن ه ا  ها، إذا ما إس ف ي ت ت ال ال اًء على األع ب

ا  قة. ه ص.اإلبالغ ع تل ال ا ال ه به ا أ شيء لإلبالغ ع ي   ول ل
 

ق ال لل مات األخ في ال عل ا لل اءت ع ما ، إذا عةع ق ها، فإنه ي ة ف ه اء ج د أخ ا وج إس
ا ار  عل ة إخ ال لف  .ال ل   ب

  
ة ال انات ال ل ال ة ح ال لف  ات االدارة وال ول ة م ح      ال

ة ال انات ال ه ال اد ه ولة ع إع ة إن االدارة م ح قار  ال اد ال ة إلع ول عاي ال رة عادلة وفقًا لل ضها  وع
ة رق ( ة ال ولة اإلمارات الع اد ل ن االت ارة للقان ام ال قًا لألح ة، و ال ة  ٢ال ة ٢٠١٥) ل قا ، وع تل ال

ي ت ة ال اخل ة ال انات مال اد ب ورة ل م إع ة دها اإلدارة أنها ض ح ان م اء  ة، س ه اء ج ة م أخ خال
أ. ال أو خ ة ع اح   ناش

  
انات  اد ال ةع إع ح ة ال ال رة ال، فإن االال ولة ع تق ق ة،  عةدارة م أة م ار  على االس

ي، ما ل ت االدارة اس ارـــــة ال أ االس ــــ اد م ارـــة واع االس علقة  ر ال اسًا، ع األم ان م ا  اح ح   واالف
ة ال . عةت ل ام ب يل واقعي اال ال يها ب ج ل اته، أو ال ي ل   أو وقف ع

  
ة م ال لف  اف على عإن ال ة للول ع االش ح ة ال ال قار ال اد ال ة إع   ة.عل

  
ة ال انات ال ق ال ل ت ات ح ا ق ال ات م ول ة م ح     ال

ة ال انات ال ان ال ا إذا  ل  ل على تأك معق ال ل  ا ت اف ة  إن أه ح اء  ال رة عامة م أخ ًة  خال
أك  ا. ان ال ات ال ي رأي ا ق ال ار تق م أ، وص ال أو ع خ ة ع اح ان ناش اء  ة، س ه ج
ف  ف ت ق س ة لل ول عاي ال ّ وفقًا لل ي ت ق ال ة ال ل ، وال  أن ع أك ل ه م عاٍل م ال عق ال

ه أ ج ًا أ خ د أو دائ ل ف ة  ه أ، وتع ج ال أو ع ال اء ع االح أ االخ ده. وق ت  في حال وج
انات  ه ال اًء على ه م ب ل ال ة م ق ة ال اد ارات اإلق ث على الق قع أن ت ان م ال ا إذا  ّع  ُم

ة ال ة ال ح     .ال
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قل ات ال ا ق ال   تق م
ي اه ة  ل ة) .سيراميك رأس الخيمة ش.م.عش  (ت

  
ة ال انات ال ق ال ل ت ات ح ا ق ال ات م ول ة م ح ة) ال     (ت

، ق ة لل ول عاي ال ق وفقًا لل ة ال ل ء م ع ة  ك ال ف ي  ه اف على ال ال ي ون ه ي ال ق ارس ال ا ن فإن
ًا: م أ ا نق  . ق     ال

  انات ة في ال ه اء ال ا االخ ي وتق م ة ب ح ة ال ال أ، ال ال أو ع خ ة ع اح ان ناش اء  ، س
ف أساسا  ة ت اس ة وم ا ق  ل على أدلة ت ا وال ا ي مع تل ال ق  اءات ال إج ام  ت وال

ه ناتج ع اال أ ج اف خ م اك ا ع ا. ان م أي ال ل ل االح أ، ح  ة ع ال ات ق تل ال ال تف ح
اخلي.  ة ال قا ام ال اوز ن ل أو ت ء ال ، س ع ف ال ، ال و ، ال ا   ال

   ة ح اس ق م اءات ت ق م أجل ت إج ال لة  اخلي ذا ال ة ال قا ام ال ل على فه ل ال
اء رأ ح  ض إب غ وف، ول ل  ة. ال اخل ة ال قا ة ال     ل فعال

   ل ة م ق ع علقة بها ال احات ال ة واال اس ات ال ي ق ة ال ل عة ومعق ة ال اس اسات ال ق مالءمة ال ب
   اإلدارة.

 ،ها ل عل ي ت ال ق ال اء على أدلة ال ي، و اس ارة ال أ االس ام االدارة ل اج م مالءمة اس  اس
رة ال ل ق ة ح ه ًا ج وف ق ت ش ـــ اث أو  أح علقة  ق م م ال ة م ع ه د حالة ج  عةفي حال وج

نا  اه  ض تق ا لف االن ج عل ، ي ق م ال ة م ع ه د حالة ج ج اج ب ار. في حال االس على االس
انات  اردة في ال لة ال احات ذات ال اإلى  اإلف ة ال ح ة ال احات ل ه اإلف ان ه ا في حال  يل رأي ، أو تع

، ق  نا. ومع ذل ى تارخ تق ها ح ل عل ي ت ال ق ال ا على أدلة ال اجات ا ونع في اس ة. ه ا غ 
د  ةت ل ق وف ال اث أو ال ال ال االح قف أع ارة. عةإلى ت أ األس    على أساس م

  انات تق الع امل لل ةض ال ح ة ال ال ا  ال احات ، و ا في ذل  اإلف ها،  ة ف انات ال لها وال و
انات  ان ال ةإذا  ح ة ال ال ض العادل. ال ق الع قة ت اث ذات العالقة  ات واالح ل ه الع    ت

 ال مات ال عل ال عل  ا ي ة  اس ة وم ا ق  ل على أدلة ت آتة  ال عة   لل ارة ض ال ة ال واألن
ق في  ال ال ف أع اف وت ه واإلش ج ال ام  ن ع ال ول ا م ة. إن ح ة ال ال انات ال ل ال أ ح اء ال إلب

. ق ل ال ا ح ن ع رأي ول ون ال ح قى ن ال عة. ون    ال
ا  ة  ال لف  اصل مع ال ال م  ق الهامة، نق ائج ال ق ون اق وت ال ال ال ب ل ال عل على س ي

ا. ق ا م خالل ت اخلي ي ل ة ال قا ام ال ه في ن      ا في ذل أ خلل ج
ك  ل اع ال ا لق ال ه ام ان  ة ب ال لف  و ال ًا ب م أ ا نق يك ه اصل ال ة، وال قالل االس علقة   ال
قاد  ل االع ي  ائل ال ها م ال ع العالقات وغ ص ج اءات معه  ا، وج قالل ث على إس أنها ق ت

ًا.  اس ان م ى  لة م ة ذات ال ا     ال
ق   ان لها األث األك في ت ي  ر ال ي االم م ب ة، نق ال لف  ــــــأنها مع ال اصــــــل  ي ت ال ر ال م األم

ة  ح ة ال ال انات ال ةال ـ ل   لل نا ح ر في تق ه االم ـاح ع ه اإلف م  ة. نق ـ ق رئ ر ت ي تع أم ة، وال ال ال
ن أو األن ق إال إذا حال القان ة، ان ال ي  ال ر في حاالت نادرة للغا ما نق ها، أو ع ي ع ـــــــاح العل ة دون االف

ققة   فعة العامة ال ق ال ة ق تف ــل اق سـ ه ع ــاح ع ـ ت على اإلف نا في حال ت ــاح ع ام مع في تق ـ اإلف
ه.   م
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قل ات ال ا ق ال   تق م
ي  اه ة ل ة) .ش.م.عسيراميك رأس الخيمة ش  (ت

  
 

ة األخ  ة وال ن ات القان ل ل ال     تق ح
    :، نفيد بما يلي٢٠١٥) لسنة ٢المتحدة رقم ( إضافة إلى ذلك ووفقاً لمتطلبات القانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية

   المعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛ أننا قد حصلنا على كافة )١(
من جميع جوانبها الجوهرية، بما يتطابق مع األحكام السارية للقانون  إعداد البيانات المالية الموحدة،تم  )٢(

   ؛٢٠١٥) لسنة ٢العربية المتحدة رقم ( االتحادي لدولة اإلمارات
   بدفاتر محاسبية نظامية؛ أن المجموعة قد احتفظت )٣(
متعلقة بهذه البيانات المالية الموحدة، تتوافق مع في تقرير مجلس اإلدارة وال أن المعلومات المالية الواردة  )٤(

   الدفاتر المحاسبية للمجموعة؛
سهم خالل السنة من األ مجموعةال مشتريات الموحدة  حول البيانات المالية) ١أ ( ٣١و )٢(١١ إيضاح يبين )٥(

   ؛٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  المنتهية
  أهم ُمعامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة الموحدة يظهرحول البيانات المالية  ٢١ أن اإليضاح رقم  )٦(

   تم بموجبها إبرام تلك الُمعامالت؛ واألحكام التي قد
طبقاً للمعلومات التي توافرت لنا، لم يتبين لنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد بأن المجموعة أرتكبت خالل السنة المالية  )٧(

ام السارية للقانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة أي مخالفات لألحك  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١المنتهية في  
أو للنظام األساسي للشركة مما قد يؤثر جوهرياً على أنشطتها أو مركزها المالي كما   ٢٠١٥) لسنة ٢رقم (

   ؛ و٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
بها المجموعة خالل حول البيانات المالية الموحدة المساهمات اإلجتماعية التي قامت  ٧يبين اإليضاح رقم  )٨(

   .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١السنة المنتهية في 
       

ش ) ديل آن ت ق األوس  (ال
 
 

ل: ع م ق   ت ال
ح   م خ ال

  ٧١٧ل رق ــس
اي  ١٠   ٢٠٢١ف

ة ة ال ارقة، اإلمارات الع  ال
   

melhorany
Stamp



               شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع وشركاتها التابعة 
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     الموحد  الربح أو الخسارة بيان 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

      
    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم   إيضاح   

        
  ٢٫٥٧٤٫٥٣٣  ٢٬٣٤٩٬٤٨٩  ٥  اإليرادات   

  )١٫٧١٨٫٩٩٨( (١٬٥٩٦٬٦٢٥)  ٦  المبيعات تكلفة
        

  ٨٥٥٫٥٣٥   ٧٥٢٬٨٦٤    ربح إجمالي ال 
  )٢١٠٫٦٨٠( (١٩٩٬٣٠٥)  ٧  إدارية وعمومية  صاريفم

  )٤١١٫٦٢٢( (٤٠٩٬١٨٨)  ٨  مصاريف بيعية وتوزيعية 
  ٥٦٫١٦٣  ٥٧٬٣٨٠  ٩  أخرى  تشغيلية إيرادات

  )٩٠٫٠٦٩( (٨٤٬٢٧٧)  ١٠  تكاليف التمويل
  ٨٫٨٧٨  ٢١٬٧٦٤  ١٠  إيرادات التمويل 

  --  (٣٬٢١٥)  ٣٤  خسارة في صافي المركز النقدي ال
  ١٣٫٦٣٠  ١٦٬٧٤١  ١١  حقوق الملكية طريقة  الحصة من أرباح شركات ُمستثمر بها وفقاً ل

        
  ٢٢١٬٨٣٥  ١٥٢٬٧٦٤    قيمة  ال خسائر إنخفاض الربح قبل 

  ١٠٫٠١٣  (٥١٬١٨٤)  (أ)  ٧  فاض في القيمة نخالا)/عكس خسائر(
  --  (٢١٣٬١٧٠)  ١٨  خسائر إنخفاض قيمة إستثمارات في ممتلكات

        
  ٢٣١٫٨٤٨   (١١١٬٥٩٠)    قبل الضريبة   ربحال (الخسارة)/

        
  )٢٦٫٦٩٢(  (١٤٬٥٦٤)  ١٢  الضريبة   مصاريف

        
  ٢٠٥٫١٥٦   (١٢٦٬١٥٤)    للسنة   الربح(الخسارة)/

        
        إلى:  العائد  الربح(الخسارة)/

  ١٦٤٫٣٧٨  (١٢٩٬٧٢٠)    الشركة مساهمي
  ٤٠٫٧٧٨  ٣٬٥٦٦    غير المسيطرة حقوق األقلية

        
  ٢٠٥٫١٥٦   (١٢٦٬١٥٤)    الربح للسنة (الخسارة)/

        
        

  الربح للسهم الواحد  (الخسارة)/
  ٠٫١٧   (٠٫١٣)  ١٣  األساسي والمخفض (درهم)  –
        
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ة  ال انات ال ه ال أ م ه ءًا ال ي ل ج فقة ت احات ال ة.إن اإل ح   ال
    



               شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع وشركاتها التابعة 

١١ 

  

  الموحد  والدخل الشامل اآلخر الربح أو الخسارة بيان 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

      
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم   

        
  ٢٠٥٫١٥٦   (١٢٦٬١٥٤)    الربح للسنة (الخسارة)/

        
        : الدخل الشامل األخرى(الخسارة الشاملة)/بنود 

        
        أو الخسائر:   بنود من الممكن إعادة تصنيفها الحقاً ضمن األرباح 

        
  )٨١٫١٨٠( (٢٥٬٢٨٢)    أجنبية ليات تحويل عم  سعر صرف العمالت من   فروقات

ألدوات   خسارة القيمة العادلةالجزء الفعال للتغيرات في  -تحوطات التدفق النقدي  
    التحوط 

(١٩٬٤٧٠) 
)١٦٫١٤٨(  

  --  ٣٨٬١٥١    ) ٣٤(إيضاح  التضخم غير اإلعتيادي تطبيق محاسبة راتتأثي 
        

  ١٠٧٫٨٢٨   (١٣٢٬٧٥٥)    سنة للالدخل الشامل (الخسارة الشاملة)/إجمالي 
        

        العائد إلى:  الدخل الشامل(الخسارة الشاملة)/إجمالي 
        

  ٦٩٫٦٩٠  (١٣٦٬٨٧٨)    الشركة  مساهمي
  ٣٨٫١٣٨  ٤٬١٢٣    غير المسيطرة  حقوق األقلية

        
  ١٠٧٫٨٢٨   (١٣٢٬٧٥٥)    سنةللالدخل الشامل (الخسارة الشاملة)/إجمالي 

        
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ة. ح ة ال ال انات ال ه ال أ م ه ءًا ال ي ل ج فقة ت احات ال   إن اإل
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               شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع وشركاتها التابعة 

١٣ 

  

     الموحد  بيان التدفقات النقدية 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ألف درهم   ألف درهم     

        األنشطة التشغيلية

  ٢٣١٫٨٤٨   (١١١٬٥٩٠)    قبل الضريبة  الربح للسنة(الخسارة)/

        لـ: تعديالت

  )١٣٫٦٣٠( (١٦٬٧٤١)    لكيةشركات ُمستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الم من أرباح الحصة

  ٥٠٫٣٤٨  ٥٣٬٢٩٣    الفوائد اريفمص 

  ٢٤٫٧٨٤  ١٩٬٣٧٠    مصروفات الربح على التمويالت اإلسالمية

  )٦٫٠٢٢( (٧٬١٠٥)    الفوائدإيرادات 

  )١٩٠( (٢٥١)    الربح على ودائع الوكالة

  ٥٫٩١٣  ٥٬٣٨٣    مصاريف الفوائد على مطلوبات عقود اإليجار

  )٢٫٦٦٦( ٣٬٢٦١    صافي التغير في األدوات المالية المشتقة

  )١٫٣٧٩( ١٬٤٣٨    من استبعاد ممتلكات وآالت ومعداتالخسارة/(الربح) 

  -- (١٠٣)    لكيةشركات ُمستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الم حصةالربح من االستحواذ على 

  -- ٢١٣٬١٧٠    خسائر إنخفاض قيمة إستثمارات في ممتلكات

 ١٣٦٬٦٢٣ ١٣٧٬٩٢٢    آالت ومعدات، ستهالك ممتلكاتإ

 ١٠٬٦١٦ ١١٬٣٣٦    إستثمارات في ممتلكات ستهالكإ

 ٦٬٣٦٥ ٦٬٦٧٨    إطفاء موجودات غير ملموسة

 ٢٣٬٨٠١ ٢٥٬٢٤٦    إستهالك حق إستخدام الموجودات

 ١١٩ ١٢    أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز مشطوبة

 ١٧٬٥٢٨ ١٢٬٦١٠    مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

 - ٣٬٢١٥    صافي المركز النقديخسارة في ال

 ٩٬٧٨١ ٢٠٬٢٤٥    مخصص البضاعة بطيئة الحركة

 ١٩٬٨١٩ ٣٩٬٥٩٤    إنخفاض صافي القيمة القابلة لإلسترداد للبضاعة تامة الصنع

 ١٢٬٩٩١ ٤٦٬٧٢٢    المدينة  تجاريةال  مخصص انخفاض قيمة الذمم

 - ٨٬٨٦٦    خرىالذمم المدينة األمخصص انخفاض قيمة 

 (٢٣٬٠٠٤) (٤٬٤٠٤)    انخفاض قيمة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة عكس
        
     ٥٠٣٫٦٤٥   ٤٦٨٬١٦٧  

        التغير في:

  ٦٫٤٢٨  ٧٧٬٧٤٠      بضاعةال -

  )٥٫٩١١( ٣٢٬١٧٤    ذمم طويلة األجل)تتضمن ( ذمم تجارية مدينة وأخرى -

  ١٠٠٫٩٢١  ١١٬٨٧٢    من أطراف ذات عالقةالمطلوب  -

  )٦٤٫٧٢٦( (٢٢٬٣٢٢)    ذمم تجارية دائنة وأخرى  -

  )١١٫١٧٤( (٢٬٥٠٤)    المستحق إلى أطراف ذات عالقة -

  )٢١٫٢٢٣( (١٥٬٢٠٦)    ضريبة الدخل المدفوعة 

  )١٧٫٧٦٩( (١٨٬٠٥٣)    تعويض نهاية الخدمة المدفوع للموظفين

  )٢٤٫٠٦٧( (٨٬٧٤٦)    التعديل على تحويل العمالت 
        

  ٤٦٦٫١٢٤   ٥٢٣٬١٢٢    الناتج من األنشطة التشغيليةصافي النقد 
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               شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع وشركاتها التابعة 

١٤ 

  

 (تتمة)  الموحد  بيان التدفقات النقدية 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم   ألف درهم     

        االستثماريةاألنشطة 
  )١٧٢٫٧١٤( (١٠٢٬٤٦٩)    آالت ومعدات، ممتلكات إضافات إلى

  ٢٫٨٨٢  ٢٬٠١٠    آالت ومعدات، متحصالت من استبعاد ممتلكات
  )٣٫٦٦٣( (٣٬٩٧١)    إضافات إلى موجودات ملموسة

  )٢٧١( (٣٨)    إضافات إلى إستثمارات في ممتلكات
  ١٣٫٥٤٤  ٧٬٩٧٨    لكية ُمستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الممن شركات  مستلمة توزيعات أرباح 

  ٦٫٠٢٢  ٧٬١٠٥    فوائد مستلمة
  ١٩٠  ٢٥١    من ودائع الوكالة الربح المستلم

  )١٣٩٫٤٧٣( (٤٬١٩٨)    التغير في الودائع البنكية التي تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر
  -- (٦٥٢)    تابعة  ةالمدفوع لالستحواذ على شركبدل ال
  -- (٦٠٤)    شركة زميلةالمدفوع لالستحواذ على بدل ال
        

  )٢٩٣٫٤٨٣(  (٩٤٬٥٨٨)    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
        

        األنشطة التمويلية
  ٩٫٤٦٦  ١٠٤٬٦٣٠    مصرفي  الحصول على تمويل

  )٢٢٨٫٢٠٧( (٢٣٢٬٨٠٨)    مصرفي  سداد تمويل
  ٣٨٧٫٥١٦  ٧٥٬٠٠٠     إسالمي تمويل مصرفيالحصول على 

  )٢٢١٫٠٢١( (١٥٢٬٢١٧)    مصرفي إسالمي سداد تمويل
  )٣١٫٩٥٧( (٣٣٬٧٠٧)    اإليجار عقود تمطلوباسداد أصل الدين والفائدة على 

  ٥١٫١٤١  ١٤٧٬٤٠٢    قصير األجل التمويل المصرفيصافي الحركة في 
  )٦١٫٦٠٠( ١١٠٬٨٧٨    قصير األجل  التمويل المصرفي اإلسالميصافي الحركة في 

  )٥٠٫٣٤٨( (٥٣٬٢٩٣)    فوائد مدفوعة 
  )٢٤٫٧٨٤( (١٩٬٣٧٠)    الربح المدفوع على تمويل إسالمي 

  )٣٫٧٠٠( (٣٬٧٠٠)    مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة
  )١٣٥٫١٩٨( (١٤١٬٩٥٨)    توزيعات أرباح مدفوعة  
  )١٣٫٨٠٨( (٣٥٬٦٠٨)    غير المسيطرة  لألقليةتوزيعات أرباح مدفوعة 

  ٢٫٣٢٠  --    غير المسيطرة  األقلية  األموال المستثمرة من قبل
        

  )٣٢٠٫١٨٠(  (٢٣٤٬٧٥١)    األنشطة التمويليةالمستخدم في  صافي النقد
        

  )١٤٧٫٥٣٩(  ١٩٣٬٧٨٣    في النقد وما يعادله )النقصالزيادة/(صافي 
        
  ٣١٩٫٨٣٤   ١٧٢٬٢٩٥    سنةبداية اللنقد وما يعادله في ا

        
  ١٧٢٫٢٩٥   ٣٦٦٬٠٧٨    سنةالنقد وما يعادله في نهاية الصافي 

        
        : فييتمثل 

  ٢٤٣٫٥٧٦  ٤٦٩٬٧٩٣    )٢٣النقد وما يعادله (راجع إيضاح 
  )٧١٫٢٨١( (١٠٣٬٧١٥)    على المكشوف   بسحال
        
    ١٧٢٫٢٩٥   ٣٦٦٬٠٧٨  
        

  
  

  
  
  
  
  
  

ة.إن  ح ة ال ال انات ال ه ال أ م ه ءًا ال ي ل ج فقة ت احات ال   اإل

    



                             سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع وشركاتها التابعة شركة 
 

١٥ 

  

  الموحد   مساهمين بيان التغيرات في حقوق ال
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في للسنة  
  

      ---------------------------------------------------------------------------الشركة   العائد إلى مساهمي  ------------------------------------------------------------------------  

        -------------------------------------------------------------------------------- االحـــتياطــــيات -------------------------------------------------------    

  
  رأس 

  المال 

  عــالوة

  األسهم

  االحتياطي 

  الــقانوني 

  احتياطي 

  العمالت  تحويل

احتياطي  

التضخم غير  

  االعتيادي 

احتياطي  

  التحوط 

  االحتياطي 

  العام 

  احـــتياطي 

  رأس المال 

  األربــــاح 

  ستبقاه الم 

  إجـمالي 

  اإلجمالي   االحتياطات 

حقوق األقلية  

  غير المسيطرة 

  إجـمالي 

حقوق  

  المساهمين 

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

                            

  ٢٫٦٦٤٫٥٧٢   ٢٣٨٫٢٥٥   ٢٫٤٢٦٫٣١٧   ١٫٤٧٩٫٩٣٣   ٨٥١٫٩٤٩   ٧٥٫٠٤٠   ٨٢٫٨٠٥   ) ١٤٫٣٤٤(  ) ١٨٣٫٨٤٨(  ) ١٢٠٫٣٨٩(  ٥٦٧٫٠٥٣   ٢٢١٫٦٦٧   ٩٤٦٫٣٨٤   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 
                            

(الخسارة  /الشامل   دخلإجمالي ال

                            سنة لل الشاملة)

 (١٢٦٬١٥٤) ٣٬٥٦٦ (١٢٩٬٧٢٠) (١٢٩٬٧٢٠) (١٢٩٬٧٢٠) -- -- -- -- -- -- -- --  الربح للسنة (الخسارة)/
                            

الشامل  الدخل  (الخسارة الشاملة)/

                            خراآل

فروقات  سعر صرف العمالت من  

  تحويل عمليات أجنبية

  

-- 

  

-- 

  

-- 

 

٣٬٤٧٦ 

  

(٢٩٬٣١٥) 

  

-- 

  

-- 

  

-- 

  

-- 

 

(٢٥٬٨٣٩) 

 

(٢٥٬٨٣٩) 

 

٥٥٧ 

 

(٢٥٬٢٨٢) 

 (١٩٬٤٧٠) -- (١٩٬٤٧٠) (١٩٬٤٧٠) -- -- -- (١٩٬٤٧٠) -- -- -- -- --  التغيرات في تحوطات التدفق النقدي 

تأثير تطبيق معيار المحاسبة الدولي  

 -- -- -- --  )٣٤(إيضاح  ٢٩رقم 

 

٣٨٬١٥١ -- -- -- -- 

 

٣٨٬١٥١ 

 

٣٨٬١٥١ -- 

 

٣٨٬١٥١ 
                            

(الخسارة  /الشامل   دخلإجمالي ال

 -- -- --  للسنة   الشاملة)

 

(١٢٩٬٧٢٠) -- -- (١٩٬٤٧٠) ٨٬٨٣٦ ٣٬٤٧٦ 

 

(١٣٦٬٨٧٨) 

 

(١٣٦٬٨٧٨) 

 

٤٬١٢٣ 

 

(١٣٢٬٧٥٥) 
                            

                              حركات حقوق المساهمين األخرى  

 -- -- -- -- (٩٦٧) -- -- -- -- -- ٩٦٧ -- --  المحول إلى االحتياطي القانوني

(راجع  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  

 (٣٬٧٠٠) -- (٣٬٧٠٠) (٣٬٧٠٠) (٣٬٧٠٠) -- -- -- -- -- -- -- --  ))١٠(-٢٤إيضاح 

                 الشركة ساهمي المعامالت مع م
توزيعات األرباح المدفوعة (راجع  

 (١٤١٬٩٥٨) -- (١٤١٬٩٥٨) (١٤١٬٩٥٨) (١٤١٬٩٥٨) -- -- -- -- -- -- -- --  ))  ٩(٢٤إيضاح 
(راجع إيضاح   أسهم منحة مصدرة

(٤٧٬٣١٩) (٤٧٬٣١٩) -- -- -- -- -- -- -- ٤٧٬٣١٩  ))٩(٢٤ -- -- -- 

  حقوق   ىأل  توزيعات األرباح المدفوعة
 (٣٥٬٦٠٨) (٣٥٬٦٠٨) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  غير المسيطرة  األقلية  

  التغير في حقوق األقلية غير المسيطرة  

 (٦٥٢) ١٣٢ (٧٨٤) (٧٨٤) (٧٨٤) -- -- -- -- -- -- -- --  بسبب عمليات االستحواذ   
                            

 ٢٬٣٤٩٬٨٩٩ ٢٠٦٬٩٠٢ ٢٬١٤٢٬٩٩٧ ١٬١٤٩٬٢٩٤ ٥٢٧٬٥٠١ ٧٥٬٠٤٠ ٨٢٬٨٠٥ (٣٣٬٨١٤) (١٧٥٬٠١٢) (١١٦٬٩١٣) ٥٦٨٬٠٢٠ ٢٢١٬٦٦٧ ٩٩٣٬٧٠٣  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١في  كما الرصيد 
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                             سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع وشركاتها التابعة شركة 
 

١٦ 

  

  تتمة) (  الموحد  مساهمين بيان التغيرات في حقوق ال
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
      ---------------------------------------------------------------------------الشركة   العائد إلى مساهمي  ------------------------------------------------------------------------  

        -------------------------------------------------------------------------------- االحـــتياطــــيات -------------------------------------------------------    

  
  رأس 

  المال 

  عــالوة

  األسهم

  االحتياطي 

  الــقانوني 

  احتياطي 

 تحويل

  العمالت 

احتياطي  

التضخم غير  

  االعتيادي 

احتياطي  

  التحوط 

  االحتياطي 

  العام 

  احـــتياطي 

  المال رأس  

  األربــــاح 

  ستبقاه الم 

  إجـمالي 

  اإلجمالي   االحتياطات 

حقوق األقلية  

غير 

  المسيطرة 

  إجـمالي 

  حقوق المساهمين 

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

                            

  ٢٫٧١٤٫١٠٩  ٢١٢٫٦٩٧  ٢٫٥٠١٫٤١٢  ١٫٦٠٠٫٠٩٤  ٩٠٣٫٠٩٥  ٦٣٫٤١٩  ٨٢٫٨٠٥  ١٫٨٠٤  )١١٢٫٠٠٩(  )١١٣٫٦٨٨(  ٥٥٣٫٠٠١  ٢٢١٫٦٦٧  ٩٠١٫٣١٨    ٢٠١٨ديسمبر   ٣١الرصيد في 

  الدولي إلعداد   لمعياراالتعديالت عند تطبيق 

  )٦٫٩٧٩(  )١٫٠٩٢(  )٥٫٨٨٧(  )٥٫٨٨٧(  )٥٫٨٨٧(  --  --  --  --  --  --  --  --  ١٦رقم  التقارير المالية 
                            

  ٢٫٧٠٧٫١٣٠   ٢١١٫٦٠٥   ٢٫٤٩٥٫٥٢٥   ١٫٥٩٤٫٢٠٧   ٨٩٧٫٢٠٨   ٦٣٫٤١٩  ٨٢٫٨٠٥  ١٫٨٠٤  )١١٢٫٠٠٩(  )١١٣٫٦٨٨(  ٥٥٣٫٠٠١  ٢٢١٫٦٦٧  ٩٠١٫٣١٨  (معاد بيانه)   ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 
                            

                            سنة الشامل لل   دخلإجمالي ال

  ٢٠٥٫١٥٦   ٤٠٫٧٧٨   ١٦٤٫٣٧٨   ١٦٤٫٣٧٨   ١٦٤٫٣٧٨   --  --  --  --  --  --  --  --  الربح للسنة 
                            

                            الدخل الشامل اآلخر (الخسارة)/

  )٨١٫١٨٠(  )٢٫٦٤٠(  )٧٨٫٥٤٠(  )٧٨٫٥٤٠(  --  --  --  --  )٧١٫٨٣٩(  )٦٫٧٠١(  --  --  --  فروقات  سعر صرف العمالت من تحويل عمليات أجنبية

  )١٦٫١٤٨(  --  )١٦٫١٤٨(  )١٦٫١٤٨(  --  --  --  )١٦٫١٤٨(  --  --  --  --  --  تحوطات التدفق النقدي التغيرات في 
                            

  ١٠٧٫٨٢٨   ٣٨٫١٣٨   ٦٩٫٦٩٠   ٦٩٫٦٩٠   ١٦٤٫٣٧٨   --  --  )١٦٫١٤٨(  )٧١٫٨٣٩(  )٦٫٧٠١(  --  --  --  للسنة    (الخسارة الشاملة)/الشامل   دخلالإجمالي 
                            

                              حركات حقوق المساهمين األخرى  

  --  --  --  --  )١٤٫٠٥٢(  --  --  --  --  --  ١٤٫٠٥٢   --  --  المحول إلى االحتياطي القانوني

  )٣٫٧٠٠(  --  )٣٫٧٠٠(  )٣٫٧٠٠(  )٣٫٧٠٠(  --  --  --  --  --  --  --  --  ))١٠(-٢٤(راجع إيضاح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  

  --  --  --  --  )١١٫٦٢١(  ١١٫٦٢١   --  --  --  --  --  --  --  مستبقاه رسملة أرباح 

                              الشركة ساهمي المعامالت مع م

  )١٣٥٫١٩٨(  --  )١٣٥٫١٩٨(  )١٣٥٫١٩٨(  )١٣٥٫١٩٨(  --  --  --  --  --  --  --  --  توزيعات األرباح المدفوعة  

  --  --  --  )٤٥٫٠٦٦(  )٤٥٫٠٦٦(  --  --  --  --  --  --  --  ٤٥٫٠٦٦     أسهم منحة مصدرة

  حقوق   ىأل  توزيعات األرباح المدفوعة
  )١٣٫٨٠٨(  )١٣٫٨٠٨(  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  غير المسيطرة  األقلية  

  ٢٫٣٢٠  ٢٫٣٢٠   --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  المسيطرة  حقوق األقلية غير األموال المستثمرة من قبل 
                            

  ٢٫٦٦٤٫٥٧٢   ٢٣٨٫٢٥٥   ٢٫٤٢٦٫٣١٧   ١٫٤٧٩٫٩٣٣   ٨٥١٫٩٤٩   ٧٥٫٠٤٠   ٨٢٫٨٠٥   )١٤٫٣٤٤(  )١٨٣٫٨٤٨(  )١٢٠٫٣٨٩(  ٥٦٧٫٠٥٣   ٢٢١٫٦٦٧   ٩٤٦٫٣٨٤   ٢٠١٩ديسمبر   ٣١في كما 
                            

  
ة. ح ة ال ال انات ال ه ال أ م ه ءًا ال ي ل ج فقة ت احات ال     إن اإل
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  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
      عامةمعلومات   ١

الصادر   ٦/٨٩) بموجب المرسوم األميري رقم أو "الشركة القابضة"  " ة("الشرك ش.م.ع.سيراميك رأس الخيمة تم تأسيس شركة 
. تم الحقاً تغيير الوضع  ، اإلمارات العربية المتحدةفي إمارة رأس الخيمة كشركة ذات مسؤولية محدودة ١٩٨٩مارس  ٢٦بتاريخ 

لتصبح شركة مساهمة عامة. إن عنوان الشركة   ١٩٩١يوليو    ٦الصادر بتاريخ    ٩١/ ٩القانوني للشركة بموجب المرسوم األميري رقم  
رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة. إن الشركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق ، ءالحمرا الجزيرة ٤٧١٤ب المسجل هو ص. 

  ية، اإلمارات العربية المتحدة. المال
  

لشركة وشركاتها التابعة (يشار ل  البيانات المالية  على  ٢٠٢٠  ديسمبر  ٣١  وللسنة المنتهية في  الموحدة كما في  المالية  بياناتالهذه  تشتمل  
المستثمر بها وفقاً  الشركات في)، باإلضافة إلى حصة المجموعة " منشآت المجموعة"  بشكل فردي و إليها مجتمعة بـ "المجموعة" 

ً لطريقة حقوق ال الشركات المستثمر بهاو . تم اإلفصاح عن الشركات التابعة للمجموعةلطريقة حقوق الملكية ، أنشطتها ملكيةوفقا
  . حول هذه البيانات المالية الموحدة ٣٦الرئيسية وحصة المجموعة في إيضاح 

  
 في صناعة وبيع مختلف منتجات السيراميك بما في ذلك البالط وأطقم الحمامات واألدوات الصحية مجموعةللتتمثل األنشطة الرئيسية 

مماثلة أو أنشطة مرتبطة  . كما تعمل الشركة وبعض شركات المجموعة باالستثمار في الشركات األخرى التي تزاول أنشطة واألواني
بها سواء داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة أو خارجها. وبالتالي، تعمل الشركة بدورها كشركة قابضة لشركات المجموعة. عالوة 

  على ذلك، تزاول المجموعة أيضاً أعمال المقاوالت واألنشطة الصناعية األخرى. 
  

لسنة  ٢بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم  ٢٠٢٠لسنة  ٢٦نون اتحادي رقم صدر مرسوم بقاتم إ ، ٢٠٢٠سبتمبر  ٢٧ بتاريخ 
جديدة وسيتم الحكام األالشركة بصدد مراجعة إن . ٢٠٢١يناير  ٢في  لتطبيقبشأن الشركات التجارية ودخلت التعديالت حيز ا ٢٠١٥

 .طبيقالتعديالت حيز التتطبيق متطلباتها في موعد ال يتجاوز سنة واحدة من تاريخ دخول  
  

  ) IFRSsتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة (  -٢
  

    من قبل المجموعة المطبقة  والمعدلة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة    ١-٢
 الدولي مجلسالعن  ةالصادرالحالية، قامت المجموعة بتطبيق التعديالت التالية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  سنةفي ال

. إن تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٢٠٢٠يناير    ١لمعايير المحاسبة والتي تسري للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد  
  . الموحدة هذه البيانات الماليةوالمعدلة لم يكن لها تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في  الجديدة

  
 ة التع ولي - ه ة ال اس ار ال يالت على م ة" : ١ رق  تع ال انات ال ض ال ار و  " ع ال

ولي رق  ي ال اس ة"   ٨ال اس اسات ال ات  ،ال ي ق ات في ال غ اءال ة واألخ اس     . " ال
  التع ة رق  - األع ال قار ال اد ال ولي إلع ار ال يالت على ال ال ". ٣تع ماج األع     "  إن
  ي في فا ار ال اجع اإل يالت على م ة. تع ال قار ال اد ال ة إلع ول عاي ال تعديالت على مراجع  ال

 رقم  إلعداد التقارير المالية بالمعيار الدوليذات الصلة   المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةاإلطار المفاهيمي في 
إلعداد    المعيار الدولي ،  ٦إلعداد التقارير المالية رقم    ، المعيار الدولي ٣، المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ٢

، معيار المحاسبة الدولي   ٨معيار المحاسبة الدولي رقم   ١، ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ١٤رقم  رير المالية التقا
، تفسير لجنة المعايير الدولية للتقارير  ٣٨، ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٧، معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤رقم 

، تفسير لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  ١٩قارير المالية رقم  ، تفسير لجنة المعايير الدولية للت١٢المالية رقم  
       . ٣٢تفسير رقم  الو ٢٢، تفسير لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية رقم ٢٠

 المعيار و "اإلفصاحات " : "األدوات المالية "٧رقم  المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةعلى  التعديالت
    .المتعلقة بإعادة تشكيل مؤشر سعر الفائدة  "األدوات المالية "  ٩رقم   الدولي إلعداد التقارير المالية 

سعر الفائدة (تعديالت على  مؤشرتشكيل لإعادة ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية  ٢٠١٩في سبتمبر 
والمعيار الدولي إلعداد التقارير   ٣٩  رقم   ومعيار المحاسبة الدولي  ٩  رقم   الدولي إلعداد التقارير المالية  يارالمع

هذه التعديالت متطلبات محاسبة التحوط المحددة للسماح بمواصلة محاسبة التحوط  تغير). ٧ رقم  المالية
أسعار  ؤشراتدوات التحوط المتأثرة بمقبل تعديل بنود التحوط أو أ يقينللتحوط المتأثر خالل فترة عدم ال

    .تنفيذها الفائدة الجارية مؤشر إعادة تشكيل الفائدة الحالية نتيجة
أسعار الفائدة. يؤثر   مؤشر  نها تطبق محاسبة التحوط على مخاطرأل  نظراً بالمجموعة    التعديالت ذات صلةإن  

    تطبيق التعديالت على محاسبة المجموعة بالطرق التالية:
والتي يتم عمل األمريكي والجنيه االسترليني ،  بايبور الدوالرلدى المجموعة ديون ذات معدل متغير مرتبط 

حالة باستخدام مقايضات أسعار الفائدة. تسمح التعديالت باستمرار محاسبة التحوط على الرغم من    لها  التحوط
    مؤشر سعر الفائدة. عادة تشكيلعدم اليقين بشأن توقيت ومبلغ التدفقات النقدية المحوطة نتيجة إل
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لة   -٢ عّ ة وال ي ة ال ال قار ال اد ال ة إلع ول عاي ال ة) ) IFRSs( ت ال   (ت
  
ة) من قبل المجموعة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة المطبقة     ١-٢   (ت
 

التدفق النقدي لتحوطات التدفقات النقدية  اتأو الخسائر المتراكمة في احتياطي تحوط رباحستحتفظ المجموعة باأل
 عادة تشكيلإمن   ةعدم يقين ناشئ  حالة  مؤشر أسعار الفائدة على الرغم من وجود  عادة تشكيلإلة التي تخضع  محددال

ا اعتبرت المجموعة أن التدفقات النقدية . إذتحوطالفائدة فيما يتعلق بتوقيت ومبلغ التدفقات النقدية لبنود ال  مؤشر سعر
سعر الفائدة ، فسيتم إعادة تصنيف  عادة تشكيلإالمستقبلية المحوطة لم يعد من المتوقع حدوثها ألسباب أخرى غير 

    األرباح أو الخسائر المتراكمة على الفور إلى الربح أو الخسارة.
الذي يوفر للمستأجرين إعفاء من تقييم ما  "عقود اإليجار"  ١٦رقم  المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةالتعديالت على 

    . ٢٠٢٠يونيو   ١. أن تاريخ التطبيق هو يجارلعقد اإلهو تعديل  ١٩-COVIDبـ اذا كان امتياز اإليجار المرتبط 
 ١٩-COVID بـ  الصلةذات  اإليجار    اتامتيازتعديالت خاصة بلمعايير المحاسبة    الدولي   مجلس ال، أصدر    ٢٠٢٠في مايو  

 امتيازاتمحاسبة   عندللمستأجرين  والذي يوفر تسهيالت عملية) ١٦(تعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  
، من خالل تقديم وسيلة عملية للمعيار الدولي إلعداد  ١٩-COVIDفيروس كورونا على انتشار مباشرة  المترتبةاإليجار 

يروس بفاإليجار المتعلق  ات. تسمح الوسيلة العملية للمستأجر باختيار عدم تقييم ما إذا كان امتياز١٦قم التقارير المالية ر
أي تغيير  عتبارفي اال االخذعلى المستأجر الذي يقوم بهذا االختيار  يتطلبلعقد اإليجار.  هو تعديل ١٩-COVID  كورونا

بنفس الطريقة التي يفسر بها  ١٩-COVID  يروس كورونابف ةلمتعلقاإليجار ا  امتيازاتعن  ة ناتجالفي مدفوعات اإليجار 
     .إذا لم يكن التغيير تعديًال لعقد اإليجار ١٦التغيير المطبق على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

في حال  وفقط  ١٩-COVID كورونافيروس على انتشار مباشرة  المترتبةاإليجار  امتيازتنطبق الوسيلة العملية فقط على 
    : جميع الشروط التالية استيفاء تم
   قبل  اإليجار    اعتباراتإلى حد كبير أو أقل من    مماثلة  كون ت  إيجار معدلة  اعتباراتاإليجار    دفعاتينتج عن التغير في  ان

  ؛التغير
  يستوفي ( ٢٠٢١يونيو  ٣٠المستحقة في أو قبل  االيجار اإليجار فقط على مدفوعات دفعاتيؤثر أي تخفيض في أن

وزيادة مدفوعات اإليجار   ٢٠٢١يونيو    ٣٠امتياز اإليجار هذا الشرط إذا أدى إلى انخفاض مدفوعات اإليجار في أو قبل  
 ) ؛ و ٢٠٢١يونيو  ٣٠بعد  التي تمتد

 األخرى تغيير جوهري على شروط وأحكام اإليجار عدم وجود.     
ة   ٢-٢ ال قار ال اد ال ة إلع ول عاي ال ات ال ف ة وال ي قها ال ع ت ي ل  م لة وال ع   وال
  

    المالية الموحدة للمجموعة.  بياناتتأثير جوهري على ال اال تتوقع اإلدارة أن تطبيق المعايير المبينة أدناه سيكون له
ة رق   -  ال قار ال اد ال ولي إلع ار ال د ا   ١٧ال أم  عق فل عل ب أم  ال د ال ع عق ض ل اس والع ًا لل ح ًا أك ت  نه

ع  ة  ات ال اي  ١( للف  . )٢٠٢٣ي
  
ة رق   -  ال قار ال اد ال ولي إلع ار ال يالت على ال ع ة      ١٠ال ح ة ال ال انات ال ولي رق  ال ي ال اس ار ال ار   ٢٨وال اإلس

ةفي ا  ارع ال لة وال م ات ال ع أو ٢٠١١( ل ة ب أن معال دات م )  ج ه  ال تق م ارع ل لة أو ال م ال
ة ). ال ال ال اح  ى مع ال ل ال ألجل غ م  (ج تأج

  
ولي رق   -  ة ال اس ار ال ة ١م ال انات ال ض ال فا -: ع يالت على ال ع  تتع أ في أو  ي ت ة ال ات ال   ١.  للف

اي  ال ال ٢٠٢٣ي اح   .مع ال
  
يالت -  ع ولي ال ة ال اس ار ال علقة  ولي إل٣٧ رقو  ١٦ رق ال ار ال اد ا، وال ةع ال قار ال ات  ٣ رق ل ع ال و

ولي إل ار ال ة على ال اد اال ةع ال قار ال ولي إل١  رق  ل ار ال اد ا ، وال ةع ال قار ال ولي ٩  رق  ل ة ال اس ار ال   ، وم
ولي إل ٤١ رق ار ال اد ا وال ةع ال قار ال ع   ( ١٦  رق ل أ  ي ت ة ال ات ال اي  ١للف  .)٢٠٢٢ي

  
ولي إلال -  اد اار ال ةع ال قار ال عل    ٤رق    ل أنال يالت  ع ل.    ال أج هاء نهج ال د  ارخأن التارخ ان ةال  ال هاء صالح  ن

ولي إلا ار ال ق في ال اد ا إلعفاء ال ةع ال قار ال ة    ٤  رق  ل ال قار ال ولي لل ار ال اي    ١ه    ٩م ت ال  . ٢٠٢٣ي
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    (تتمة)) IFRSsتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة (  -٢
ة   ٢-٢ ال قار ال اد ال ة إلع ول عاي ال ات ال ف ة وال ي قها ال ع ت ي ل  م لة وال ع   (تتمة)وال

يالت على ال -  ارع ة ال ال قار ال اد ال ولي إلع ول ار، م٩ رق ال ة ال اس ار، ٣٩ ي رقال قار  ال اد ال ولي إلع ال
ة ال ار،  ٧ رق  ال ة ال ال قار ال اد ال ولي إلع ار، ٤ رق  ال ة وال ال قار ال اد ال ولي إلع علقة بـ  ١٦ رق ال عادة  إ " ال
ل ة شم ت ع إ  ٢حلة ال - سع الفائ ة  ال قار ال ث على ال ي ق ت ا ال ا اول الق ي ت ل، وال ل  عادة ت ار مع م

اله  ا في ذل اس ة ،  ع  سع شالفائ أ في أو  ي ت ة ال ات ال ل للف فع يالت سارة ال ع يل. ال اي  ١ب ،   ٢٠٢١ي
. ال ال اح   مع ال

يالت على الا -  ع ة رق ل ال قار ال اد ال ولي إلع ار  ٩ار ال اء "اخ ض إج ضح أنه لغ ي ت اف  ١٠ال ائة" إللغاء االع ال
ة ، ال ي ل م ال س ع خ ال عة  ف م ال س ي ال ة في ت ال ات ال ل ة     ال ل عة أو ال ف م ال س ض س ال ق ال

ا في ذل  ض ،  ق ض وال ق يالت ب ال ع . ال ة ع اآلخ ا ض ن ق ض أو ال ق ل ال ة م ق ل عة أو ال ف م ال س ال
ع  أ في أو  ي ت ة ال ات ال ل للف فع اي  ١سارة ال ال ال ٢٠٢٢ي اح      .، مع ال

اد   -٣   أساس اإلع
  

اف  (أ)  ان ال   ب
  

لنظام األساسي للشركة والقانون وبما يتوافق مع اتم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، 
  .  ٤مبينة في إيضاح رقم   إن تفاصيل السياسات المحاسبية للمجموعة . ٢٠١٥) لسنة ٢االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (

  
اس  (ب)   أساس ال

  
، كما هو لتي يتم إدراجها بالقيمة العادلة استثناء األدوات المالية تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية، با

إن التكلفة التاريخية بصفة عامة تمثل القيمة العادلة للثمن المحدد المقدم مقابل تبادل السلع موضح في السياسات المحاسبية أدناه. 
    والخدمات.

ة   (ج)  ال انات ال ض ال لة ع ة وع س لة ال ةالع ح   ال
  

ة المتحدة ("الدرهم اإلماراتي") وهو العملة الرسمية للشركة. تم تقريب يتم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربي
    ، ما لم يُذكر غير ذلك. ألف درهمكافة المعلومات المالية المبينة بالدرهم اإلماراتي إلى أقرب 

ام   (د) ات و اس ي ق ام ال   األح
  

أحكام وتقديرات وافتراضات من شأنها أن تؤثر على تطبيق السياسات عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة، قامت اإلدارة بوضع 
تستند التقديرات واإلفتراضات  المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الخاصة بالمجموعة.

  لفعلية عن هذه التقديرات.قد تختلف النتائج ا المرتبطة بها على الخبرة السابقة وعوامل أخرى تعتبر ذات الصلة.
  

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها بصورة مستمرة من قبل اإلدارة. يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية 
  .  قرارهاعتباراً من تاريخ إا

  
بيان المعلومات حول المجاالت الهامة لحاالت عدم اليقين بخصوص التقديرات واألحكام الهامة المستخدمة في   ٣٧تم في اإليضاح 

    .تطبيق السياسات المحاسبية التي لها التأثير األكبر على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية الموحدة
  اس ال العادلة   (هـ)

  
القيمة التي سيتم استالمها لبيع أحد الموجودات، أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات ضمن معامالت منتظمة بين إن القيمة العادلة هي 

تقييم  أساليبعما إذا كان هذا السعر يمكن مالحظته مباشرة أو تقديره باستخدام  المتعاملين بالسوق في تاريخ القياس. بغض النظر 
   أخرى. 

ان  ، تأخذ المجموعةللموجودات أو المطلوباتعند تقدير القيمة العادلة  ات ما إذا  ن االعتبار عند تحديد سعر أي من املوجودات أو املطلو ع

ح . يتم تحديد القيمة العادلة ألغراض القياس و/أو اإلفصايتعين على المتشاركين بالسوق أخذ تلك العوامل بعين االعتبار في تاريخ القياس
، باستثناء معامالت الدفع على أساس األسهم التي تدخل في نطاق معيار إعداد التقارير   وفقاً لتلك األسسفي هذه البيانات المالية الموحدة  

ي التالقياس  إجراءات  ، و  ١٦المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  التي تدخل في نطاق    اإليجار، ومعامالت  ٢المالية الدولية رقم  
معيار المحاسبة   ضمن  للتحصيلالقيمة العادلة، مثل صافي القيمة القابلة  إجراءات قياس  القيمة العادلة ولكنها ليست    إجراءات  مع  تتشابه
    . ٣٦ رقم في المعيار المحاسبي الدولياإلستخدام قيمة  أو  ٢  رقم  الدولي
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  (تتمة)  الموحدة المالية لبيانات إيضاحات حول ا
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 

٢٠ 

  

 

اد  -٣ ة)  أساس اإلع   (ت
ة) اس ال العادلة   (هـ)    (ت

  
ظة إلى أقصى قدر ممكن. يتم تصنيف حعند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم المجموعة معطيات السوق المال

أساليب التقييم المبينة على النحو   المستخدمة فيللقيمة العادلة بناًء على المدخالت    التسلسل الهرميالقيم العادلة ضمن عدة مستويات في  
    التالي: 
  األسعار المدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة.١المستوى :  
  ودات أو  وهي عبارة عن معطيات ملحوظة لموج ١: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى ٢المستوى

  مطلوبات، سواء بشكل مباشر (كاألسعار) أو بشكل غير مباشر (مشتقة من األسعار). 
  ظة).حظة (مدخالت غير مالح: مدخالت لموجودات أو مطلوبات، غير مرتكزة على معطيات السوق المال٣المستوى    

 
 التسلسل الهرميفي حال تم تصنيف المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات ضمن مستويات مختلفة في  

من قل مستوى أليتم تصنيف قياس القيمة العادلة بأكمله ضمن ذات المستوى في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة سللقيمة العادلة، 
  القياس بأكملها.  لعملية التي هيلمدخالت ا

  
 التي تم خاللها التغيير.  الفترة الماليةتقوم المجموعة باالعتراف بالتحويالت فيما بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية  

  
ة(و)  ح ة ال ال انات ال ح ال   أس ت

  
("المجموعة") من البيانات المالية   الخيمة ش.م.ع. وشركاتها التابعةشركة سيراميك رأس تتألف البيانات المالية الموحدة الخاصة ب

  الخاصة بالشركة والمنشآت التي تمتلك فيها الشركة حق السيطرة (المؤسسات التابعة لها). 
  

  تتحقق السيطرة عندما يكون للشركة:
  

 القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها؛ 
 يرة نتيجة الرتباطها بالمنشأة المستثمر بها؛ ونشوء حق للمجموعة في العوائد المتغ 
 .القدرة على التحكم في المنشأة المستثمر بها بغرض التأثير على عوائد المستثمر 

  
تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى حدوث 

  حد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار إليها أعاله.تغيرات على وا
  

عندما تقل حقوق التصويت الخاصة بالشركة في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها، يكون للشركة السيطرة 
ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها   على تلك المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه األنشطة

  بشكل منفرد.
  

تأخذ الشركة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للشركة حقوق التصويت في المنشأة المستثمر بها 
  أم ال بشكل كاٍف لمنحها السيطرة. تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي: 

  
  تمتلكها الشركة بالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت اآلخرين؛حجم حقوق التصويت التي  
 حقوق التصويت المحتلمة التي تمتلكها الشركة وحاملي حقوق التصويت اآلخرين واألطراف اآلخرى؛  
  الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و 
   ليست لديها، القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة وقت  أية حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن الشركة لها، أو

 الحاجة التخاذ قرارات، بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.
  

تفقد تبدأ عملية توحيد المؤسسة التابعة عندما تحصل الشركة على السيطرة على تلك المؤسسة التابعة، بينما تتوقف تلك العملية عندما 
الشركة السيطرة على المؤسسة التابعة. وعلى وجه الخصوص، يتم إظهار إيرادات ومصاريف المؤسسة التابعة المستحوذة أو المستبعدة 
خالل السنة في بيان الدخل الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد من تاريخ حصول الشركة على السيطرة حتى التاريخ الذي تنقطع فيه  

  ى المؤسسة التـابعة.سيطرة الشركة عل
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  (تتمة)  الموحدة المالية لبيانات إيضاحات حول ا
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٢١ 

  

  
اد  -٣ ة)  أساس اإلع   (ت

ة(و)  ح ة ال ال انات ال ح ال ة) أس ت   (ت
  

ومالكي الحصص غير المسيطرة.  شركةإن الربح أو الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى موزعة على مالكي ال
 واألطراف غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى حدوث عجز في  شركةإجمالي الدخل الشامل للمؤسسة التابعة موزع على مالكي ال

ة. اف غ ال ة األ   أرص
  

تها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل التابعة لكي تتالئم سياسا نشأةم، يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية للحيثما لزم األمر
  المجموعة. 
  

بما في ذلك األصول وااللتزامات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية الناتجة عن  جميع المعامالت  يتم إستبعاد
  المجموعة عند التوحيد.  المعامالت الداخلية بين أعضاء

  
السيطرة يتم احتسابها كمعامالت حقوق ملكية. يتم تعديل فقدان  تابعة والتي ال تؤدي إلى  الشركات  الإن التغيرات في ملكية المجموعة في  

غير المسيطرة لتعكس التغيرات في ملكيتها في الشركات التابعة. إن أي فرق بين قيمة األقلية القيم المدرجة لملكية المجموعة وحقوق 
غير المسيطرة والقيمة العادلة للبدل المدفوع أو المقبوض يتم إدراجه مباشرة في حقوق الملكية ويكون عائداً إلى  األقلية ق تعديل حقو

  مالكي الشركة.  
  

ندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة، يتم احتساب الربح أو الخسارة من االستبعاد المعترف به في الربح أو الخسارة على  ع
) القيمة الدفترية السابقة للموجودات ٢) إجمالي القيمة العادلة للمقابل المستلم والقيمة العادلة ألي فائدة محتفظ بها و (١بين (  وقاتلفرأنه ا 

 بنود في اً سابقغير مسيطرة. يتم احتساب جميع المبالغ المعترف بها  أقلية(بما في ذلك الشهرة) ناقصاً مطلوبات الشركة التابعة وأي 
  إعادةأو المطلوبات ذات الصلة للشركة التابعة (أي  لموجوداتا عند اإلستبعادالشركة التابعة  من قبل تلك ى خرالدخل الشامل األ

الدولية إلعداد   معاييروفقاً لل تصنيفها إلى الربح أو الخسارة أو تم تحويلها إلى فئة أخرى من حقوق الملكية كما هو مطلوب/مسموح به
المعمول بها). تعتبر القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به في الشركة التابعة السابقة في تاريخ فقدان السيطرة على أنها   المالية  التقارير

عند االقتضاء ، أو تكلفة  ٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي للمحاسبة الالحقة بموجب 
  أو المشروع المشترك. راف األولي لالستثمار في شركة زميلةاالعت

  
ة مل -٤ اس اسات ال أه ال    
  

ال (أ)  ماج األع   إن
  

ضمن اندماج األعمال بالقيمة العادلة، والتي   قدم . ويتم قياس البدل الماإلستحواذباستخدام طريقة  على المنشآت اإلستحواذ محاسبة تتم
المجموعة  تحملتها ، والمطلوبات التي  اإلستحواذ ريخالمجموعة بتا قدمتها التي العادلة لألصول  القيميتم حسابها على أنها مجموع 

المنشأة مقابل السيطرة على    في  عةالمنشأة المشتراة السابقين باإلضافة إلى حصص حقوق الملكية التي أصدرتها المجمو  مالكي  لمصلحة 
  .افي الربح أو الخسارة عند تكبده اإلستحواذ. وبشكٍل عام، يتم االعتراف بالتكاليف المتعلقة بعمليات المستحوذ عليها

  
  في تاريخ اإلستحواذ، يتم االعتراف باألصول المستملكة القابلة للتحديد والمطلوبات التي تم تحملها بقيمها العادلة. 

  
  لحصة والقيمة العادلة  ،المستحوذ عليها المنشأةأي ملكية غير مسيطرة في  مبلغ، وقدممجموع البدل الم في الزيادة بقياس الشهرة  يتم

ً في المنشأة  التي كانت تحتفظ بها المشترية للشركة الملكيةحقوق  على صافي مبالغ األصول  ،(إن وجدت)المستحوذ عليها سابقا
  المستملكة . في حال، بعد إعادة التقييم، تجاوز صافي مبالغ األصول ستحواذبتاريخ اإل المتحملة ديد والمطلوباتالمستملكة القابلة للتح

 المنشأة المستحوذ عليهاومبالغ أي ملكية غير مسيطرة في  قدمبتاريخ التملك مجموع البدل الم المتحملةوالمطلوبات  للتحديد القابلة
(إن وجدت)، يتم االعتراف  المنشأة المستحوذ عليها    فيالتي كانت تحتفظ بها سابقاً    المشتريةللشركة    الملكيةحقوق    لحصةالعادلة    يمةوالق

  أو الخسارة كربح شراء. الربحبالزيادة مباشرة في 
  
 ، حالة التصفية من صافي أصول المنشأة في تناسبيةحصة  فيملكية حالية وتخول مالكيها  حصةالملكية غير المسيطرة والتي هي  إن

للملكية غير المسيطرة من المبالغ المعترف بها لصافي األصول القابلة   التناسبيةإما بالقيمة العادلة أو بالحصة   أولييمكن قياسها بشكل 
لملكية . يتم قياس األنواع األخرى من اكل معاملة على حدهالمنشأة المستحوذ عليها. يتم اختيار أساس القياس على أساس  للتحديد في

  .اسباً يكون ذلك من ماالمحددة في معيار دولي آخر إلعداد التقارير المالية، عند األسسعلى بناًء غير المسيطرة بالقيمة العادلة أو  
  

  
   



               شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع وشركاتها التابعة 
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٢٢ 

  

  

ة مل -٤ اس اسات ال أه ال ة)     (ت
  

ال(أ)  ماج األع ة)  إن   (ت
  

في حال تمت عملية اندماج األعمال على مراحل، يعاد قياس مصالح المجموعة السابقة في المنشأة المستحوذ عليها لقيمتها العادلة كما 
في تاريخ االستحواذ (أي بتاريخ انتقال السيطرة على المنشأة المستحوذ عليها إلى المجموعة)، ويتم االعتراف باألرباح أو الخسائر 

جدت، في األرباح أو الخسائر. يتم إعادة تصنيف المبالغ الناشئة عن المصالح في المنشأة المستحوذ عليها قبل تاريخ الناتجة، إن و
االستحواذ، والتي تم االعتراف بها مسبقاً في بنود الدخل الشامل األخرى، إلى أرباح أو خسائر إذا كانت المعالجة مالئمة في حال تم  

 استبعاد هذه المصالح.  
  

ة(ب)  ه   ال
  
إنخفاض القيمة، يتم توزيع الشهرة  يتم إطفاء الشهرة ولكن يتم مراجعتها لتحديد انخفاض القيمة على األقل سنويًا. ألغراض إختبار  ال

 والتي يتوقع إستفادتها من عملية اإلندماج.  مجموعات)الوحدات المنتجة للنقد في ال(أو  مجموعةعلى كل الوحدات المنتجة للنقد في ال
يتم إجراء إختبار سنوي إلنخفاض القيمة للوحدات المنتجة للنقد والتي تم توزيع الشهرة عليها أو على فترات أكثر تقارباً إذا وجد ما  

القيمة الدفترية لها يتم تحميل خسارة  يشير إلى إنخفاض قيمة الوحدة. إذا كانت القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المنتجة للنقد أقل من
اإلنخفاض أوالً لتخفيض القيمة الدفترية للشهرة الموزعة على الوحدة ثم على األصول األخرى للوحدة تناسبياً على أساس القيمة المدرجة  

، الوحدات المنتجة للنقدبعاد  عند است  لكل أصل في الوحدة. إن خسائر إنخفاض القيمة المسجلة للشهرة ال يمكن عكسها في فترات الحقة.
  يتم إحتساب قيمة الشهرة المخصصة لها لتحديد الربح/ الخسارة الناتجة من اإلستبعاد.

  
ة(ج)  ل ق ال قة حق ات ُم بها وفقًا ل ة م ش   ال

 
الفعال قدرة المجموعة على المشاركة في القرارات الشركة الزميلة هي تلك المنشأة التي للمجموعة تأثيراً فعاالً عليها، ويمثل التأثير 

  المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة الزميلة وليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على هذه السياسات.
 
بالحصول على حقوق من لمشروع المشترك هو اتفاقية مشتركة يحق لألطراف التي تتمتع بالسيطرة المشتركة على أي ترتيب تعاقدي  ا

صافي موجودات الترتيب المشترك. إن السيطرة المشتركة هي تقاسم للسيطرة على الترتيب التعاقدي بشكل متفق عليه، ويحدث فقط 
 ذات الصلة موافقة جماعية من قبل األطراف المتقاسمة للسيطرة.  نشطةعندما يتطلب اتخاذ القرارات بشأن األ

 
ومطلوبات الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في هذه البيانات المالية الموحدة باستخدام طريقة حقوق  ج نتائج موجوداتادريتم إ

للمعيار الدولي إلعداد  عندما يتم تصنيف االستثمار على أنه محتفظ به للبيع ، وفي هذه الحالة يتم المحاسبة عنه وفقًا  بإستثناءالملكية. 
  . ٥ التقارير المالية رقم 

  
لطريقة حقوق الملكية، يتم االعتراف باالستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة مبدئيـاً في بيان المركز المالي الموحد   وفقاً و

ً لالعتراف بحصة  أرباح أو خسـائر  والدخل الشامل اآلخر للشركة الزميـلة والمشاريع  المجموعة من  بالتكلفة ويتم تعديلها الحقا
في الشركات الزميـلة والمشاريع المشتركة (والتي تتضمن أي أسهم طويلة   ملكيتها  ا تتخطى حصة خسـائر المجموعةعندم  .  المشتركة

وقف المجموعة  تاألجل، والتي في جوهرها، تشكل جزءاً من صافي استثمارات المجموعة في الشركات الزميـلة والمشاريع المشتركة)،  
فيه المجموعة التـزامات   تحملتوال يتم االعتراف بالخسـائر اإلضافية سـوى إلى المدى الذي  في الخسـائر الالحقة.    ااالعتراف بحصته

  بدفعات بالنيـابة عن الشركات الزميـلة والمشاريع المشتركة.  تأو قام اعتباريةقانونية أو 
  

اء عن حصة المجموعة في صافي  عند االستحواذ على االستثمار في شركة زميلة أو مشروع متشرك، فإن أية زيادة في تكلفة الشر
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات والمطلوبات المحتملة المحددة للشركة الزميلة والمشروع المشترك والتي تم تسجيلها بتاريخ 

ي صافي  الشراء، يتم االعتراف بها كشهرة، وهو ما يتم تضمينها في القيمة المدرجة لإلستثمار. إن أي زيادة في حصة المجموعة ف
ان القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات والمطلوبات المحتملة عن تكلفة الشراء، بعد إعادة التقييم، فيتم اإلعتراف بها على الفور في بي

  الدخل الموحد في الفتـرة التي تم فيها الحصول على االستثمار.
  

االعتراف بأي خسارة النخفاض القيمة فيما  الضروريلتحديد ما إذا كان من  ٣٦تم تطبيق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  . عند الضرورة، يتم إجراء اختبار على كامل مبلغ القيمة المدرجة أو مشروع مشترك المجموعة في شركة زميلة يتعلق باستثمار

 انخفاض قيمة ٣٦فقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم هناك انخفاض في القيمة و كان  لالستثمار (بما في ذلك الشهرة) لتحديد ما إذا ما
االستخدام والقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، أيهما أعلى) مع  األصول كأصل واحد وذلك بمقارنة القيمة القابلة لالسترداد (القيمة في

استرجاع  جة لالستثمار. يتم االعتراف بأيبها تشكل جزءاً من القيمة المدرالمعترف القيمة في نخفاض اإل رئخسا إن المدرجة. قيمتها
  .الحقاً  لالسترداد لالستثمار القيمة القابلة إلى الحد الذي تزيد عنده ٣٦لخسائر انخفاض القيمة وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  
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  (تتمة)  الموحدة المالية لبيانات إيضاحات حول ا
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 

٢٣ 

  

  
ة) -٤ ة (ت اس اسات ال   أه ال
  

ق (ج)  قة حق ات ُم بها وفقًا ل ة م ش ةال ل ة)  ال   (ت
 
عندما تبرم أي  اعتبار االستثمار كشركة زميلة أو مشروع مشترك. توقف وقف المجموعة استخدام طريقة حقوق الملكية من تاريخ ت

من منشآت المجموعة تعامالت مع شركة زميلة أو مشروع مشترك، يتم االعتراف بأية أرباح أو خسـائر من المعامالت مع الشركة 
الزميـلة أو المشروع المشترك في البيـانات المالية الموحدة للمجموعة فقط إلى المدى الذي ال تتعلق فيه المصالح في الشركة الزميـلة  

  أو المشروع المشترك بالمجموعة. 
  

اد(د)    ال غ االع
  

بناًء ذات التضخم غير االعتيادي  ةعمالت االقتصادياليتم تعديل البيانات المالية للشركات التابعة التي تكون عملتها الرسمية هي إحدى 
قبل تحويلها إلى   ) التقرير المالي في اإلقتصاديات ذات معدل التضخم المرتفع٢٩للمعيار المحاسبي الدولي رقم (التضخم وفقاً  على

رف الدرهم اإلماراتي. بمجرد إعادة بيانها، يتم تحويل كافة البنود الواردة في البيانات المالية إلى الدرهم اإلماراتي باستخدام سعر الص
انات المالية  عند اإلغالق. ال تتم إعادة بيان المبالغ المبينة للسنوات السابقة ألغراض المقارنة عند التوحيد حيث أن عملة عرض البي

للمجموعة ليست عملة القتصاد شديد التضخم. عند التوحيد، تم االعتراف بتأثير التغيرات في األسعار في الفترات السابقة على البيانات 
  المالية للشركة التابعة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى وتم عرضه ضمن احتياطي التضخم غير االعتيادي في حقوق الملكية. 

 
شديدة التضخم لتعكس التغيرات في   يةيل البيانات المالية للشركات التابعة التي تكون عملتها الرسمية هي أحد عمالت االقتصاديتم تعد

(البنود غير المالية)   المنفذة بشروط جاريةغير    الموحد  القوة الشرائية للعملة المحلية، حيث أن كافة البنود الواردة في بيان المركز المالي
، وتتم إعادة بيان كافة اإليرادات والمصروفات بصورة بيان المركز المالي الموحدة بيانها باستخدام مؤشر السعر العام في تاريخ  يتم إعاد

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

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

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

ات النوعية للبيئة االقتصادية للدولة، مثل مسارات معدالت التضخم  صفلتحديد ما إذا كان هناك تضخم شديد، تقوم المجموعة بتقييم ال
  السابقة.   شهراً  ٣٦على مدى  

  
ة(هـ)  الت األج   الع

  
  عند إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة، يتم تسجيل المعامالت بالعمالت خالف العملة الوظيفية للمجموعة (العملة األجنبية) على 

لسائدة بتاريخ تلك المعامالت . بتاريخ كل بيان مركز مالي موحد، يتم إعادة تحويل البنود المالية المدرجة  أساس أسعار الصرف ا 
بالعمالت األجنبية على أساس أسعار الصرف السائدة بتاريخ بيان المركز المالي الموحد. يتم إعادة تحويل البنود غير المالية بالعمالت 

ادلة على أساس أسعار الصرف السائدة عند تحديد القيمة العادلة لها. ال يتم إعادة تحويل البنود غير األجنبية والتي تظهر بقيمتها الع
ضمن األرباح أو الخسائر خالل   أسعار الصرففروقات  إدراجيتم المالية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها طبقاً للتكلفة التاريخية . 

  يما عدا:  الفترة التي نشأت فيها تلك الفروقات ف
  

  فروقات العملة المتعلقة بأصول قيد اإلنشاء لمنافع إستخدام مستقبلية، والمدرجة ضمن تكلفة هذه األصول كتعديالت فروقات
 أسعار العائد نتيجة اإلقتراض بعمالت أجنبية .

  األجنبية ، وكذلكفروقات العملة الناتجة عن الدخول في معامالت بهدف التحوط من بعض مخاطر بعض العمالت 
  فروقات العملة الناتجة عن بنود مالية مدينة أو دائنة ناتجة عن عمليات أجنبية والتي ليس من المحتمل وال يوجد تخطيط

لسدادها وهي تشكل جزء من صافي اإلستثمار في العمالت األجنبية والتي يتم اإلعتراف بها ضمن إحتياطي العمالت األجنبية 
  اإلعتراف بها في بيان الدخل الموحد عند إستبعاد صافي قيمة اإلستثمار .ويتم 

  
ألغراض إعداد البيانات المالية الموحدة، فإنه تم عرض موجودات ومطلوبات العمالت األجنبية للمجموعة على أساس أسعار الصرف 

ت والمصروفات على أساس متوسط أسعار الصرف السائدة السائدة كما في تاريخ بيان المركز المالي الموحد. يتم إعادة تحويل اإليرادا
خالل الفترة، ما لم يحدث تغيير جوهري في أسعار الصرف خالل الفترة، وفي هذه الحالة يتم إستخدام أسعار الصرف كما في تاريخ 

متها في إحتياطي تحويل المعاملة.  يتم إدراج الفروقات في أسعار الصرف (إن وجدت) في بنود الدخل الشامل األخرى ويتم مراك
العمالت األجنية.  يتم إدراج فروقات أسعر تحويل العمالت األجنبية المتعلقة بالتضخم االقتصادي ضمن إحتياطي التضخم غير  

    اإلعتيادي في حقوق الملكية. 
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  (تتمة)  الموحدة المالية لبيانات إيضاحات حول ا
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 

٢٤ 

  

  
ة -٤ اس اسات ال ة) أه ال   (ت
  

ة) (هـ الت األج ة)  الع   (ت
  

أجنبية (مثالً عند إستبعاد كافة حصة المجموعة في عمليات أجنبية، أو عند فقدان السيطرة على الشركة التابعة عند إستبعاد عمليات 
التي تشمل عمليات أجنبية، أو خسارة التحكم في المشاريع المشتركة التي تحتوي على عمليات أجنبية أو خسارة التأثير الجوهري على  

أسعار الصرف المتراكمة في حقوق المساهمين والمتعلقة بالعمليات  أجنبية)، يتم تحميل كل فروقات شركة زميلة تحتوي على عمليات
العائدة على مساهمي الشركة، إلى األرباح أو الخسائر. يتم إستبعاد أي فروقات في أسعار الصرف التي حدثت مسبقاً والمتعلقة باألقلية 

  رباح أو الخسائر.غير المسيطرة ولكن ال يتم إعادة تحميلها لأل
  

التي ينتج عنها فقدان السيطرة على  للشركة التابعة التي تشمل العمليات األجنبية باإلستبعاد الجزئي ما يتعلقفيباإلضافة إلى ذلك، 
  ، فأنه يتم إعادة توزيع فروقات أسعار الصرف المتراكمة بنسب متساوية على حقوق األقلية غير المسيطرة مع عدم الشركة التابعة

ة األخرى (شركات زميلة أو الكيانات الخاضعة للسيطرة المشتركة بالنسبة لكافة اإلستبعادات الجزئيإدراجها ضمن الربح أو الخسارة. 
  فروقات أسعار الصرف المتراكمة.  تحميل األرباح والخسائر بحصة تناسبية من)، يتم ال تؤدي إلى فقدان السيطرةي تال
  

م جودات ومطلوبات عمليات أجنبية ويتوالتعديالت على القيمة العادلة الناتجة عن اإلستحواذ على عمليات أجنبية كمويتم معاملة الشهرة  
تحويلها على أساس سعر الصرف السائد كما في نهاية الفترة المالية. يتم إدراج فروقات أسعار الصرف ضمن بنود الدخل الشامل 

  األخرى.  
 

ة الدوات األ(و)    ال
  

يتم إدراج الموجودات والمطلوبات المالية في بيان المركز المالي الموحد للمجموعة عندما تصبح المجموعة طرفًا في البنود التعاقدية  
  الخاصة باألداة. 

  
أو إصدار  باإلستحواذ  المباشرة التتي تتعلقتكاليف المعامالت . إن بالقيمة العادلة مبدئياً يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية 

أو  يتم إضافتها الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة)فيما عدا الموجودات والمطلوبات المالية (
مباشرة المتعلقة  يتم إثبات التكاليف ال.  ، عند اإلعتراف المبدئيلموجودات والمطلوبات المالية، حسب االقتضاءلخصمها من القيمة العادلة  

  باالستحواذ على الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مباشرة في الربح أو الخسارة. 
  

دات ج ة ال ال   ال
  

الحصول   يتم اإلعتراف بجميع الموجودات المالية كما في تاريخ المعاملة ، عندما يتم شراء أو بيع الموجودات المالية بموجب عقد يتطلب
أو التنازل عن تلك الموجودات المالية خالل جدول زمني معين ويتم إبرامه بواسطة السوق المالي ذو العالقة . يتم قياس جميع 

  .تصنيف الموجودات الماليةالموجودات المالية المعترف بها الحقاً إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة، إستناداً إلى 
  
من النقد والودائع البنكية قصيرة األجل التي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل ، بعد خصم السحب على المكشوف   ما يعادلهكون النقد ويت

 .من البنوك
  

ة ال دات ال ج   ت ال
  

  يتم قياس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية الحقاً بالتكلفة المطفأة:
  

  نموذج األعمال الذي يهدف إلى اإلحتفاظ بالموجودات للحصول على التدفقات النقدية يتم اإلحتفاظ بالموجودات في إطار
 التعاقدية؛ و 

  الشروط التعاقدية للموجودات المالية ينتج عنها تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي هي وحدها دفعات ألصل الدين والفائدة
 على المبلغ المستحق.

  
  تستوفي الشروط التالية الحقاً بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى: يتم قياس أدوات الدين التي 

  
  ضمن نموذج أعمال هدفه الرئيسي تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع أدوات الدين؛ والمحتفظ بها يتم قياس أدوات الدين 
 محددة والتي هي وحدها دفعات ألصل الدين والفائدة   الشروط التعاقدية للموجودات المالية ينتج عنها تدفقات نقدية في تواريخ

 على المبلغ المستحق.
  

    بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  المالية األخرى الحقاً  موجوداتيتم قياس جميع ال
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٢٥ 

  

  
ة -٤ اس اسات ال ة) أه ال   (ت
 

ةالدوات األ(و)  ة)  ال   (ت
 

دات ج ة ال ال ة)   ال   (ت
  

ة الفعلي ل الفائ قة مع فأة و لفة ال  ال
  

    .المتعلقة بها اتإيرادات الفوائد خالل الفتر وتوزيعساب التكلفة المطفأة ألداة الدين تحطريقة الفائدة الفعلية هي طريقة إل
ً   ةالمالي  لموجوداتقياس ا  من خالله  المبلغ الذي يتم  عبارة عن  هي  للموجودات الماليةالتكلفة المطفأة  إن    عند االعتراف المبدئي مطروحا

ي ومبلغ االستحقاق، ولألي فرق بين المبلغ األ معدل الفائدة باستخدام طريقة  متراكمال طفاءالرئيسية، باإلضافة إلى االلمدفوعات منه ا
  مخصص قبل التعديل ألي    للموجود المالي هي التكلفة المطفأة    للموجودات المالية. القيمة الدفترية اإلجمالية  مخصص خسارةالمعدل ألي  

    خسارة.
  المالي.  للموجودمعدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية  على أساسإيرادات الفوائد  إحتساببالنسبة للموجودات المالية، يتم 

معدل الفائدة الفعلي   على أساسية، يتم االعتراف بإيرادات الفوائد  منخفضة القيمة االئتمانالتي أصبحت الحقاً  بالنسبة للموجودات المالية  
في الفترات  خاطر االئتمان على األداة المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانيةفي حال تحسنت م المالي. للموجودعلى التكلفة المطفأة 

تطبيق معدل الفائدة الفعلي  على أساس تراف بإيرادات الفوائد االئتمانية ، يتم االع منخفض القيمةالمالي  موجوديعد اللم  حيث، الالحقة
    المالي.  لموجودعلى إجمالي القيمة الدفترية ل 

ة إذا: اج ض ال غ ة  ال دات ال ج   ي ت ال
  تم إقتنائها بشكل أساسي بهدف بيعها في المستقبل القريب، أو 
   عند اإلعتراف المبدئي، تمثل جزء من محفظة أدوات مالية معلومة تديرها المجموعة وتشتمل على نمط فعلي ألداة مالية

 تحقق أرباح على المدى القصير. 
 اة تحوط).تمثل مشتقة مالية (بإستثناء مشتقات مالية غير مصنفة أو فعالة كأد   

، مع االعتراف بأي بيان المركز المالي الموحد تاريخ في من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة الموجودات الماليةيتم قياس 
التحوط مكاسب أو خسائر بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة إلى الحد الذي ال تكون فيه جزًءا من عالقة تحوط محددة (انظر سياسة 
 موجودالمحاسبية). يتضمن صافي الربح أو الخسارة المعترف بها في الربح أو الخسارة أي توزيعات أرباح أو فوائد مكتسبة على ال

    ". والخسائر األخرىأ األرباح  " ضمنالمالي ويتم تضمينها 
ة ال دات ال ج ة ال فاض   إن

 
  الذممو   الذمم المدينة األخرى، المطلوب من أطراف ذات عالقة  بمخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة على  تقوم المجموعة باإلعتراف

 بيان مركز مالي موحد. يتم تحديث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة في كل تاريخ وكذلك على عقود الضمان الماليالمدينة  التجارية
  لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي باألداة المالية المعنية.

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

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

لة األخرى. تتنقل الموجودات المالية عبر ثالث مراحل بناًء على التغير األرباح أو الخسائر أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشام
    في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي.

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

  
  االعتراف المبدئي، يتم تسجيل قيمة معادلة  زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ : عندما ال تشهد األداة المالية ١المرحلة

   شهراً.  ١٢لقيمة خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 
 

   النخفاض منذ االعتراف المبدئي، ولكنها لم تتعرض  زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان    ةالمالي  األداةشهد  تعندما  :٢المرحلة
من حاالت التعثر المتوقعة على مدى العمر خسائر االئتمان المتوقعة  يتم تسجيل قيمة معادلة لقيمة في التصنيف االئتماني،

 المتوقع.
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٢٦ 

  

  
ة -٤ اس اسات ال ة) أه ال   (ت
 

ةالدوات األ(و)  ة)  ال   (ت
 

ة ال دات ال ج ة ال فاض  ة)  إن  (ت
 

  يتم تصنيف هذه بيان المركز المالي الموحد : عندما يكون هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة في تاريخ٣المرحلة ،
األدوات المالية على أنها تعرضت النخفاض في التصنيف االئتماني، وسيتم تسجيل قيمة معادلة لخسائر االئتمان المتوقعة 

  للموجودات المالية.  مدى العمر المتوقععلى 
 

يتم قياس خسائر االئتمان على أنها القيمة تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة في التقدير المرجح لخسائر االئتمان. وفقاً للمنهجية العامة، 
ً للعقد وبين التدفقات النقدية التي  توقع تالحالية لكافة حاالت العجز النقدي (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة إلى المنشأة وفقا

  المالي.يتم تخفيض خسائر االئتمان المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي لألصل   حصل عليها).تأن  المجموعة
 

وفقاً للمنهجية المبسطة، تستخدم المجموعة مصفوفة مخصص ما لقياس خسائر االئتمان المتوقعة من الذمم المدينة التجارية المستحقة 
من العمالء الفرديين. يتم احتساب معدالت الخسائر باستخدام طريقة "معدل الدوران" بناًء على احتمال تقدم الذمم المدينة خالل مراحل  

لهبوط إلى الشطب. يتم عادةً قياس مخصصات انخفاض القيمة بقيمة تعادل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر متعاقبة من ا
  .المتوقع

 
التي تنتج من جميع حاالت التعثر في السداد الممكنة على   العمر المتوقع في الخسائر المتوقعة  مدىعلى    المتوقعة  تتمثل خسائر االئتمان

 مانية المتوقعةتالخسارة االئشهراً جزءاً من  ١٢لمدة  المتوقعة تتمثل الخسائر اإلئتمانية في المقابل،. ألداة المالية ل المتوقع عمرالمدار 
  شهراَ بعد تاريخ بيان المركز المالي الموحد.  ١٢األداة المالية خالل    تعثر سداد  والتي من الممكن أن ينتج عنها  على العمر المتوقع لألداة

  
وذمم اإليجار المدينة. يتم   صولوعقود األبخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر للذمم المدينة التجارية    باالعتراف  المجموعة  تقوم

والتي تم تقديرها بناَء على الخبرة السابقة م مصفوفة مخصص تقدير خسائر االئتمان المتوقعة على هذه الموجودات المالية باستخدا
 الحالية والتوقعات اإلقتصادية المستقبليةللمجموعة ، مع تعديلها بالعوامل الخاصة بالمدينين والظروف االقتصادية للخسارة اإلئتمانية 

  عند االقتضاء.للنقود ، بما في ذلك القيمة الزمنية الموحد كما في تاريخ بيان المركز المالي
  

بخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر عندما تكون هناك زيادة   باالعتراف  المجموعة  تقومبالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى ،  
 عندل كبير . ومع ذلك ، في حالة عدم زيادة مخاطر االئتمان على األداة المالية بشكاألولي عند االعترافكبيرة في مخاطر االئتمان 

  شهًرا.  ١٢مخصص الخسارة لتلك األداة المالية بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة    بقياس  المجموعة  تقوماالعتراف األولي ،  
  

ان ا االئ ة في م ادة    ز
 

مخاطر   تقوم المجموعة بمقارنةمنذ االعتراف المبدئي،    جوهريعند تقدير ما إذا كانت مخاطر االئتمان على أداة مالية قد زادت بشكل  
بيان  في األداة المالية في تاريخ  عثرمخاطر حدوث تمع  بيان المركز المالي الموحدفي السداد على األداة المالية في تاريخ  التعثر

، مدعومةاألولي. عند إجراء هذا التقييم ، تأخذ المجموعة في االعتبار المعلومات الكمية والنوعية المعقولة وال الموحد المركز المالي
. تشمل المعلومات التطلعية التي تم النظر له مبرر الالمتاحة دون تكلفة أو جهد  المستقبليةبما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات 

لية للصناعات التي يعمل فيها المدينون بالمجموعة ، والتي تم الحصول عليها من تقارير الخبراء االقتصاديين فيها اآلفاق المستقب
والمحللين الماليين والهيئات الحكومية ومؤسسات الفكر ذات الصلة وغيرها من المنظمات المماثلة ، وكذلك النظر في مختلف المصادر  

  .معلومات االقتصادية المتعلقة بالعمليات األساسية للمجموعةالخارجية للواقع الفعلي. والتنبؤ بال
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ة -٤ اس اسات ال ة) أه ال   (ت
 

ةالدوات األ(و)  ة)  ال   (ت
  

ان ا االئ ة في م ادة  ة)  ز   (ت
  

اإلئتمان قد زادت بشكل جوهري منذ عند تقييم ما إذا كانت مخاطر اإلعتبار وعلى وجه الخصوص، تؤخذ المعلومات التالية بعين 
  اإلعتراف المبدئي: 

  
 ؛أو الداخلي لألداة المالية (إن توفر) الخارجي االئتماني الفعلي أو المتوقع في التصنيف الكبير لتدهور ا  
 الكبيرة زيادة الأداة مالية معينة، على سبيل المثال الخاصة بفي مؤشرات السوق الخارجية لمخاطر االئتمان الكبير لتدهور ا

الذي كانت فيه القيمة  مدى ال أو  فروق االئتمان أو أسعار مقايضة التعثر االئتماني بالنسبة للمدين أو طول الفترة الزمنية في
  ؛ألصل مالي أقل من تكلفته المطفأةالعادلة 

   انخفاض  في    تسببتالعمل أو األوضاع المالية أو االقتصادية التي من المتوقع أن  بيئة  التغيرات السلبية الحالية أو المتوقعة في
  ؛ديونه في قدرة المدين على الوفاء بالتزامات جوهري

  التدهور الكبير الفعلي أو المتوقع في النتائج التشغيلية للمدين؛  
 االئتمان على األدوات المالية األخرى لنفس المدين؛  في مخاطر لجوهرية الزيادات ا  
  ؤدي إلى انخفاض التي تاالقتصادية أو التكنولوجية للمدين،  أو البيئة التنظيميةفي فعلي أو متوقع كبير  سلبيحدوث تغير

  ت ديونه.في قدرة المدين على الوفاء بالتزاماجوهري 
 

اطر االئتمان على األدوات المالية لم تزد بشكل جوهري منذ االعتراف المبدئي على الرغم مما سبق ذكره، تفترض المجموعة أن مخ
ات إذا تم تحديد أن لألداة المالية مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ بيان المركز المالي الموحد. يتم تحديد األدوات المالية على أنها ذ

  مخاطر ائتمانية منخفضة في حالة: 
  

   المالية لديها مخاطر تعثر منخفضة،أن األداة  
 لدى المدين قدرة قوية على الوفاء بالتزاماته التعاقدية على المدى القريب، و  
  ولكن ليس بالضرورة، إلى تقليل قدرة  تؤديقد  السلبية في الظروف االقتصادية والتجارية على المدى الطويلالتغيرات ،

  اقدية. المقترض على الوفاء بالتزاماته النقدية التع
  

تعتبر المجموعة أن األصل المالي له مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يتوفر له تصنيف ائتماني خارجي على "درجة االستثمار" وفقًا 
للتعريف المفهوم عالميًا أو إذا كان التصنيف الخارجي غير متاح، فإن األصل له تصنيف داخلي كـ"منتظم األداء". منتظم األداء يعني 

  المقابل لديه مركز مالي قوي وليس هناك مبالغ مستحقة متأخرة السداد.  أن الطرف
  

دئي بالنسبة لعقود الضمان المالي، يعتبر التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفًا في االلتزام غير القابل لإللغاء هو تاريخ االعتراف المب
  .ألغراض تقييم األداة المالية لالنخفاض في القيمة

  
  بدراسة المجموعة تقوما إذا كانت هناك زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي بعقد الضمان المالي، عند تقدير م

تقوم المجموعة بشكل منتظم بمراقبة فعالية الضوابط المستخدمة لتحديد ما إذا   .التغييرات في مخاطر تقصير المدين المحدد في العقد
مخاطر االئتمان وتقوم بمراجعتها حسب اإلقتضاء لضمان قدرة الضوابط على تحديد الزيادة الجوهرية كانت هناك زيادة جوهرية في 

 في مخاطر االئتمان قبل أن يتجاوز المبلغ مهلة السداد. 
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اد ع في ال   تع ال
  

 موجوداتألغراض إدارة مخاطر االئتمان الداخلية حيث تشير الخبرة التاريخية إلى أن التعتبر المجموعة ما يلي بمثابة حدث للتعثر 
  :بأي من المعايير التالية غير قابلة لالسترداد بشكل عام تلتزمالمالية التي 

   
  عندما ال يلتزم العميل بالشروط الماليه؛ أو 
 أوالتي تم الحصول عليها من مصادر خارجية إلى انه من غير   تطويرها داخليًا تموالتي ي ت الداخلية عندما تشير المعلوما

بالكامل، بما في ذلك المجموعة (وذلك بدون األخذ بعين اإلعتبار أي ضمانات  بتسديد التزاماته دين أن يقوم المالمحتمل 
 تحتفظ بها المجموعة).

  
ً من تاريخ  ١٨٠بخالف ما ورد أعاله، تعتبر المجموعة أن التعثر في السداد قد يحدث عندما يتجاوز األصل المالي أكثر من  يوما

  .تبين أن إحتمال التعثر في وقت قريب هو األنسبومدعومة  اإلستحقاق ما لم يكن لدى المجموعة معلومات معقولة
  

  سياسة الشطب
  

يتعرض لصعوبات مالية كبيرة وليس هناك عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أن المدين    الموجودات الماليةتقوم المجموعة بشطب  
 الموجودات . ال تزال  التصفية أو دخل في اجراءات إعالن اإلفالساحتمال واقعي للتعافي، على سبيل المثال، عندما يكون المدين تحت  

القانونية عند االقتضاء.   األحكامبموجب إجراءات االسترداد الخاصة بالمجموعة، مع مراعاة اإلنفاذ ألنشطة خاضعة المالية المشطوبة 
  يتم إدراج أي مبالغ تم استردادها في الربح أو الخسارة. 

  
  ئر االئتمان المتوقعةياس واالعتراف بخساالق

  
) عثر(أي حجم الخسارة إذا كان هناك ت  عند التعثرالسداد، والخسارة    في  عثرالت  يعتمد على إحتماليةقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة  إن  

بواسطة المعلومات  عدلةعن البيانات التاريخية الم عثرالسداد والخسارة في حالة الت في عثر. يستند تقييم احتمالية التوالتعرض للتعثر
بيان المركز القيمة الدفترية في تاريخ تتمثل في إجمالي ، للموجودات المالية إلفتراض التعثركما هو موضح أعاله. بالنسبة  مستقبليةال

، إلى جانب بيان المركز المالي الموحدخ ؛ بالنسبة لعقود الضمان المالي، يتضمن التعرض المبلغ المسحوب كما في تاريالمالي الموحد
التاريخي، وفهم المجموعة الحتياجات  نسقالمحدد على أساس ال تاريخ التعثرأي مبالغ إضافية من المتوقع سحبها في المستقبل حسب 

 ذات الصلة.  لمستقبلية، وغيرها من المعلومات اللمدينالتمويل المستقبلية المحددة 
 

للموجودات المالية، يتم تقدير خسارة االئتمان المتوقعة على أنها الفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة  بالنسبة 
  الفائدة الفعلي األصلي. خفضة بسعر وفقًا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها ، م

    
ا ألن المجموعة مطالبة بالدفع فقط في حالة تقصير المدين وفقًا لشروط األداة المضمونة، فإن  د الضمان المالي، نظرً وبالنسبة لعق

أي مبالغ تتوقع المجموعة  ناقصاً تكبدها التي يئتمانية الخسارة االعن  المدينهو المدفوعات المتوقعة لسداد  مخصص الخسارة المتوقع
  استالمها من المالك أو المدين أو أي طرف آخر. 

  
عمر األداة في الفترات   مدىعلى    مخصص الخسارة المتوقعةذا قامت المجموعة بقياس مخصص الخسارة لألداة المالية بمبلغ يساوي  إ

قياس ب تقوم المجموعة لم تعد مستوفاة،  خسارة االئتمان المتوقعة أن شروط بيان المركز المالي الموحد في تاريخ حددت ، ولكن السابقة
، باستثناء بيان المركز المالي الموحدشهًرا في تاريخ  ١٢المتوقعة بمبلغ يعادل الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة الخسارة االئتمانية 

  التي تم استخدام النهج المبسط لها.  الموجودات
  

نخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة لجميع األدوات المالية مع تعديل مقابل قيمتها إلبأرباح أو خسائر اباإلعتراف المجموعة  تقوم
  . مخصص الخسارة إحتسابالدفترية من خالل 
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  (تتمة)  الموحدة المالية لبيانات إيضاحات حول ا
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 

٢٩ 

  

  
ة -٤ اس اسات ال ة) أه ال   (ت
 

ةالدوات األ(و)  ة)  ال   (ت
  

ة ال دات ال ج ال اف    إلغاء اإلع
  

أو   ، من تلك الموجودات المالية  ةالنقدي اتالحقوق التعاقدية للتدفق انتهاءعند  فقط الموجودات الماليةبتقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف 
. إذا لم تقم المجموعة  الموجودات المالية بما في ذلك جميع المخاطر والمنافع لملكية الموجودات المالية الى منشأة أخرى عند تحويل

 تقوم على الموجودات المحولة، وإستمرت بالسيطرة ة الموجودات الماليةالمتعلقة بملكي والمنافع المخاطرأو االحتفاظ بكافة بتحويل 
إذا احتفظت  عليها سدادها.   التي قد يتعينإضافة إلى االلتزامات ذات الصلة  حصة المحتفظ بها من الموجودات  بالباإلعتراف    المجموعة

، كما ة المالي  بالموجوداتتستمر المجموعة في االعتراف   المجموعة بكافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية الموجودات المالية المحولة،
  المستلمة. تعترف باالقتراض المضمون للعوائد

  
ة ا اس   لم

  
المجموعة بعض المشتقات كأدوات تحوط فيما يتعلق بمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة في تحوطات القيمة  تصنف

  لتدفقات النقدية.االعادلة، ومشتقات السلع األساسية كتحوطات 
  

أهداف إدارة المخاطر  باإلضافة إلىالعالقة بين أداة التحوط والبند المتحوط،  بتوثيق المجموعةتقوم عند بدء عالقة التحوط، 
قوم المجموعة ت، واالستراتيجية لديها للقيام بمعامالت تحوط متنوعة. باالضافة لذلك، عند بدء التحوط وعلى اساس مبدأ االستمرارية 

وهو  ما إذا كانت أداة التحوط فعالة في موازنة التغييرات في القيم العادلة أو التدفقات النقدية للبند المحوط إلى مخاطر التحوط بتوثيق 
  :عندما تستوفي عالقة التحوط جميع متطلبات فعالية التحوط التالية 

  
 هناك عالقة اقتصادية بين البند المتحوط بشأنه وأداة التحوط؛  
 التي تنتج عن هذه العالقة االقتصادية؛  التي ال تسود على تغيرات القيمةتمان ئر االإن تأثير مخاط  
   إن معدل التحوط لعالقة التحوط هو نفسه الناتج عن كمية البند المتحوط بشانه الذي تتحوط المجموعة بشانه فعلياً وكمية أداة

  . د المتحوطالتحوط التي تستخدمها المجموعة فعلياً لتحوط هذه الكمية من البن
  

تقوم المجموعة بتعديل عندما تتوقف عالقة التحوط عن الوفاء بمتطلبات فعالية التحوط المتعلقة بنسبة التحوط (بعد إعادة التوازن)، 
  التحوط في عالقة التحوط (أي إعادة موازنة التحوط) بحيث تلبي معايير التأهيل مرة أخرى. نسبة

  
كأداة   وعقود نسبة الفائدة التبادلية التغيير الكامل في القيمة العادلة للعقد اآلجل (بما في ذلك العناصر اآلجلة)بتصنيف المجموعة تقوم 

  . وعقود نسبة الفائدة التبادلية التي تتضمن العقود اآلجلةالخاصة بها  تحوط لجميع عالقات التحوط
  

نصر تحوطي، باستثناء القيمة الزمنية للخيار. يتم إدراج التغييرات في  القيمة الحقيقية لعقود الخيار كعبتصنيف المجموعة فقط تقوم 
تكلفة احتياطي التحوط. إذا كان العنصر   إدراجها ضمنالقيمة العادلة للقيمة الزمنية المتوافقة للخيار في الدخل الشامل اآلخر ويتم 

ربح أو الخسارة عندما يؤثر البند المتحوط عليه على الربح أو  بالمعاملة ، فيتم إعادة تصنيف القيمة الزمنية إلى ال متعلق حوط له تالم
مرتبًطا بالفترة الزمنية ، فسيتم إعادة تصنيف المبلغ المتراكم في تكلفة احتياطي التحوط إلى   له  حوطتالخسارة. إذا كان العنصر الم
ات تلك المبالغ المعاد تصنيفها في الربح أو الخسارة تطبق المجموعة إطفاء القسط الثابت. يتم إثب  -  منطقيالربح أو الخسارة على أساس  

المبلغ المتراكم في تكلفة احتياطي التحوط مباشرةً  نقلالتحوط. إذا كان البند المحوط عنصًرا غير مالي ، سيتم  بما يتماشى مع عنصر
من حقوق الملكية وإدراجه في القيمة الدفترية األولية للبند غير المالي المعترف به. عالوة على ذلك ، إذا كانت المجموعة تتوقع أن  

تم إعادة تصنيف هذا المبلغ على الفور إلى  بعض أو كل الخسائر المتراكمة في تكلفة احتياطي التحوط لن يتم استردادها في المستقبل ، ي
  ة. الربح أو الخسار

    



               شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع وشركاتها التابعة 
  

  (تتمة)  الموحدة المالية لبيانات إيضاحات حول ا
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 

٣٠ 

  

  
ة -٤ اس اسات ال ة) أه ال   (ت
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ة ا اس ة)ل م   (ت
  

ة العادلة ات ال   ت
  

  في الربح أو الخسارة. التغيرات في القيمة العادلة ألداة التحوطيتم إدراج 
  

مخاطر التحوط المتعلقة بالقيمة العادلة  في  تغيير  ال  ليعكسبالقيمة العادلة  بعد  الذي لم يتم قياسه    له  حوطتيتم تعديل القيمة الدفترية للبند الم
  .في الربح أو الخسارة ويتم تسجيلها

  
  .الخسارة ، يتم االعتراف بها في نفس عنصر التحوطعندما يتم االعتراف بأرباح أو خسائر التحوط في الربح أو 

  
توقف المجموعة محاسبة التحوط فقط عندما تتوقف عالقة التحوط (أو جزء منها) عن الوفاء بالمعايير المؤهلة (بعد إعادة التوازن ،  

. يتم إطفاء تعديل القيمة غاء التصنيفأو تم إل لتحوط أو يتم بيعها أو إنهاؤهاإن وجدت). ويشمل ذلك الحاالت التي تنتهي فيها أداة ا
  .الناتجة من مخاطر التحوط إلى الربح أو الخسارة من ذلك التاريخ له حوطتالم العادلة للقيمة الدفترية للبند

  
ق ف ال ات ال   ت

  
  والمؤهلة يتم االعتراف بالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات وأدوات التحوط المؤهلة األخرى التي تم تحديدها 

، ويقتصر على التغير التراكمي احتياطي تحوط التدفقات النقدية والمتراكمة ضمنفي الدخل الشامل اآلخر  ةالنقدي اتكتحوطات التدفق
أو الخسارة المتعلقة بالجزء غير الفعال مباشرةً في الربح أو   اإلعتراف بالربحفي القيمة العادلة عنصر التحوط من بداية التحوط. يتم 

  الخسارة ، ويتم إدراجه في بند "األرباح والخسائر األخرى".
  

الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة في   بيان يتم إعادة تصنيف المبالغ المعترف بها سابقًا في 
ه. ومع ذلك ، عندما المعترف ب البند المتحوط فئةالفترات التي يكون فيها العنصر المتحوط له يؤثر على الربح أو الخسارة ، في نفس 

، فإن األرباح والخسائر المعترف   ات غير مالية أو مطلوبات غير ماليةتسجيل موجودالتي تم التحوط ضدها إلى  المتوقعة  معاملة  التؤدي  
لتكلفة القياس األولي  وتدرج مبدئياً ضدبها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكية يتم إزالتها من حقوق الملكية 

المجموعة أن   توقعت، إذا دخل الشامل اآلخر. عالوة على ذلكال يؤثر على الإن هذه التحويل غير المالية.  الموجودات أو المطلوبات
بعض أو كل الخسائر المتراكمة في احتياطي تحوط التدفقات النقدية لن يتم استردادها في المستقبل ، يتم إعادة تصنيف هذا المبلغ على  

  الفور إلى الربح أو الخسارة. 
  

حاسبة التحوط فقط عندما تتوقف عالقة التحوط (أو جزء منها) عن الوفاء بالمعايير المؤهلة (بعد إعادة التوازن،  م  بوقف  المجموعة  تقوم
 اإلستبعاد بأثر. يتم المحاسبة عن تنفيذهاإن وجدت). ويشمل ذلك الحاالت التي تنتهي فيها أداة التحوط أو يتم بيعها أو إنهاؤها أو 

بقى ف بها في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في احتياطي تحوط التدفقات النقدية في ذلك الوقت تمستقبلي. أي ربح أو خسارة معتر
حدوث يكون من المتوقع  المعاملة المتوقعة. عندما  ما يتم اإلعتراف بحقوق الملكية ويتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة عند  ضمن

  . متراكمة في احتياطي تحوط التدفقات النقدية على الفور إلى الربح أو الخسارةمعاملة، يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة ال
  

قة  ة ال ال   األدوات ال
  

تدخل المجموعة في مجموعة متنوعة من األدوات المالية المشتقة إلدارة تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت 
  .األجنبية اآلجلة والخيارات ومقايضات أسعار الفائدةاألجنبية، بما في ذلك عقود العمالت 

  
ً  اإلعتراف يتم بيان في كل تاريخ  بقيمتها العدلةد المشتقات ويتم إعادة قياسها الحقًا و بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عق بالمشتقات مبدئيا

ة ما لم يتم تحديد المشتق وفعاليته كأداة تحوط ، وفي  . يتم االعتراف بالربح أو الخسارة الناتج في الربح أو الخسارمركز مالي موحد
  هذه الحالة يعتمد توقيت االعتراف بالربح أو الخسارة على طبيعة عالقة التحوط.

  
، بينما يتم االعتراف بالمشتقات ذات القيمة العادلة السلبية  كموجودات ماليةيتم االعتراف بالمشتقات ذات القيمة العادلة الموجبة 

. يتم تقديم مقاصةالمشتقات في البيانات المالية إال إذا كان للمجموعة حق قابل للتنفيذ قانونًا ونية لل مقاصة. ال يتم مطلوبات ماليةك
شهًرا ولم يكن من  ١٢أو كمطلوبات غير متداولة إذا كان أجل االستحقاق المتبقي لألداة أكثر من  ةغير متداول موجوداتالمشتقات ك

  . متداولة أو مطلوبات متداولة موجوداتشهًرا. يتم عرض المشتقات األخرى ك ١٢المقرر تحقيقها أو تسويتها في غضون 
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ة -٤ اس اسات ال ة) أه ال   (ت
 

ةالدوات األ(و)  ة)  ال   (ت
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ة قات ال   ال
  

بعض  يختلف عن تأثيرب –غير مشتق عقد مضيف أيًضا على  يتضمنالذي  ود المختلطةأحد مكونات العق ضمنيمشتق الاليشكل 
  التدفقات النقدية لألداة المدمجة بطريقة مشابهة للمشتقات المستقلة.

  
. يتم تصنيف ٩ رقم لتقارير الماليةعداد ا لمعيار الدولي إلوفقاً لموجودات مالية ل المختلطةفي العقود  ضمنيةالال يتم فصل المشتقات 

  بالكامل ويتم قياسه الحقًا إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة حسب االقتضاء.  المختلطالعقد 
  

  رقم لتقارير الماليةعداد المعيار الدولي إلوفقاً لموجودات مالية   تشكلوالتي ال المختلطةفي العقود  ضمنيةيتم التعامل مع المشتقات ال
، ال ترتبط مخاطرها وخصائصها ارتباًطا وثيقًا اتة عندما تستوفي تعريف المشتقالمالية) على أنها مشتقات منفصل مطلوبات(مثل ال ٩

  . العقد األساسي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الحسارةال يتم قياس و العقد األساسيبمخاطر 
  

العقد المختلط  بإدراج بشكل عام، تقوم المجموعة المشتقات الضمنيةفصل  فعوضاً عن، مدرجاً  مالياً  إذا كان العقد المختلط التزاماً 
  .رباح أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل األبالكامل 

  
غير متداولة أو مطلوبات غير متداولة إذا كان تاريخ االستحقاق المتبقي لألداة المختلطة التي   كموجوداتالمشتقات المضمنة    عرضيتم  

  .شهًرا ١٢ خاللأو تسويتها  سديدهاشهًرا وليس من المتوقع ت ١٢أكثر من  المشتقات المدمجةتتعلق بها 
  

ة   ل ق ال ة وحق ال ات ال ل   ال
  

ة ال ات ال ل   ال
  

  يتم قياس جميع المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة بإستخدام معدل الفائدة الفعلي.
  
المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد على الفترات المرتبطة  طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة إلحتساب التكلفة   

عة  بها. معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بناًء على الدفعات النقدية المستقبلية المتوقعة (بما في ذلك الرسوم والوحدات المدفو 
وتكاليف المعامالت واألقساط والخصومات األخرى) خالل العمر المتوقع   أو المستلمة التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي

  .  للمطلوبات المالية أو (عندما يكون مالئماً) خالل فترة أقصر إلى التكلفة المطفأة للمطلوب المالي
  

ة ال امات ال اإلل اف    إلغاء اإلع
  

يمة تقوم الشركة بإلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية فقط عندما يتم تسديدها، إلغاؤها أو إنتهاء مدتها. يتم اإلعتراف بالفروقات بين الق 
  الدفترية للمطلوبات المالية المستبعدة والمبلغ المدفوع والمستحق ضمن األرباح أو الخسائر.   

  
ة  ي أو أداة مل   ال 

  
تصنيف الديون وأدوات الملكية كمطلوبات مالية أو كأدوات ملكية طبقاً ألسس وجوهر الترتيبات التعاقديـة وتعريفات المطلوب يتم 

  المالي وأداة حقوق الملكية.
  

ة ل   أدوات ال
  

المساهمين المصدرة من   أداة الملكية هي أي تعاقد يثبت حق مالكها في أصول الشركة المتبقية بعد طرح جميع إلتزاماتها. أدوات حقوق
    قبل الشركة يتم تسجيلها بالمبالغ المستلمة بعد طرح مصاريف اإلصدار . 

أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة ويتم خصمها مباشرة في حقوق الملكية. ال يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة في  يتم إعادة شراء  
  عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة.  األرباح أو الخسائر
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  (تتمة)  الموحدة المالية لبيانات إيضاحات حول ا
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 

٣٢ 

  

  
ة -٤ اس اسات ال ة) أه ال   (ت
 

ةالدوات األ(و)  ة)  ال   (ت
 

ة   ل ق ال ة وحق ال ات ال ل   ال
  

ال    رأس ال
  

إصدار أسهم عادية كاقتطاع من حقوق بمباشرة المرتبطة يتم تصنيف األسهم العادية كحقوق ملكية. يتم االعتراف بالتكاليف اإلضافية 
    الملكية، بعد خصم أي تأثيرات ضريبية.

قاصة  ال
  

، وذلك فقط عندما يكون لدى  دالموح تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية، ويتم بيان صافي المبلغ ضمن بيان المركز المالي 
الموجودات وتسوية المطلوبات  تحقيقعلى أساس صافي المبلغ أو تها بمقاصة هذه المبالغ وتعتزم إما تسوينافذ حق قانوني  المجموعة

    بصورة متزامنة.
ات (ز)  ع ات واآلالت وال ل   ال

  
اس اف وال   االع

  
ً االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة (انظر السياسة  يتم قياس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا

  المحاسبية حول انخفاض القيمة)، إن وجدت.  
  

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

 تكلفة المواد والعمالة المباشرة؛  
  الموجودات إلى الحالة التشغيلية المناسبة لالستخدام المحدد لها؛و  تهيئةأية تكاليف أخرى منسوبة بصورة مباشرة إلى  
   .تكاليف االقتراض المرسملة  

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

مار إنتاجية مختلفة، يتم احتسابها كبنود مستقلة (مكونات رئيسية) من الممتلكات ألجزاء أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أع
يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ضمن األرباح أو  واآلالت والمعدات.

  الخسائر.
  

وفات الالحقة   ال
  

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

  
اتإعادة ال إلى  ل ارات في م    إس

  
استثماري مع  كأصل هاستثماري، تتم إعادة تصنيف إستثمارمن عقار مشغول من قبل المالك إلى  الممتلكاتأحد عندما يتغير استخدام 

  .٤٠االستثمارية هي "نموذج التكلفة" وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم    بالممتلكاتالوضع في االعتبار أن السياسة المحاسبية الخاصة  
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  (تتمة)  الموحدة المالية لبيانات إيضاحات حول ا
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 

٣٣ 

  

  
ة -٤ اس اسات ال ة) أه ال   (ت
  

ات (ز)  ع ات واآلالت وال ل ة) ال   (ت
   

هالك     االس
  

تكلفة بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ناقصاً القيم المتبقية المقدرة على أساس القسط الثابت على مدى    طفاءيتم احتساب االستهالك إل
أعمارها اإلنتاجية المقدرة. يتم احتساب االستهالك للموجودات المؤجرة على مدى فترة عقد اإليجار أو أعمارها اإلنتاجية، أيهما أقصر،  

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

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

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

  
  تعديلها حيثما يكون مناسباً.، ويتم موحد بيان مركز ماليالقيم المتبقية في تاريخ كل تتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية و

  
از(ح)  ة ق اإلن ال أس ال ال   األع

  
نشاء، يتم بيان األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة ناقصاً انخفاض القيمة، إن وجدت، لحين االنتهاء من اإلنشاء. فور االنتهاء من اإل

يتم تحويل تكلفة تلك الموجودات والتكلفة المنسوبة مباشرة إلى اإلنشاء، بما في ذلك تكاليف االقتراض المرسملة إلى فئة الموجودات 
  ناسبة. ال يتم احتساب استهالك لألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز. الم
  

 ( سة  ا( ل دات غ ال ج   ل
  

اس اف وال   االع
  

ً اإلطفاء  يتم قياس الموجودات غير الملموسة األخرى، التي استحوذت عليها المجموعة ولها أعمار إنتاجية محددة، بالتكلفة ناقصا
عالمات التجارية مبدئيًا بتكلفة الشراء ويتم إطفاءها على أساس م. يتم قياس الالقيمة المتراكمة، إن وجدتالمتراكم وخسائر انخفاض 

  مدى العمر المقدر.القسط الثابت على 
  

وفات الالحقة   ال
  

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

فاء    اإل
  

يتم احتساب اإلطفاء لشطب تكلفة الموجودات غير الملموسة ناقصاً القيم المتبقية المقدرة على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها 
سنة اعتباراً من التاريخ الذي تُصبح فيه متاحة لالستخدام، ويتم االعتراف به بشكل عام   ١٥إلى  ٥إلنتاجية المقدرة التي تتراوح من ا

  ضمن األرباح أو الخسائر. 
  

  تعديلها حيثما يكون مناسباً.، ويتم موحد بيان مركز ماليطرق اإلطفاء واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تتم مراجعة 
    



               شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع وشركاتها التابعة 
  

  (تتمة)  الموحدة المالية لبيانات إيضاحات حول ا
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 

٣٤ 

  

  
ة -٤ اس اسات ال ة) أه ال   (ت
  

 ( ات( ل ارات في م    اإلس
  
أو لكال الغرضين،   قيمتهاإما لتحقيق إيرادات إيجارية أو لزيادة  االتي يتم االحتفاظ به ممتلكاتفي ال اإلستثمارات في ممتلكاتمثل تت

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

" ويتم اإلستثمارات في ممتلكات"   ٤٠باستخدام "نموذج التكلفة" وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم    تتم محاسبة إستثمارات في ممتلكات
 بيانه بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت. يتم تحميل االستهالك للمباني على مدى أعمارها اإلنتاجية

، بناًء بشكل فردي النخفاض القيمة، على األقل سنوياً  اإلستثمارات في ممتلكاتيتم اختبار  سنة. ٣٥إلى  ٢٠المقدرة التي تتراوح من 
  على قيمتها السوقية العادلة السائدة. يتم تحميل أي انخفاض في القيمة الدفترية على الربح أو الخسارة.

  
المشيد   إستثمارات في ممتلكات. تشتمل تكلفة  تلكاتإستثمارات في ممتشتمل التكلفة على المصروفات المنسوبة مباشرة لالستحواذ على  

إلى الحالة   إستثمارات في ممتلكات تجهيزذاتياً على تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأية تكاليف أخرى منسوبة بصورة مباشرة إلى 
  التشغيلية المناسبة لالستخدام المحدد له باإلضافة إلى تكاليف االقتراض المرسملة. 

  
مقابل أصل غير مالي أو موجودات غير مالية، أو مجموعة من الموجودات المالية   ، المستحوذ عليه إستثمارات في ممتلكاتإن تكلفة 

  وغير المالية، تتألف من القيمة العادلة لألصل المستلم أو األصل المتنازل عنه. إن أمكن قياس القيمة العادلة لألصل المستلم أو األصل 
بصورة موثوقة، يتم استخدام القيمة العادلة لألصل المتنازل عنه لقياس التكلفة، ما لم تكن القيمة العادلة لألصل المستلم المتنازل عنه 
(المحتسبة على أنها الفرق بين صافي   إستثمارات في ممتلكاتيتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد  أكثر وضوحاً.

  لقيمة الدفترية للعقار) ضمن األرباح أو الخسائر. المتحصالت من االستبعاد وا
  

  ويل بالقيمة الدفترية لهذاهذا التح  م تنفيذات وآالت ومعدات أو كمخزون، يتبحيث تتم إعادة تصنيفه كممتلك  صلعندما يتغير استخدام األ
  في تاريخ إعادة التصنيف. صلاأل
  

ار(ك)  د اإل   عق
  

الموجودات  إستخدام  بحق باإلعتراف المجموعة . تقوم عقد إيجار يتضمن العقد  تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان بداية العقد،عند 
 قصيرة عقود اإليجار باستثناء المستأجر، هي  فيها تكون الذي اإليجار عقد ترتيبات بجميع يتعلق فيما ومطلوبات عقود اإليجار المقابلة

. بالنسبة لهذه العقود ،  الموجودات منخفضة القيمة إيجار وعقود  )أقل أو شهرا ١٢لمدة  إيجار فترة لها إيجار كعقود المحددة(  األجل
 تشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ما لم يكن صاريفمدفوعات اإليجار كمب باإلعتراف المجموعة تقوم

  االقتصادية من األصول المؤجرة. منافعالزمني الذي يتم فيه استهالك ال مخططآخر أكثر تمثيال لل نهجيأساس م هنالك
  

باستخدام    ويتم تخفيضهاا في تاريخ البدء ،  تسديدهبالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم    مبدئياً مطلوبات عقود اإليجار  يتم قياس  
 يستخدم المستأجر معدل االقتراض اإلضافي سوف  تحديد هذا المعدل بسهولة،  لم يكن هنالك إمكانية لالسعر الضمني في عقد اإليجار. إذا  

 للمجموعة.  
  
اس  ت رجة في  ار ال عات اإل ف ار م د اإل ات عق ل   ما يلي:م

 دفعاإليجار المستحقة ال منافعة)، مطروًحا منها مدفوعات ثابتة (بما في ذلك مدفوعات ثابتة مضّمن،  
 ، المبالغ التي يتوقع أن يدفعها المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية  
  لخيار الشراء إذا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسة هذا الخيار ، و  الممارسةسعر  
  .دفع غرامات إنهاء العقد، إذا كان عقد اإليجار يعكس المستأجر الذي يمارس هذا الخيار 

  
(باستخدام طريقة ار مطلوبات عقود اإليجعكس الفائدة على تزيادة القيمة الدفترية ل من خالل اً قالحمطلوبات عقود اإليجار يتم قياس 

  .  القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار المدفوعة وبتخفيضالفائدة الفعلية) 
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  (تتمة)  الموحدة المالية لبيانات إيضاحات حول ا
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 

٣٥ 

  

  
ة -٤ اس اسات ال ة) أه ال   (ت
  

ار(ك)  د اإل ة) عق   (ت
  
  : عندذي الصلة)   الموجودات حق استخدامل ل(وإجراء تعديل مماثمطلوبات عقود اإليجار قوم المجموعة بإعادة قياس ت
  

 حدث أو تغيير كبير في الظروف مما أدى إلى تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء ، وفي  هنالك مدة عقد اإليجار أو  تغيير
    . عدلباستخدام معدل خصم م المعدلة خصم مدفوعات اإليجار  مطلوبات عقود اإليجار من خاللهذه الحالة يتم إعادة قياس 

 مدفوعات اإليجار بسبب التغييرات في مؤشر أو معدل أو تغيير في المدفوعات المتوقعة بموجب قيمة متبقية مضمونة،   غييرت
باستخدام معدل خصم   المعدلةخصم مدفوعات اإليجار  من خاللاإليجار  عقود اتبمطلووفي هذه الحاالت يتم إعادة قياس 

معدل  سيتم تعديل، وفي هذه الحالة متغيرب التغيير في سعر الفائدة البسب مدفوعات اإليجار في تغييرال إذا كاتغير متغير (
  الخصم المعدل). 

  
 مطلوبات عقود  يتم إعادة قياس  كعقد إيجار منفصل، يتم احتساب تعديل عقد اإليجار لم د اإليجار وعقوتعديل  في حال تم

في  باستخدام معدل الخصم المعدل  عدلةخصم مدفوعات اإليجار الممن خالل بناًء على مدة عقد اإليجار المعّدل اإليجار 
   تعديل.  للالتاريخ الفعلي 

    لم تقم المجموعة بإجراء أي من هذه التعديالت خالل الفترات المعروضة. 
، سريان العقد  جار التي تمت في أو قبلاللتزامات اإليجار المقابلة، مدفوعات اإليي  مبدئوجودات على القياس المال إستخدام حقتشتمل  ي

ً تأجير مستلمة وأي تكاليف مباشرة أولية. يتم قياسها  منافعأي  ناقصاً  ً بالتكلفة ناقص الحقا   المتراكم وخسائر انخفاض القيمة. اإلستهالك ا
  
ندما تتكبد المجموعة التزاًما بتكاليف تفكيك وإزالة أصل مؤجر، أو استعادة الموقع الذي توجد عليه أو استعادة األصل األساسي إلى  ع

بقدر ما تتعلق  -٣٧ للمعيار المحاسبي الدولي رقم الحالة المطلوبة بموجب شروط عقد اإليجار، يتم االعتراف بالمخصص وقياسه وفقًا 
  . بضاعةتكبد هذه التكاليف إلنتاج ما لم يتم  ف في أصل حق االستخدام ذي الصلةحق االستخدام ، يتم إدراج التكاليالتكاليف بأصل 

  
. إذا كان عقد اإليجار أقصر أيهما األساسي  لألصل العمر اإلنتاجي أو  اإليجار فترة مدى  على  حق إستخدام الموجودات هالكتإس يتم

ينقل ملكية األصل األساسي أو تكلفة حق االستخدام، يعكس أن المجموعة تتوقع ممارسة خيار الشراء ، فإن قيمة حق االستخدام ذات 
الصلة يتم إهالكها على مدى العمر اإلنتاجي لألصل األساسي. يبدأ االستهالك في تاريخ بدء عقد اإليجار. يتم عرض أصول حق 

  منفصل في بيان المركز المالي الموحد.  بشكلستخدام اال
  

 أي وتسجيل انخفضت قيمته قد وجودات ال إستخدام  حق كان  إذا ما لتحديد ٣٦ رقم  الدولي  المحاسبي المعيار بتطبيق المجموعة تقوم
  المالية  تقاريرإلعداد ال الدولي المعيار يسمح عملية، وكوسيلة .الممتلكات، اآلالت والمعدات لسياسة محددة وفقًا قيمة انخفاض خسائر

 غير المكونات من به يرتبط وما أي إيجار إحتساب يتم ذلك من وبدال المؤجرة، غير المكونات بين الفصل بعدم للمستأجر ١٦رقم 
  .العملية الوسيلة هذه واحد. لم تقم المجموعة بإستخدام كترتيب المؤجرة

  
ج  عة    ال

  
  . اإلستثمارات في ممتلكاتالمجموعة في عقود إيجار كمؤجر فيما يتعلق ببعض  تدخل

  
مخاطر   ،شروط عقد اإليجار  عند تحويلمؤجراً لها كإيجارات تمويلية أو تشغيلية.  فيها  يتم تصنيف عقود اإليجار التي تكون المجموعة  

عقود إيجار كمويلي. يتم تصنيف جميع عقود اإليجار األخرى إلى المستأجر، يتم تصنيف العقد على أنه عقد إيجار ت ومنافع التملك
  تشغيلية.

  
عندما تكون المجموعة مؤجًرا وسيًطا ، فإنها تمثل عقد اإليجار الرئيسي والعقد من الباطن كعقدين منفصلين. يتم تصنيف عقد اإليجار 

  عن عقد اإليجار الشامل.الناتج الموجودات من الباطن كتمويل أو عقد إيجار تشغيلي بالرجوع إلى حق استخدام 
  

باإلضافة  يتم االعتراف بإيرادات اإليجار من عقود اإليجار التشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ذي الصلة.  
ؤجر ويتم االعتراف بها التكاليف المباشرة األولية المتكبدة في التفاوض وترتيب عقد إيجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل الم إلى

  على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
  

يتم االعتراف بالمبالغ المستحقة من المستأجرين بموجب عقود اإليجار التمويلي كذمم مدينة بمبلغ صافي استثمار المجموعة في عقود 
عكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار المجموعة  اإليجار. يتم تخصيص إيرادات عقود اإليجار التمويلي للفترات المحاسبية لت

غير المسدد فيما يتعلق بعقود اإليجار. عندما يتضمن العقد مكونات اإليجار وغير اإليجار ، تطبق المجموعة المعيار الدولي إلعداد  
    بموجب العقد لكل مكون. لتوزيع الثمن ١٥التقارير المالية رقم 
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٣٦ 

  

  
اسات  -٤ ةأه ال اس ة) ال   (ت
  

ار(ك) د اإل ة) عق   (ت
  

دات ج ةال ال   أج
  

. يتم ةلمجموعة إلى حد كبير جميع مخاطر ومزايا الملكية كعقود تأجير تمويليا حول إلىت يجار التياإلعقود موجودات يتم تصنيف 
اإلعتراف  والقيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار، أيهما أقل. بعد    وي القيمة العادلةمبدئيًا بمبلغ يسا  ستأجرةقياس الموجودات الم

    . ، يتم احتساب الموجودات وفقًا للسياسة المحاسبية المطبقة على ذلك األصل األولي
المحتفظ بها بموجب عقود إيجار أخرى كعقود إيجار تشغيلي وال يتم االعتراف بها في بيان المركز المالي  موجوداتيتم تصنيف ال

      . الموحد للمجموعة
ون  ) ل(   ال
  

تكلفة المخزون على مبدأ المتوسط المرجح للتكلفة،   يتم إحتسابيتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق، أيهما أقل. 
وتشتمل على المصروفات المتكبدة لالستحواذ على المخزون وتكاليف اإلنتاج أو التحويل والتكاليف األخرى المتكبدة إليصال المخزون  

حالي ووضعه الراهن. في حالة المخزون الُمصنّع واألعمال قيد اإلنجاز، تشتمل التكلفة على جزء مناسب من المصروفات لموقعه ال
يتمثل صافي القيمة القابلة للتحقيق في سعر البيع المقدر في سياق األعمال   العامة لإلنتاج استناداً إلى الطاقة التشغيلية االعتيادية. 

    االعتيادية ناقصاً التكاليف المقدرة لإلنجاز ومصروفات البيع. 
ة ) م( فاض  ة إن ال دات غ ال ج   ال

  
 اإلستثمارات في ممتلكات،غير المالية (باستثناء    هابمراجعة القيم الدفترية لموجودات  بيان مركز مالي موحدتقوم المجموعة في تاريخ كل  

وفي حالة وجود ذلك  المخزون وموجودات الضريبة المؤجلة) للتحقق مما إذا كان هناك أي مؤشر على تعرضها النخفاض القيمة. 
إذا كان هناك   إنخفاض قيمتها    للشهرة للتحقق من  يتم إجراء إختبار سنويالمؤشر، فانه يتم تقدير القيمة القابلة لإلسترداد للموجودات.   

المستقبلي للموجودات األخرى، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل للوحدات المنتجة للنقد أي مؤشر على تعرضها النخفاض القيمة 
ً وثابت  س معقولاعلى أس  هاعندما يمكن تحديدلإلسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل.   الشركات   موجودات  تحديد  ، يتم أيضا

  .يمكن تحديدهاوثابتة  أصغر مجموعة من وحدات توليد النقد بناًء على أسس معقولة    وزيعها علىللنقد ، أو يتم ت  المنتجةللوحدات الفردية  
  

سنويًا  ألقلي غير المحدد للتحقق من مدى تعرضها النخفاض في القيمة على ااإلنتاجيتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات العمر 
  .في حال كان هناك مؤشر على انخفاض القيمة

  
 فإنه االستخدام، من القيمة ولتقدير   .اإلستخدام  من القيمة أو البيع تكاليف ناقصة العادلة القيمة عن عبارة هو لالسترداد القابل المبلغ إن
 للقيمة الحالية  السوق تقييمات يعكس الضريبة خصم  قبل  معدل باستخدام الحالية قيمتها إلى  المقدرة المستقبلية النقدية التدفقات خصم يتم

  تعديلها.  يتم لم  والتي لألصل المصاحبة والمخاطر للنقود الزمنية
  
 أو(لألصل المدرجة  القيمة تخفيض يتم فإنه الدفترية، قيمته من  بأقلد) النق توليد وحدة  أو( لألصل  لالسترداد القابل  المبلغ تقدير تم إذا 

    .لالسترداد  القابلة القيمة إلىد) النق توليد وحدة
  

 القابلة للقيمة المعدل التقدير إلى  )النقد  توليد وحدة أو( لألصل المدرجة القيمة زيادة يتم الحقا،ً القيمة انخفاض خسارة عكس عند
 انخفاض خسارة تسجيل يتم لم لو فيما تحديدها الممكن من كان التي الدفترية القيمة الزائدة الدفترية القيمة ال تتجاوز بحيث لالسترداد

 إذا إال الموحد، الدخل بيان في القيمة انخفاض خسارة عكس تسجيل يتم  .السابقة السنوات خالل)النقد توليد وحدة أو( األصل  قيمة في
مباشرة في الربح أو الخسارة  القيمة انخفاض خسارة عكس إدراج يتم الحالة وفي هذه التقييم، إعادة بقيمة الصلة ذي األصل إدراج تم

    .  إلى الحد الذي سيتم إستبعاد خسائر إنخفاض القيمة الذي تم تسجيلها لألصول خالل سنوات سابقة
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٣٧ 

  

  
ة -٤ اس اسات ال ة) أه ال   (ت

  
  تعويضات الموظفين) ن(

  
ة األجل ف ق ات ال   تع

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

بدفع هذا المبلغ مقابل الخدمات السابقة التي قدمها الموظف، إعتباري المتوقع دفعه إذا ترتب على المجموعة التزام حالي قانوني أو 
  زام بصورة موثوقة.وأمكن تقدير االلت

  
دة ات ال اه   خ ال

  
لموظفيها من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقاً لقانون  اإلجتماعيبالمساهمة بمخصص التقاعد والتأمين  المجموعةتقوم 

من   ٪١٢٫٥ة بما نسبته وبموجبه تقوم المجموعة بالمساهم، ١٩٩٩لعام  )٧(رقم لدولة اإلمارات العربية المتحدة اإلتحادي العمل 
  مجموعة. يساهم موظفي ال  إجمالي مبلغ الرواتب الخاضعة لحساب المساهمة عن موظفيها من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة

مبلغ الرواتب الخاضعة لحساب من  على التوالي ٪٢٫٥و  ٪٥بنسبة وكذلك الحكومة من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة 
ويتم هو القيام بتحويل المساهمات المحددة فقط.  االجتماعي. إن إلتزام المجموعة الوحيد بالنسبة لمخصص التقاعد والتأمين  مةالمساه

  . إدراج تلك المساهمة في األرباح أو الخسائر 
  

ف اك ال ة وت   اإلجازات ال
  

المتعلقة باإلجازات السنوية وتذاكر السفر بناًء على الخدمات المقدمة من يتم عمل إستحقاق لإللتزامات المقدرة إلستحقاقات الموظفين 
  قبل الموظفين المستحقين حتى نهاية السنة . 

  
مة  ة ال ات نها   تع

  
يرتكز مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين على أساس االلتزام الذي قد ينشأ فيما لو تم إنهاء خدمات كافة الموظفين في تاريخ  

ويتم احتسابه وفقاً ألحكام قانون العمل االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة والقوانين المحلية ذات  الموحد بيان المركز المالي
ة على الشركات التابعة الخارجية. ترى اإلدارة أن هذه التعويضات تمثل التزامات طويلة األجل وعليه يتم تصنيفها الصلة المطبق

  كمطلوبات طويلة األجل.   
  

ات) س(   ال
  

د إ ات ع وج اري أخ م ة أو إع ن ة (قان امات حال يل قة، وال اث سا ة ألح م  ة)  جح أن تق م ال
ها ي ها و تق عة ب لة. ال   رة معق

  
يتم إحتساب المخصصات حسب أفضل التقديرات للمصروفات المستقبلية لسداد اإللتزامات كما بتاريخ بيان المركز المالي الموحد 

يد المخصص بإستخدام التدفقات النقدية المتوقعة مأخوذاً في عين اإلعتبار أية أخطار وأحداث غير متوقعة متعلقة باإللتزام عند تحد
للنقود  لسداد اإللتزام الحالي ، فإن القيمة الدفترية لإللتزام تمثل القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية (حيث يكون تأثير القيمة الزمنية

  مادية).
  

زام من طرف ثالث ،فإنه يتم تسجيل المبالغ المدينة كأصل  عند توقع إسترداد بعض أو جميع المنافع اإلقتصادية المطلوبة لتسديد االلت
  إذا ما تم التأكد فعالً من أن التسديدات سوف يتم تحصيلها وأن تكون المبالغ المدينة قابلة للقياس بشكل موثوق .

  
انات) ع(   ال
  

بناًء على معطيات الضمان السابقة وتقدير النتائج يتم االعتراف بمخصص الضمانات عندما يتم بيع المنتجات أو الخدمات ذات الصلة،  
  المحتملة في حال وقوع أي منها.
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ة -٤ اس اسات ال ة) أه ال   (ت

  
ع ) ف( ف بها لل دات ال ج   ال
  

القيمة العادلة ناقصاً   وأ) المصنفة كموجودات متاحة للبيع بالقيمة الدفترية المجموعات المستبعدةيتم قياس الموجودات غير المتداولة (
    ، أيهما أقل.البيع تكاليف

على أنها محتفظ بها للبيع إذا كان سيتم استرداد قيمتها الدفترية من خالل    المستبعدةمجموعات  اليتم تصنيف الموجودات غير المتداولة و
ة  مجموعالمستمر. ال يتم الوفاء بهذا الشرط إال عندما يكون البيع محتمالً للغاية ويكون األصل (أو معاملة بيع بدالً من استخدامها ال 

) متاًحا للبيع الفوري في حالته الحالية. يجب أن تلتزم اإلدارة بالبيع الذي يتوقع أن يكون مؤهالً لالعتراف بأنها عملية بيع مستبعدةال
    تصنيف.مكتملة في غضون عام واحد من تاريخ ال

تلك الشركة  ع موجودات ومطلوباتعندما تلتزم المجموعة بخطة بيع تنطوي على فقدان السيطرة على شركة تابعة، يتم تصنيف جمي
تحتفظ بغير وف التابعة على أنها محتفظ بها للبيع عندما يتم استيفاء المعايير المذكورة أعاله، بغض النظر عما إذا كانت المجموعة س

    حصة الشركة التابعة السابقة بعد البيع.السيطرة على 
استثمار في شركة زميلة أو جزء من استثمار في شركة زميلة أو االستثمار أو جزء  يتضمن إستبعادعندما تلتزم المجموعة بخطة بيع 

مذكورة أعاله. بعد ذلك تتوقف من االستثمار في الشركة الزميلة ، يتم تصنيفها على أنها محتفظ بها للبيع عندما يتم استيفاء المعايير ال
للبيع. أي جزء محتجز من استثمار في   فظ بهتعلق بالجزء المصنف على أنه محتالمجموعة عن تطبيق طريقة حقوق الملكية فيما ي

    ة.شركة زميلة لم يتم تصنيفه على أنه محتفظ به للبيع يستمر في حسابه باستخدام طريقة حقوق الملكي
ادات ) ص(   اإلي

  
باإليرادات بشكل رئيسي من بيع البضائع التي تتكون من األدوات الصحية والبالط والمواد ذات الصلة. يتم   تقوم المجموعة باإلعتراف

المبالغ المحصلة نيابة عن   يتم إستبعادالذي تتوقع المجموعة الحصول عليه في عقد مع عميل و على أساس الثمن اإليراداتقياس 
    باإليرادات عندما تنقل التحكم في منتج أو خدمة إلى عميل.باإلعتراف مجموعة ال تقومأطراف ثالثة. 

اإليرادات عند نقل السيطرة على البضائع ، ويتم ذلك عندما يتم شحن البضائع اإلعتراف  بالنسبة لمبيعات البضائع إلى سوق الجملة ، يتم  
طريقة التوزيع والسعر لبيع البضائع ،  ب تتعلقإلى موقع البائع المحدد (التسليم). بعد التسليم ، يتمتع تاجر الجملة بسلطة تقديرية كاملة 

لتقادم والخسارة فيما يتعلق بالبضاعة. يتم االعتراف بالمدينين من قبل ويتحمل المسؤولية الرئيسية عند بيع البضائع ويتحمل مخاطر ا
غير مشروط ، حيث   الثمن الزمنية التي يصبح فيها الحق في  النقطة    المجموعة عندما يتم تسليم البضاعة إلى تاجر الجملة ألن هذا يمثل

    أن مرور الوقت فقط مطلوب قبل استحقاق السداد. 
اإليرادات عند نقل السيطرة على البضائع ، حيث يتم عندها شراء العميل ب اإلعترافع إلى عمالء التجزئة، يتم بالنسبة لمبيعات البضائ

    للبضائع من منفذ البيع بالتجزئة. يتم دفع سعر المعاملة فوًرا عند شراء العميل للبضائع. 
بالحق في موجودات   باإلعتراف  المجموعة  تقوم. وبالتالي،  رجاعارس العمالء حق االاسترداد المنتج عندما يم  الحق في   لمجموعةا   لدى

على مستوى المحفظة   مرتجعاتلتقدير عدد ال  الماضيةتكلفة المبيعات. تستخدم المجموعة تجربتها    ما يقابله فيالبضائع المعادة وتعديل  
في اإليرادات التراكمية المعترف بها نظًرا أال يحدث انعكاس كبير  من المحتمل بشكل جوهريباستخدام طريقة القيمة المتوقعة. 

    . للمرتجعات على مدى السنواتللمستوى الثابت 
مات   تق ال

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

    لشروط االئتمان أو االتفاقية.بتقديم الخدمات ويستحق سدادها وفقاً 
اح   عات األر ز ادات ت   إي

  
فعات. الم ال عة في اس ت ح ال ائ في تارخ ث زعات األراح ض األراح أو ال ادات ت إي اف    ي االع

  
ل) ق( ال ال ل وت ادات ال   إي

  
ودائع الوكالة والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة. يتم الربح على  الودائع الثابتة وتتألف إيرادات التمويل من إيرادات الفائدة على  

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

ومصروفات الربح على التمويل اإلسالمي والرسوم المصرفية.  تتألف تكاليف التمويل من مصروفات الفائدة على القروض المصرفية 
تتم رسملة تكاليف  ومع ذلك،  يتم االعتراف بكافة تكاليف التمويل ضمن األرباح أو الخسائر باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

    االقتراض المنسوبة بشكل مباشر لحيازة أو إنشاء أصل مؤهل كجزء من تكلفة ذلك األصل.  



               شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع وشركاتها التابعة 
  

  (تتمة)  الموحدة المالية لبيانات إيضاحات حول ا
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 

٣٩ 

  

  
ة -٤ اس اسات ال ة) أه ال   (ت

  
ل) ق( ال ال ل وت ادات ال ة)  إي   (ت
  

إن األصل المؤهل هو األصل الذي يستغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة حتى يصبح جاهزاً لالستخدام المحدد له أو بيعه. تتوقف  
  رسملة تكاليف االقتراض عند االنتهاء الفعلي من كافة األنشطة الالزمة إلعداد األصل لالستخدام المحدد له أو بيعه.    

  
رف العمالت األجنبية على أساس صافي المبلغ إما كإيرادات تمويل أو تكاليف تمويل، ويتوقف ذلك  يتم بيان األرباح والخسائر من ص

  على ما إذا كانت تغيرات العمالت األجنبية تمثل صافي ربح أو صافي خسارة. 
  
    الضريبة  ) ر(

  تتألف مصروفات الضريبة من الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة. 
  

   الضريبة الحالية 
يتم إحتساب الضريبة الحالية على أساس ربح السنة الخاضع للضريبة. هذا ويختلف الربح الخاضع للضريبة عن الربح المبين في بيان 
الربح أو الخسارة حيث ال يشمل بنود إيرادات ومصاريف تخضع للضريبة أو قابلة لالقتطاع في سنوات أخرى وكما ال يشمل على  

ريبة أو لالقتطاع. يتم إحتساب الضريبة الحالية للمجموعة باستخدام معدالت ضريبة تم تفعيلها أو تم البنود التي لم تخضع قط للض
  تفعيلها بشكل جوهري كما في تاريخ بيان المركز المالي الموحد. 

  
قات أن يكون هناك تدفق  المحتملمن  ، لكن  المتعلقة بهاتحديد الضريبة    من غير المؤكد   يتم االعتراف بمخصص لتلك األمور التي يكون

حكم مهنيين   على. يستند التقييم  دفعهالمتوقع    مبلغ الضريبةضريبية. يتم قياس المخصصات بأفضل تقدير لالهيئة  الفي المستقبل إلى    نقدية
  .الضرائب داخل الشركة المدعومين بخبرة سابقة فيما يتعلق بهذه األنشطة

  
    الضريبة المؤجلة

الفروقات بين القيمة الدفترية للموجودات  على المؤجلة هي الضريبة المتوقع أن تكون مستحقة الدفع أو قابلة لالستردادضريبة إن ال 
باستخدام  إحتسابها  ، ويتم  وااللتزامات في البيانات المالية الموحدة وأسس الضريبة المقابلة لذلك والمستخدمة في احتساب الربح الضريبي

يتم االعتراف بشكل عام بمطلوبات الضرائب المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة، ويتم االعتراف . مطلوباتطريقة ال
بشكل عام بموجودات الضرائب المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة للمدى الذي يحتمل معه أن تتوفر األرباح الخاضعة للضريبة والتي 

كما أن هذه الموجودات والمطلوبات ال تستدرك اذا نشأ الفرق المؤقت من االعتراف   من الفروقات المؤقتة.    يمكن ان يتم االستفادة مقابلها
األولي (خالفاً إلندماج األعمال) لموجودات ومطلوبات بمعاملة ال تؤثر على الربح الخاضع للضريبة أو على الربح المحاسبي. باإلضافة  

  الضريبية المؤجلة إذا كانت الفروق المؤقتة ناتجة عن اإلعتراف المبدئي للشهرة. إلى ذلك ال يتم اإلعتراف بالمطلوبات 
  

عن االستثمارات في الشركات التابعة  تجةالخاضعة للضريبة الناعلى الفروقات المؤقتة الضريبية المؤجلة بمطلوبات  يتم االعتراف
الت التي تكون فيها المجموعة قادرة على التحكم في عكس الفرق والشركات الزميلة والفوائد في المشروعات المشتركة، باستثناء الحا

يتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة الناتجة عن الفروق   ميعكس الفرق المؤقت في المستقبل. ل   ن ال المؤقت ويكون من المحتمل أ 
لمحتمل وجود أرباح ضريبية كافية يمكن االستفادة المؤقتة القابلة للخصم المرتبطة بهذه االستثمارات والفوائد إال بقدر ما يكون من ا

  .المنظور مستقبلفي ال ئد الفروق المؤقتة ويتوقع عكسهامنها مقابل فوا
  

يتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات الضريبية المؤجلة في نهاية كل فترة مالية وتخفّض للحّد الذي يكون من غير المحتمل معه أن  
للضريبة الكافية للسماح باسترداد األصل كله أو بعضه. يتم قياس المطلوبات والموجودات الضريبية المؤجلة  تتوفر األرباح الخاضعة 

 وفقاً لمعدالت الضريبة المتوقع تطبيقها في الفترة التي يتم فيه تسوية االلتزام او تحقق األصل بناًء على معدالت الضريبة (والقوانين
  إعتبار أنه تم تشريعها كما في نهاية الفترة المالية. الضريبية) التي تم تشريعها أو تم 

  
يعكس قياس مطلوبات وموجودات الضريبة المؤجلة النتائج المترتبة على الضريبة التي ستنشأ عن الطريقة التي تتوقع بها المجموعة؛  

  كما في نهاية الفترة المالية، إلسترداد أو سداد القيمة الدفترية لموجوداتها ومطلوباتها. 
  

يتم تعويض موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة عندما يكون هناك حق قابل للتنفيذ قانونًا لمقابلة موجودات الضريبة الحالية مقابل 
االلتزامات الضريبية الحالية وعندما يتعلق األمر بضرائب الدخل التي تفرضها نفس سلطة الضرائب وتعتزم المجموعة تسوية 

  صافي. ال لضريبية الحالية على أساس موجوداتها ومطلوباتها ا
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  (تتمة)  الموحدة المالية لبيانات إيضاحات حول ا
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 

٤٠ 

  

  
ة -٤ اس اسات ال ة) أه ال   (ت

  
ة)الضريبة  ) ر(   (ت

  
  الضريبة الحالية والمؤجلة للسنة 

  
يتم االعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة ضمن األرباح أو الخسائر، إال إذا كانت متعلقة ببنود مدرجة مباشرة ضمن بيان الدخل الشامل 
األخرى او مباشرة في حقوق الملكية، وفي هذه الحالة، يتم أيضاً اإلعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة في بنود الدخل الشامل األخرى 
أو مباشرة في حقوق الملكية على التوالي. عندما تنشأ الضريبة الحالية والمؤجلة من المحاسبة المبدئية إلندماج األعمال، يتم تضمين 

  ائب في المحاسبة المتعلقة بدمج األعمال. تأثير الضر
 

    الزكاة) ش(
ً لطريقة حقوق الملكية، يتم تكوين مخصص  فيما يتعلق بالعمليات في بعض الشركات التابعة والشركات المستثمر بها المحتسبة وفقا

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

  
عند اإلنتهاء يتم تحميل مخصص الزكاة على األرباح أو الخسائر. ويتم احتساب القيمة اإلضافية، إن وجدت، التي قد تصبح مستحقة 

  .النتهاء من عملية التقييمة التي يتم فيها االسنمن أحد األصول في  
  
    الربح األساسي والمخفض للسهم) ت(

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

 ةالعادي لحاملي األسهمالمحتفظ بها. يتم تحديد ربحية السهم المخفضة عن طريق تعديل األرباح أو الخسائر المنسوبة  لذاتيةاألسهم ا
المحتفظ بها، مقابل تأثيرات جميع األسهم العادية   الذاتيةلبيان أثر األسهم والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة، بعد تعديلها 

  المحتمل تخفيضها. 
  
    التقارير حول القطاعات ) م(

يتمثل القطاع التشغيلي في أحد مكونات المجموعة التي تزاول أنشطة تجارية يمكن من خاللها تحقيق إيرادات وتكبد مصروفات بما في  
 اإليرادات والمصروفات المتعلقة بمعامالت مع أي من المكونات األخرى للمجموعة. ذلك 

 
تشتمل نتائج القطاع التي يتم تقديم تقارير بشأنها إلى الرئيس التنفيذي للشركة (المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية) على  

التي يمكن تخصيصها على أساس معقول. تتمثل المصروفات الرأسمالية  البنود المنسوبة بصورة مباشرة للقطاع باإلضافة إلى البنود 
  .رة للقطاع في إجمالي التكاليف المتكبدة خالل السنة لالستحواذ على ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات غير ملموسة بخالف الشه
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٤١ 

  

  
    اإليرادات -٥

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
        ألف درهـم   ألف درهـم  

  ٢٫٥٥٤٫٢٠٤  ٢٬٣٣٤٬٤٦٧  بيع البضائع
        ٢٠٫٣٢٩  ١٥٬٠٢٢  أخرى 

  ٢٫٥٧٤٫٥٣٣   ٢٬٣٤٩٬٤٨٩          
عة ق ال ة ت ة زم مات ع نق ائع وال ل ال الء ب د مع الع اداتها م العق ة إي  .مع

 
  تحليل اإليرادات حسب األسواق الجغرافية   )أ (

  

  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١
مــــنتجات  
  السيراميك 

صناعات  
  اإلجمالي   أخرى  أخرى

  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
          

 ١٬٢٥٠٬١٦٣ ١٢٬٨٣٨ ٥٠٬٦٧٣ ١٬١٨٦٬٦٥٢  الشرق األوسط 
 ٣٨٧٬٣٦٠ - ١٤٤ ٣٨٧٬٢١٦  أوروبا 

 ٥٩٠٬٧٧٥ ٢٬١٨٤ ٦٠٬٨١٢ ٥٢٧٬٧٧٩  دول أسيوية 
 ١٢١٬١٩١ - ٣٬٩٨٧ ١١٧٬٢٠٤  أخرى مناطق 

          
  ٢٬٣٤٩٬٤٨٩ ١٥٬٠٢٢ ١١٥٬٦١٦ ٢٬٢١٨٬٨٥١ 
      
  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
مــــنتجات  
  السيراميك

صناعات  
  اإلجمالي   أخرى   أخرى 

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

  ١٫٢٦٩٫٠٧٤   ١٧٫٩٧٤   ٤٤٫٦٧٩   ١٫٢٠٦٫٤٢١   الشرق األوسط 
  ٤٢٥٫٢٨١   --   --   ٤٢٥٫٢٨١   با وأور

  ٧٢١٫٧٦٧   ٢٫٣٥٥   ٧١٫٠٢١   ٦٤٨٫٣٩١   دول أسيوية 
  ١٥٨٫٤١١   --   ٢٫٦٢٠   ١٥٥٫٧٩١   أخرى مناطق 

          
   ٢٫٥٧٤٫٥٣٣   ٢٠٫٣٢٩   ١١٨٫٣٢٠   ٢٫٤٣٥٫٨٨٤  
          

  
  تكلفة المبيعات -٦
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
        ألف درهـم   ألف درهـم  

  ٧٥٨٫٥٥٦  ٦٦٣٬٣٥٦  مواد خام مستهلكة 
  ٥٢٫٠٩٨  ١٤٠٬٢١١  التغير في البضائع تامة الصنع

  ٩٫٧٨١  ٢٠٬٢٤٥  ) ٢٠(راجع إيضاح   صافي –الحركة  يئةالبضاعة بطمخصص 
  ٢١٨٫٦٣٥  ١٨٩٬٠٨٢  عمالة مباشرة 

  ١٣٠٫٢٩٩  ١١٢٬٨٨٤  الطاقة والوقود  
  ١٨٩٫٨٣٨  ١٤٧٬٠٢٠  الغاز النفطي المسال والغاز الطبيعي 

  ١١١٫٥٣٧  ١١٠٬٨٧٩  ) ١٤(راجع إيضاح  معداتوآالت  ،استهالك ممتلكات
  ١٥٧  ١٠٤  ) ١٦(راجع إيضاح  حق إستخدام الموجودات استهالك

  ٩٨٫٦٧٤  ٨٧٬٤٩٠  إصالحات وصيانة  مصاريف 
  ١٠٢٫٨٦٦  ٨٥٬٥٩١   مواد التعبئة مصاريف

        ٤٦٫٥٥٧  ٣٩٬٧٦٣  أخرى  
  ١٫٧١٨٫٩٩٨   ١٬٥٩٦٬٦٢٥        
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  (تتمة)  الموحدة المالية لبيانات إيضاحات حول ا
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 

٤٢ 

  

  
  إدارية وعمومية  اريفمص -٧

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
        ألف درهـم   ألف درهـم  

  ٩٧٫٤٢٤  ٨٣٬٠٧٣  موظفين والتكاليف ذات الصلة  رواتب
  ١٨٫٥٠٢  ١٩٬٦٦٠  ) ١٤(راجع إيضاح  معداتوآالت  ،استهالك ممتلكات

  ١٠٫٦١٦  ١١٬٣٣٦  )١٨إستثمارات في ممتلكات (راجع إيضاح استهالك 
  ٢٫٠٤١  ١٬٥٣٠  ) ١٦حق إستخدام الموجودات (راجع إيضاح  استهالك

  ٦٫٣٦٥  ٦٬٦٧٨  )١٧(راجع إيضاح إطفاء موجودات غير ملموسة  
  ٥٫٥٤٨  ٤٬٠٧٣  هاتف وبريد ومستلزمات مكتبية 

  ٦٫١٠٠  ٥٬١٣٩  إصالحات وصيانة  مصاريف 
  ١٢٫٥٥٢  ١٣٬٧٧٣  أتعاب قانونية ومهنية 

  ٤٫٧٩٧  ٤٬٢٠٦  مصروفات مرافق
  ٢٫٠٠٥  ٢٬٧١٧  مصروفات أمن  

  ١٠٫٦٧٧  ١٠٬٤٢٠  المعلومات وأتعاب االستشاراتترخيص تكنولوجيا 
  ٨٫٩٣٥  ٩٬٢٨٥  إستثمارات في ممتلكاتمصروفات 

  -- ١٬٤٣٨  الخسارة من إستبعاد ممتلكات، آالت ومعدات
        ٢٥٫١١٨  ٢٥٬٩٧٧  أخرى  

  ٢١٠٫٦٨٠   ١٩٩٬٣٠٥        
  

  مقابل مساهمات إجتماعية. مليون درهم) ٠٬١٨:  ٢٠١٩مليون درهم (  ٠٬٤٨المصاريف األخرى مبلغ تتضمن 
  

      قيمة  في النخفاض الا (عكس)/خسائر  ١-٧
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
        ألف درهـم   ألف درهـم  

  ١٢٫٩٩١  ٤٦٬٧٢٢  *  خسائر انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة
  -- ٨٬٨٦٦  ذمم مدينة أخرى   خسائر انخفاض قيمة

        ) ٢٣٫٠٠٤( (٤٬٤٠٤)  من أطراف ذات عالقة  طلوبعكس خسارة االنخفاض في القيمة الم
  ١٠٫٠١٣(  ٥١٬١٨٤ (        
  

      .: ال شيء ) ٢٠١٩مليون درهم على المستحقات المتعلقة بالفندق المؤجر (  ٢٣٫١ تشمل خسارة االنخفاض في القيمة مبلغ
  مصاريف بيعية وتوزيعية -٨

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهـم   ألف درهـم  
      

  ١٤٣٫٢٧٢  ١١٩٬٨٩٧  موظفين والتكاليف ذات الصلةرواتب 
  ١٣٣٫٨٧٩  ١٧٨٬٢٩٧  الشحن والنقل 
  ٢٨٫٠٣٢  ٢٢٬٢٣٣  عمولة الوكالة

  ٥١٫٠٩٤  ٣٥٬٥٩٥  مصروفات دعاية وترويج  
  ٥٫٨٣٥  ٢٬٨٢٧  مصروفات اإليجار

  ٥٫٠٧٧  ٢٬٢١٠  مصروفات سفر وضيافة  
  ٦٫٥٨٤  ٧٬٣٨٣  ) ١٤(راجع إيضاح  معداتوآالت  ،استهالك ممتلكات

  ٢١٫٦٠٣  ٢٣٬٦١٢  ) ١٦حق إستخدام الموجودات (راجع إيضاح  استهالك
  ١٦٫٢٤٦  ١٧٬١٣٤  أخرى 

      
  ٤١١٫٦٢٢   ٤٠٩٬١٨٨  
      

   



               شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع وشركاتها التابعة 
  

  (تتمة)  الموحدة المالية لبيانات إيضاحات حول ا
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 

٤٣ 

  

  أخرى تشغيلية إيرادات -٩
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم   ألف درهم  

      
  ٣٠٫٥٥٨  ٢٧٬٧٧٥  ))٣(١٨ إيضاحراجع ( إستثمارات في ممتلكاتإيرادات اإليجار من 

  ٢٫٢١١  ٣٬٠١٥  بيع خردة وبنود متنوعة 
  ٣٫٤١٧  ٧٦٩  مطالبات التأمين 

  ١٫٣٧٩  --  األرباح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 
  ٢٫٦٨٤  ٥٬٦٤٢  خصومات مكتسبة 

        ١٥٫٩١٤  ٢٠٬١٧٩  إيرادات متنوعة أخرى  
  ٥٦٫١٦٣   ٥٧٬٣٨٠        
 

  وإيرادات التمويلتكاليف  -١٠
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهـم   ألف درهـم  

      تكاليف التمويل
  ٥٠٫٣١٥  ٥٣٬٢٨٠  الفوائد على التمويالت المصرفية

  ٢٤٫٧٨٤  ١٩٬٣٧٠  مصروفات الربح على التمويالت اإلسالمية
  ٣٣  ١٣  )٢١(راجع إيضاح الفوائد على مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 

  ٥٫٩١٣  ٥٬٣٨٣  مصاريف الفوائد على مطلوبات عقود اإليجار
  ٢٫٩١٩  ٢٬٩٧٠  بنكيةرسوم 

  ٦٫١٠٥  --  صافي خسائر صرف عمالت أجنبية
  -- ٣٬٢٦١  صافي التغير في القيمة العادلة لألدوات المشتقة

      
  ٩٠٫٠٦٩   ٨٤٬٢٧٧  (أ) اإلجمالي

      
      إيرادات التمويل

  ٦٫٠٢٢  ٧٬١٠٥  الودائع الثابتة علىالفوائد 
  ١٩٠  ٢٥١  الربح من ودائع الوكالة

  ٢٫٦٦٦  --  صافي التغير في القيمة العادلة لألدوات المشتقة
  -- ١٤٬٤٠٨  صرف عمالت أجنبية ربحصافي 

      
  ٨٫٨٧٨   ٢١٬٧٦٤  (ب) اإلجمالي

      
  ٨١٫١٩١   ٦٢٬٥١٣  ب)-صافي تكاليف التمويل (أ

      
  

ات  -١١ ارات في ش ة م بها اس ل ق ال قة حق   وفقًا ل
  

  فيما يلي الحركة في االستثمارات في شركات مستثمر بها وفقاً لحقوق الملكية:
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم   ألف درهم  

      
  ٤٢٫٦٠٦  ٤٠٬٠٤٢  يناير  ١في الرصيد 

  -- ٦٠٤  لكيةشركات ُمستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الم حصةاالستحواذ على 
  -- ١٠٣  لكيةشركات ُمستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الم حصةالربح من االستحواذ على 

  ١٣٫٦٣٠  ١٦٬٧٤١  األرباح الحصة من 
  ) ١٦٫١٩٤( (٧٬٩٧٨)  توزيعات األرباح المستلمة خالل السنة

        -- ١٬٠٨٤  تأثير الحركات في أسعار الصرف 
          ٤٠٫٠٤٢   ٥٠٬٥٩٦  ديسمبر  ٣١في الرصيد 

اح ع  ق ت اإلف ق     . ٣٦في إيضاح   في شركات مستثمر بها وفقاً لحقوق الملكية ال



               شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع وشركاتها التابعة 
  

  (تتمة)  الموحدة المالية لبيانات إيضاحات حول ا
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 

٤٤ 

  

  
ات  -١١ ارات في ش ة م بها اس ل ق ال قة حق ة)  وفقًا ل   (ت
  

 

    :وفقاً لحقوق الملكية يلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة باستثمارات المجموعة في الشركات المستثمر بها
  

    ) ٪٥١(  ذ.م.م  راك  كلودي  
  أخرى

  
  اإلجمالي 

              

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ديسمبر  
  ---------------------------------------- ألف درهم   ---------------------------------------  

              

  ٢٢٫٠٩٥  ٢٣٬٨٨٦  ١٤٫٠٩٧  ١٣٬٨٩٧  ٧٫٩٩٨  ٩٬٩٨٩  الموجودات غير المتداولة  
  الموجودات المتداولة  

  درهم))  مليون ٢٫٥١: ٢٠١٩(مليون درهم  ١٦٫٦٦(*تشتمل على النقد وما يعادله بقيمة 
 

٩٠٫٢٨٥  *٩٨٬٩٩٥*  
 

٢١٫٨٤٩  ٢٩٬٣٢٢  
 

١١٢٫١٣٤  ١٢٨٬٣١٧  
  المطلوبات غير المتداولة  

  (* تتألف من مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين) 
 

٣٫٣٣٦  *٨٬٩٢١*  
 

١٢٫٧٢٦  ٨٬٢٧٩  
 

١٦٫٠٦٢  ١٧٬٢٠٠  
  المطلوبات المتداولة  

  (* تتألف من الذمم التجارية الدائنة والمخصصات) 
 

٣٢٫٩٠٦  *٢٥٬٨٣٧*  
 

٧٫٠٦١  ٨٬٧٤٧*  
 

٣٩٫٩٦٧  ٣٤٬٥٨٤*  
              

  ٧٨٫٢٠٠   ١٠٠٬٤١٩  ١٦٫١٥٩   ٢٦٬١٩٣  ٦٢٫٠٤١   ٧٤٬٢٢٦  صافي الموجودات  
              

  ٤٠٫٠٤٢   ٥٠٬٥٩٦  ٨٫٤٠١   ١٢٬٧٤١  ٣١٫٦٤١   ٣٧٬٨٥٥  حصة المجموعة من صافي الموجودات  
              

              

  ١٧٣٫٥٢٤  ١٦٥٬٥٥٢  ١٩٫٦٣٩  ٢٣٬٣٦٦  ١٥٣٫٨٨٥  ١٤٢٬١٨٦  اإليرادات  
  ١٫٧٣٢  ١٬٥٩٦  --  --   ١٫٧٣٢  ١٬٥٩٦  االستهالك واإلطفاء 

  ١٥١  ١٥٢  --  --   ١٥١  ١٥٢  إيرادات الفوائد 
  ٢٧٫٨٥٥  ٣٢٬٨٧٦  ٢٥٧  ٥٬٦٩٢  ٢٧٫٥٩٨  ٢٧٬١٨٤  الربح 

              

  ١٣٫٦٣٠   ١٦٬٧٤١  )٤٤٥(  ٢٬٨٧٧  ١٤٫٠٧٥   ١٣٬٨٦٤    حصة المجموعة من األرباح 
              

  ١٦٫١٩٤   ٧٬٩٧٨  ٣٨٤   ٣٢٨  ١٥٫٨١٠   ٧٬٦٥٠  توزيعات األرباح المستلمة من قبل المجموعة  
              

  
 

المجموعة سيطرة مشتركة على هذه  أن لدىذ.م.م.، على أنها مشاريع مشتركة للمجموعة، حيث  راك كلودي وكيميكا ذ.م.م. راك  ذ.م.م.، و لتكنولوجيا المياهتتم معاملة كل من رأس الخيمة  )١( 
 .ي صافي موجودات الترتيباتفولديها حقوق  المنشآت مع شركاء آخرين

 
ل )٢(  عة على    ٢٠٢٠  في إب ذت ال ة  ٢٥، اس ق مل ة  ٪ م حق ادق ذش ات الف ه جي ل ي ه ان)،  . م.ناران ةم (ع ال  مقابل  ت    ٠.٦٠  ةإج ن دره ، وق ت على ذل أراح مل

اذ  .  ٠.١٠ة م االس ن دره   مل



               شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع وشركاتها التابعة 
  

  (تتمة)  الموحدة المالية لبيانات إيضاحات حول ا
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 

٤٥ 

  

  

خل -١٢ ة ال    ض
  

بمعدالت الضريبة السائدة. يتم دفع ضرائب الشركات على  و  مناطق معينةضرائب الشركات في  عة لخاضيات األجنبية للمجموعة  العمل
 والمخصصات إجمالي دخل العمليات األجنبية بعد إجراء تعديالت على بعض النفقات غير المقبولة واإليرادات المعفاة واالستثمارات 

  األخرى.
  

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم   ألف درهم  

      الضريبة الحالية
        ١٩٫٦٣٥   ١١٬٨٨٤  الحاليةالسنة فيما يتعلق ب

                  الضريبة المؤجلة
        ٧٫٠٥٧   ٢٬٦٨٠  خالل السنة  إنشاء وعكس فروق الضريبة المؤقتة 

        ٢٦٫٦٩٢   ١٤٬٥٦٤  مصروفات الضريبة للسنة
        ١٧٠٫٦٨٢   ١٧٥٬٩٤٦  مخصص الضريبة 

        ٣٫٩٦٦   ٤٬٠٦٦  موجودات الضريبة المؤجلة 
        ٨٫٤١٣   ١٠٬٦٩٧  الضريبة المؤجلة مطلوبات 
  

:  ٢٠١٩( ٢٠٢٠٪ لسنة ٨٫٣٣ال تفرض ضرائب. يبلغ معدل الضريبة الفعلي الموحد للمجموعة  منطقةالشركة نشاطها في  تمارس
  .مناطق األجنبيةعدالت الضريبية في ال٪)، ويرجع ذلك بصورة أساسية لتأثير الم٨٫٥٣

    
  الربح للسهم الواحد (الخسارة)/ -١٣

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
      

        ١٦٤٫٣٧٨   (١٢٩٬٧٢٠)  (ألف درهم)  العائد إلى مساهمي الشركة الربح(الخسارة)/
        ٩٩٣٫٧٠٣   ٩٩٣٬٧٠٣  )(ألف سهمالمتوسط المرجح لعدد األسهم 

          ٠٫١٧   (٠٫١٣) (درهـم) الربح األساسي والمخفض للسهم الواحد (الخسارة)/
في تاريخ بيان  قائمة لدى الشركة كما  أسهم نظراً لعدم وجود أي التزامات ألساسي للسهماربح خسارة)/اللل(مخفض  هناك تأثيرلم يكن 

  . الموحد المركز المالي
  

 
 

   



           لخيمة ش.م.ع وشركاتها التابعة شركة سيراميك رأس ا
 

٤٦ 

  

  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  

ات  -١٤ ات، آالت ومع ل   م
  

  
  أراضي
  ومباني

  آالت 
  سيارات  ومعدات

  أثاث 
  وتجهيزات 

  معدات 
  مكتبية 

  أعمال طرق
  وترصيف

  أعمال رأسمالية
  قيد اإلنجاز 

  
  اإلجمالي 

  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
                  التكلفة 
 ٣٬٧٨٤٬٨٦٨ ١٤٣٬٧٧٦ ٢١٬٦٠٧ ٧٠٬٢٠٠ ٥٤٬٤٥٥ ٤٨٬٢٦٠ ٢٬٨٣٥٬٤٠٢ ٦١١٬١٦٨  ٢٠١٩يناير  ١كما في الرصيد 

 ١٧٢٬٧١٤ ١٢٠٬٧٥٧ ١٦٠ ٢٬٩٩٠ ٣٬٣٥٥ ١٬٥٣٩ ١٠٬٨٤٧ ٣٣٬٠٦٦  اإلضافات خالل السنة
 -- (٢١٢٬٠٩١) ٣٬٦١١ ٤٦٠ ١٬٥٩٨ ٦٩ ١٧٤٬٣٠٦ ٣٢٬٠٤٧  المحول من أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز

 (١٬٣٨٠) (١٬٣٨٠) -- -- -- -- -- --  )١٧إيضاح  (راجع موجودات غير ملموسةالمحول إلى 
 (١٧٬٥٩٧) (٢٧٩) -- -- -- -- -- ) ١٧٬٣١٨(  )١٨إيضاح  (راجع إستثمارات في ممتلكات إلىالمحول 

 (١٥٠٬٠٠٨) (١١٩) -- (٤٬٠٥٧) (١٬٤٠٠) (١٬٩٦٨) (١٤٠٬٢٠٥) (٢٬٢٥٩)  استبعادات/ مشطوباتإطفاءات متعلقة ب
 (٢٢٧٬٦٠٩) (٤٬١٧٤) (١٬٥٠٨) (٨٣٨) (١٬٤٩٧) (٢٬٩٢٧) (١٧٩٬٣٦٦) (٣٧٬٢٩٩)  تأثير الحركات في أسعار الصرف 

                  
 ٣٬٥٦٠٬٩٨٨ ٤٦٬٤٩٠ ٢٣٬٨٧٠ ٦٨٬٧٥٥ ٥٦٬٥١١ ٤٤٬٩٧٣ ٢٬٧٠٠٬٩٨٤ ٦١٩٬٤٠٥  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 

                  
 ٣٬٥٦٠٬٩٨٨ ٤٦٬٤٩٠ ٢٣٬٨٧٠ ٦٨٬٧٥٥ ٥٦٬٥١١ ٤٤٬٩٧٣ ٢٬٧٠٠٬٩٨٤ ٦١٩٬٤٠٥  ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد كما في 

 ١٧٥٬٥٢١ ٨ ١٬٦٧١ ٥٥٤ ٥٩٩ ٣٬٠٧٥ ١٦٩٬٦١٤ --  )٣٤تأثير التضخم غير االعتيادي (راجع إيضاح 
 ١٠٢٬٤٦٩ ٩٢٬١١٩ ١٠٠ ١٬٧٥٣ ٢٬٨٩٢ ١٬٠٨١ ٢٬١٦٠ ٢٬٣٦٤  اإلضافات خالل السنة

 -- (٦٧٬٣٥٦) -- ٣٧٦ ٣٬٠٧٢ - ٤٥٬٢٢٧ ١٨٬٦٨١  اإلنجازالمحول من أعمال رأسمالية قيد 
 (٤٬٠٥٠) (٤٬٠٥٠) -- -- -- -- -- --  )١٧إيضاح  المحول إلى موجودات غير ملموسة (راجع

 ٤١٬٦٦٢ -- -- -- -- -- -- ٤١٬٦٦٢  )١٨إيضاح  (راجع إستثمارات في ممتلكات منالمحول 
  (٢٣٬٣٤٩)  (١٢)  --  (٣٬٩٣٩)  (٥٬٨٧٠)  (١٬٢٢٧)  (١٠٬٢٥٤)  (٢٬٠٤٧)  استبعادات/ مشطوباتإطفاءات متعلقة ب

 (١٠٨٬٢٩٨) (١٥) (١٬٢٣٨) (١٦٩) ١٨٧ (٢٬٠٥٨) (١١٤٬٥٠١) ٩٬٤٩٦  تأثير الحركات في أسعار الصرف 
                  

 ٣٬٧٤٤٬٩٤٣ ٦٧٬١٨٤ ٢٤٬٤٠٣ ٦٧٬٣٣٠ ٥٧٬٣٩١ ٤٥٬٨٤٤ ٢٬٧٩٣٬٢٣٠ ٦٨٩٬٥٦١  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 
                  
  

   



           لخيمة ش.م.ع وشركاتها التابعة شركة سيراميك رأس ا
 

٤٧ 

  

  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  
  
  

ة)   -١٤ ات (ت ات، آالت ومع ل   م
  

  
  أراضي
  ومباني

  آالت 
  سيارات  ومعدات

  أثاث 
  وتجهيزات 

  معدات 
  مكتبية 

  أعمال طرق
  وترصيف

  أعمال رأسمالية
  قيد اإلنجاز 

  
  اإلجمالي 

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

                  
                  اإلستهالك المتراكم واإلنخفاض في القيمة 

                  
  ٢٬٦٠٣٬٥٦٧  --  ١٦٬٩٣٣  ٥٨٬٠١٩  ٤١٬٠٠٥  ٤٣٬٨٩٤  ٢٬١١٥٬٣٣٢  ٣٢٨٬٣٨٤  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد كما في 

 ١٣٦٬٦٢٣ -- ٩٧٦ ٥٬٥٢٠ ٦٬٢٣٢ ١٬٤٤٠ ١٠٤٬٢٠٦ ١٨٬٢٤٩  خالل السنة اإلستهالك
 ) ١١٬١٥٨( -- -- -- -- -- -- ) ١١٬١٥٨(   إستثمارات في ممتلكاتالمحول إلى 

 (١٤٨٬٣٨٦) -- -- (٤٬٠٣٦) (١٬٣٧٧) (١٬٨٨٠) (١٣٩٬٣١٠) (١٬٧٨٣)  استبعادات/ مشطوبات إطفاءات متعلقة ب
 (١٧٣٬٦٥٠) -- (١٬٤٩٢) (٥٤١) (٤٧٣) (٢٬٨٧١) (١٤٤٬٧٦٧) (٢٣٬٥٠٦)  تأثير الحركات في أسعار الصرف 

                  
 ٢٬٤٠٦٬٩٩٦ -- ١٦٬٤١٧ ٥٨٬٩٦٢ ٤٥٬٣٨٧ ٤٠٬٥٨٣ ١٬٩٣٥٬٤٦١ ٣١٠٬١٨٦  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 

                  
                  

 ٢٬٤٠٦٬٩٩٦ -- ١٦٬٤١٧ ٥٨٬٩٦٢ ٤٥٬٣٨٧ ٤٠٬٥٨٣ ١٬٩٣٥٬٤٦١ ٣١٠٬١٨٦  ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد كما في 
 ١٥٧٬٨٨٤ -- ١٬٤٩٤ ٢٩٧ ٤١٥ ٣٬٠٥١ ١٥٢٬٦٢٧ --  )٣٤تأثير التضخم غير االعتيادي (راجع إيضاح 

 ١٣٧٬٩٢٢ -- ١٬١١٢ ٤٬٥٠٤ ٤٬٨٨٨ ١٬٠٥٧ ١٠٧٬٦٠٢ ١٨٬٧٥٩  خالل السنة اإلستهالك
 ١١٬٥٣٩ -- -- -- -- -- -- ١١٬٥٣٩   إستثمارات في ممتلكات منالمحول 

 (١٩٬٨٨٩) -- -- (٣٬٩٢١) (٤٬٠٩٠) (١٬١١٨) (٩٬٥٤٤) (١٬٢١٦)  استبعادات/ مشطوبات إطفاءات متعلقة ب
 (١٠١٬٧٨٩) -- (١٬١٠٤) (٥٦) ٢٠٥ (٢٬٠٢٩) (١٠٠٬٨١٤) ٢٬٠٠٩  تأثير الحركات في أسعار الصرف 

                  
 ٢٬٥٩٢٬٦٦٣ -- ١٧٬٩١٩ ٥٩٬٧٨٦ ٤٦٬٨٠٥ ٤١٬٥٤٤ ٢٬٠٨٥٬٣٣٢ ٣٤١٬٢٧٧  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 

                  
                  القيمة الدفترية

                  
 ١٬١٥٢٬٢٨٠ ٦٧٬١٨٤ ٦٬٤٨٤ ٧٬٥٤٤ ١٠٬٥٨٦ ٤٬٣٠٠ ٧٠٧٬٨٩٨ ٣٤٨٬٢٨٤  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 

                                    
 ١٬١٥٣٬٩٩٢ ٤٦٬٤٩٠ ٧٬٤٥٣ ٩٬٧٩٣ ١١٬١٢٤ ٤٬٣٩٠ ٧٦٥٬٥٢٣ ٣٠٩٬٢١٩  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 

                  
 

  



           لخيمة ش.م.ع وشركاتها التابعة شركة سيراميك رأس ا
  

  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 

٤٨ 

  

  
ات -١٤ ات، آالت ومع ل ة)   م   (ت
  

  تكاليف االستهالك كما يلي:    توزيعتم 
  

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
        ألف درهم   ألف درهم  

  ١١١٫٥٣٧  ١١٠٬٨٧٩  )٦ راجع إيضاحالمبيعات (تكلفة 
  ١٨٫٥٠٢  ١٩٬٦٦٠  )٧إيضاح  لرجوع إلىمصروفات إدارية وعمومية (

        ٦٫٥٨٤  ٧٬٣٨٣  )٨إيضاح لرجوع إلى ( بيعية وتوزيعيةمصروفات 
  ١٣٦٫٦٢٣   ١٣٧٬٩٢٢          
اني      )١(   األراضي وال
  

قدم مربع حصلت عليها المجموعة من حكومة   ٤٦٫٦٣٤٫٩٣١  اإلجمالية  تبلغ مساحتهاتم إنشاء بعض مباني المصنع على قطع أراضي  
  إمارة رأس الخيمة بموجب مرسوم أميري دون مقابل كمنحة حكومية. 

  
از       )٢( ة ق اإلن ال أس ال ال   األع
  

  . ركيبوالماكينات والبرامج قيد الت الثقيلةتشتمل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بصورة رئيسية على المباني قيد اإلنشاء والمعدات 
  
ات      )٣( ع ات واآلالت وال ل ة ال فاض    ان
  

بعض وحدات التصنيع لدى  في ) مليون درهم ٢٣٫٨٣: مبلغ ٢٠١٩(  مليون درهم ٢٠٫١٩تتضمن الممتلكات واآلالت والمعدات مبلغ 
بإجراء اختبار انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات على أساس القيمة  اإلدارةقامت  .إنتاجها والتي تم سابقاً تعليق المجموعة

للقيمة العادلة استناداً إلى مدخالت   ٣تم تصنيف قياس القيمة العادلة ضمن المستوى    .حديدها بواسطة شركة تقييم مستقلةالعادلة التي تم ت
  طريقة التقييم المستخدم.

  
  .  : ال شيء)٢٠١٩(  اآلالت والمعدات في السنة الحالية قيمة مقابل تسجيل خسائر انخفاض يتملم ، بناًء على هذا التقييم

  
ل ٤( /) ال ات )إلى(م ل ارات في م   إس
  

 سنةمليون درهم. خالل    ٣٠٫١٢  تبلغبقيمة دفترية  ممتلكات شاغرة  إلى    في ممتلكات  اتإستثمارخالل السنة ، قامت المجموعة بتحويل  
اآلالت والمعدات الممتلكات،مليون درهم من    ٦٫١٦قيمتها الدفترية  بالغ  ، قامت المجموعة بإعادة تصنيف األراضي والمباني ال  ٢٠١٩

  نتيجة للتغير في طبيعة استخدامها. في ممتلكات اتإستثمارإلى 
  

  لشهرةا -١٥
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم  

      
  ١٢٠٫١٤٤  ١٢٠٬٣٧٨  يناير  ١في الرصيد كما 

        ٢٣٤  ١٨٣  : تأثير التغيرات في معدالت الصرفيضاف
        ١٢٠٫٣٧٨   ١٢٠٬٥٦١  ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

  
  ٢٧ومبلغ  مليون درهم  ٦٬٢ومبلغ  مليون درهم  ٥٫٥مليون درهم ومبلغ  ٥٠٫٤، تتألف الشهرة من مبلغ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

عند االستحواذ على سيرامين منطقة حرة ذ.م.م وسيراميك رأس الخيمة  احيث تم االعتراف به مليون درهم ٣١٫٥ومبلغ  مليون درهم
ورأس الخيمة السعودية ذ.م.م،  المملكة المتحدة ليمتد ورأس الخيمة للتوزيع أوروبا اس. ايه. آر. إل. وارك الدولية للتجارة المحدودة 

  على التوالي.  
  
، أو بشكل متكرر إذا كانت هناك مؤشرات على أن الشهرة قد تنخفض بشكل سنوي الشهرة قيمةفي النخفاض  روم المجموعة باختباتق

  قيمتها.

   



           لخيمة ش.م.ع وشركاتها التابعة شركة سيراميك رأس ا
  

  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 

٤٩ 

  

  
    (تتمة) لشهرةا -١٥

المعترف بها  خدام" للشهرة"القيمة من االست طريقةعلى خالل السنة الحالية، قامت اإلدارة بإجراء اختبارات انخفاض القيمة استناداً 
جة  عند االستحواذ على شركات تابعة. تستند عملية االحتساب إلى توقعات التدفقات النقدية وفقاً للنتائج التشغيلية المقدرة للوحدات المنت

  للنقد ذات الصلة. فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد هذه القيم: 
  

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠        
  ٪ ١٥ -٪ ٨  ٪١٢ -٪ ٨  معدل الخصم 

  ٪ ١٣ - ٪٨  ٪١٣ - ٪٨  متوسط معدل النمو السنوي
  ٪ ١  ٪١  معدل نمو القيمة النهائية
  سنوات ٥  سنوات ٥  السنوات المعنية بالتقدير

  
حيث كانت القيم القابلة  ال شيء) : ٢٠١٩خسائر االنخفاض في القيمة خالل السنة (أي بناًء على هذا التقييم، لم تقم المجموعة بتسجيل 
  .  الموحد بيان المركز المالي لالسترداد أكبر من القيم الدفترية كما في تاريخ 

  
 والمعدلة بعالوة المخاطرسنة    ٢٠  تبلغ مدتها  التي  خزانة األمريكيةال  سندات   أساس معدل  على  الضريبة  قبل  اسهو مق  الخصم  كان معدل

  . محددة من الوحدات المنتجة للنقد والمخاطر المنهجية لوحدة عام  حقوق الملكية بشكل في لالستثمار المتزايدة كالً من المخاطر لتعكس
  

الخبرة  االعتبار بعين األخذ مع المستقبلية النتائج توقعات واإلطفاء إلى واالستهالك والضرائب الفوائد قبل األرباح التقديرية استندت
 شهدتها السنوات  التي  النمو  مستويات  اإليرادات مع األخذ باالعتبار متوسط  تم توقع نمو.  المتوقعة  اإليرادات  وفقاً لنمووالُمعدلة    السابقة،
    .المقبلة الخمس والزيادة المقدرة في األسعار للسنوات األخيرة وحجم المبيعات الخمس

  
القابل    قيمةلتغيرات في االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد التحليل حساسية اختبار االنخفاض في القيمة ل  بإجراء  المجموعة  قامت

التي تم تخصيص الشهرة لها. تعتقد اإلدارة أن التغيير المحتمل في االفتراضات الرئيسية لن   وحدات المنتجة للنقدلالسترداد لكل من ال
  يؤدي إلى تجاوز القيمة الدفترية للمبلغ الممكن استرداده. 

   



           لخيمة ش.م.ع وشركاتها التابعة شركة سيراميك رأس ا
  

  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 

٥٠ 

  

  
  حق إستخدام الموجودات -١٦

  اإلجمالي  سيارات  ممتلكات  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

        التكلفة
  ١٢٩٫٦٦٤   ٦٫١٩٦   ١٢٣٫٤٦٨   ٢٠١٩يناير  ١في الرصيد كما 

  ١٦٫٧٦٨   ١٫٤٤٧   ١٥٫٣٢١   إضافات خالل السنة
  )٣٫٢٨٤(  --  )٣٫٢٨٤(  حذوفات

          )٤٫٦٣٢(  )١٢٠(  )٤٫٥١٢(  تأثير التغيرات في معدالت الصرف
  ١٣٨٫٥١٦   ٧٫٥٢٣   ١٣٠٫٩٩٣   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

        
 ١٣٨٬٥١٦ ٧٬٥٢٣ ١٣٠٬٩٩٣  ٢٠٢٠يناير  ١ الرصيد كما في

 ٣٤٬٤٢٦ ٢٬٤٩٣ ٣١٬٩٣٣  إضافات خالل السنة
 (٣٤٬٧١٤) (١٬٤١٢) (٣٣٬٣٠٢)  حذوفات

         ١٬٩٢٥ ١٠٢ ١٬٨٢٣  تأثير التغيرات في معدالت الصرف
 ١٤٠٬١٥٣ ٨٬٧٠٦ ١٣١٬٤٤٧  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

        
        اإلستهالك المتراكم

  ٣٣٫٥٤٨   ١٫٥٦٢   ٣١٫٩٨٦   ٢٠١٩يناير  ١ الرصيد كما في
  ٢٣٫٨٠١   ١٫٥٣٥   ٢٢٫٢٦٦   إضافات  
  )١٫٢٠٣(  --  )١٫٢٠٣(  حذوفات

          )٨٩٤(  )٧(  )٨٨٧(  تأثير التغيرات في معدالت الصرف
  ٥٥٫٢٥٢   ٣٫٠٩٠   ٥٢٫١٦٢   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

        
 ٥٥٬٢٥٢ ٣٬٠٩٠ ٥٢٬١٦٢  ٢٠٢٠يناير  ١ الرصيد كما في

 ٢٥٬٢٤٦ ١٬٣٣٨ ٢٣٬٩٠٨  إضافات  
 (١٨٬٤٩٦) (٤٤٩) (١٨٬٠٤٧)  حذوفات

         ٨٠٢ ٥١ ٧٥١  تأثير التغيرات في معدالت الصرف
 ٦٢٬٨٠٤ ٤٬٠٣٠ ٥٨٬٧٧٤  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

        
        القيمة الدفترية

         ٧٧٬٣٤٩ ٤٬٦٧٦ ٧٢٬٦٧٣  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
          ٨٣٫٢٦٤   ٤٫٤٣٣   ٧٨٫٨٣١   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

   



           لخيمة ش.م.ع وشركاتها التابعة شركة سيراميك رأس ا
  

  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 

٥١ 

  

  
    (تتمة) حق إستخدام الموجودات -١٦

  تكلفة اإلستهالك كما يلي: تم توزيع
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
          ألف درهم    ألف درهم  

  ١٥٧    ١٠٤  )٦تكلفة المبيعات (راجع إيضاح 
  ٢٫٠٤١    ١٬٥٣٠  )٧مصاريف إدارية وعمومية (راجع إيضاح 

          ٢١٫٦٠٣    ٢٣٬٦١٢  )٨مصاريف بيعية وتوزيعية(راجع إيضاح 
 ٢٣٫٨٠١     ٢٥٬٢٤٦          

  
  .سنوات ٥ متوسط مدة اإليجار هوإن . الموجودات التي تتضمن المعارض والسياراتتستأجر المجموعة العديد من 

  
  .٢٧اإليضاح رقم  في مطلوبات عقود اإليجار تم توضيح تحليل 

  
  الموحد  الخسارة  وأالمبالغ المعترف بها في الربح 

 
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
          ألف درهم    ألف درهم  

  ٢٣٫٨٠١    ٢٥٬٢٤٦  حق إستخدام الموجوداتهالك ستمصاريف إ
  ٦٫٨٣٩    ٣٬٥٠٧  ذات القيمة البسيطةلموجودات ا /المتعلقة باإليجارات قصيرة األجل اريفالمص

          ٥٫٩١٣    ٥٬٣٨٣ اإليجار مطللوباتمصاريف الفوائد على 
  

  ملموسة    موجودات غير  -١٧
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٢٧٫٢٤٣  ٢٥٬٨٣٣  يناير  ١الرصيد في 
  ٣٫٦٦٣  ٣٬٩٧١  إضافات خالل السنة

  ١٫٣٨٠  ٤٬٠٥٠  )١٤ راجع إيضاح( اآلالت والمعدات، الممتلكاتالمحول من 
  )٦٫٣٦٥( (٦٬٦٧٨)  )٧اإلطفاء خالل السنة (راجع اإليضاح 

        )٨٨( ٢٢٦  تأثير الحركات في أسعار الصرف
        ٢٥٫٨٣٣   ٢٧٬٤٠٢  ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  

وبعض الذي تم تطبيقه في الشركة ) ERP( نشأةبرنامج تخطيط موارد المالموجودات غير الملموسة بصورة رئيسية على  تتضمن
  .والعالمات التجارية الشركات التابعة

 
   



           لخيمة ش.م.ع وشركاتها التابعة شركة سيراميك رأس ا
  

  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 

٥٢ 

  

  

ات -١٨ ل ارات في م   إس
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم   ألف درهم  

      التكلفة
  ١٫٢٧٩٫٤٣٩  ١٬٢٩٥٬٩٠٦  يناير  ١الرصيد في 

  -- ٣٧٬٨٦١  )٣٤(راجع إيضاح  غير اإلعتياديتأثير التضخم 
  ٢٧١  ٣٨  إضافات خالل السنة

  ١٧٫٥٩٧  (٤١٬٦٦٢)  )١٤ راجع إيضاحآالت ومعدات (، ممتلكاتمن (إلى)/المحول 
        )١٫٤٠١( (٢٦٬٣٧٩)  تأثير الحركات في أسعار الصرف

        ١٫٢٩٥٫٩٠٦   ١٬٢٦٥٬٧٦٤  ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  

      االستهالك المتراكم  
  ٩٨٫٢٤٨  ١١٩٬٥١٣  يناير   ١الرصيد في 

  -- ٢٤٬٦٤٢  )٣٤(راجع إيضاح  غير اإلعتياديتأثير التضخم 
  ١٠٫٦١٦  ١١٬٣٣٦  )٧راجع إيضاح للسنة ( ستهالكاإل

  -- ٢١٣٬١٧٠  أنخفاض القيمة
  ١١٫١٥٨ (١١٬٥٣٩)  ) ١٤إيضاح  الجوع إلىمن ممتلكات وآالت ومعدات ((إلى)/المحول 

        ) ٥٠٩( (١٧٬٥١٧)  تأثير الحركات في أسعار الصرف
        ١١٩٫٥١٣   ٣٣٩٬٦٠٥  ديسمبر  ٣١الرصيد في 

        ١٫١٧٦٫٣٩٣   ٩٢٦٬١٥٩  ديسمبر  ٣١في  –القيمة الدفترية 
        ١٫٣٤٣٫٥٠٠   ١٬٠٤٩٬٩٦٢  ديسمبر  ٣١في  –القيمة العادلة 

  
  .وإيران لبنان، وبنجالدشتتمثل اإلستثمارات في ممتلكات في أرض ومباني موجودة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  )١( 

  
  ٤٦٫٢٣:  ٢٠١٩مليون درهم (  ٤١٫٧٥مبلغ    المتحدة  دولة اإلمارات العربية  موجودة خارجبلغت اإلستثمارات في ممتلكات ال  )٢( 

  مليون درهم).
  

  ٣٠٫٥٦: ٢٠١٩مليون درهم ( ٢٧٫٧٨مبلغ ، حققت المجموعة إيرادات إيجار ب٢٠٢٠ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في  )٣( 
اإلستثمارات في ممتلكات بمبلغ   على  مباشرة  غيليةومصاريف تش  )٩  راجع إيضاح(  اإلستثمار في ممتلكاتهامليون درهم) من  

  .)٧درهم) (إيضاح رقم   مليون  ٨٫٩٤: ٢٠١٩(مليون درهم  ٩٫٢٩
  

كما  ممتلكاتعلى أساس تقييم مستقل لل ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للمجموعة في  لالستثمارات في ممتلكاتتم تحديد القيمة العادلة 
فئة تقع في نفس  لممتلكاتفي معامالت التقييم  حديثة التقييم بمؤهالت مناسبة كما لديها خبرة شركةتتمتع في ذلك التاريخ. 

، أبلغ المقيمون عن قيم   ١٩ COVIDاء نتيجة للتأثير االقتصادي الحالي والمستقبلي لوب. المعنية بالتقييم الممتلكاتموقع و
من اإلصدار العالمي للكتاب األحمر   ١٠-VPGAو    ٣-VPSسوقية عادلة على أساس "عدم اليقين في التقييم المادي" وفقًا لـ  

RICS .ما مقدر أقل من اليقين ودرجة أعلى من الحذر بالتقييم  ربط، الحظ المقيمون أنه "نتيجة لذلك ، ينبغي  بشكل خاص
  الحال عادة. على هذا النحو ، يمكن ربط وزن أقل بأدلة السوق السابقة ألغراض المقارنة. االستجابة الحاليةعليه هو 

  تعني أننا نواجه مجموعة غير مسبوقة من الظروف التي نبني عليها حكًما ".  COVID- ١٩لـ 
  

الطريقة المتبقية أو طريقة االستثمار أو طريقة المقارنة أو نهج السوق ، لمختلف   باستخدام ستثمارت في ممتلكاتاإلتم تقييم 
والتضخم والقوة ومدى التوفر والمعامالت  التي تتضمن الطلب،  للسوقبعد تعديلها من خالل العوامل الرئيسية ، ممتلكاتال

معدل التضخم   أخذت المجموعة بعين اإلعتبار. واألحكام الهامة حول فئة الممتلكات المستخدمة والمعتمدة للعملةالشرائية 
  يتوافق التقييم مع معايير التقييم الدولية. ومعدل المخاطرة وسعر الفائدة ومتوسط معدل النمو اإلحصائي.

  
وفي تقدير القيمة ناداً إلى مدخالت طريقة التقييم المستخدم،  للقيمة العادلة است  ٣تم تصنيف قياس القيمة العادلة ضمن المستوى  

 واألفضل للخصائص هو استخدامها الحالي.  علىالعادلة ، فإن االستخدام األ
   



           لخيمة ش.م.ع وشركاتها التابعة شركة سيراميك رأس ا
  

  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 

٥٣ 

  

  

ات -١٨ ل ارات في م ة)  إس   (ت
  

  ٢١٣٫١٧  بمبلغنظًرا ألن المبلغ القابل لالسترداد كان أقل من القيمة الدفترية ، فقد سجلت المجموعة خسارة انخفاض في القيمة  
٪ في القيم االفتراضية المختلفة إلى تغيير ١٠٪ إلى ٥ -: ال شيء). يؤدي التغيير بنسبة +/٢٠١٩( سنةمليون درهم خالل ال

  ٪. ٧٫٨٪ و + ٧٫٥-في نطاق  منخفضة القيمة تثمارات في ممتلكاتلالسفي القيمة العادلة إضافي  
  

 ، آالتممتلكاتإلى  في ممتلكات اتاستثماربتحويل  خالل السنة ، قامت المجموعة)٤( ١٤مبين في إيضاح رقم كما هو  )٤( 
األراضي والمباني  بإعادة تصنيفالسنة السابقة خالل قامت المجموعة مليون درهم ،  ٣٠٫١٢ تبلغ بقيمة دفترية ومعدات

ر في طبيعة بسبب التغي  من الممتلكات، اآلالت والمعدات إلى إستثمارات في ممتلكات  مليون درهم   ٦٬١٦دفترية  البالغ قيمتها ال
 . هااستخدام

  

ة وأخ  -١٩ ي ة م ار   ذم ت
    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
          ألف درهـم   ألف درهـم    

  ١٫٠٦٨٫٣٧٥  ١٬٠٢٩٬٦٧٦    ذمم تجارية مدينة 
          )٢٢٧٫٣١٨( (٢٢٦٬٦٥٥)    إنخفاض القيمة خسائر يطرح: مخصص

                  ٨٤١٫٠٥٧   ٨٠٣٬٠٢١    (أ) اإلجمالي
 ١٣٠٬٠٩٣ ١٢٣٬٨٣٣    أخرى ذمم مدينة

                 -- (٨٬٨٦٦)    الئتمان المتوقعةيطرح: مخصص خسائر ا
                 ١٣٠٬٠٩٣ ١١٤٬٩٦٧    اإلجمالي (ب)

ً دفعات    ١٨٠٫١٧٢  ١٨٦٬٤٢٧    (ج) ومصاريف مدفوعة مقدما
          ٢٧٫٦٥١  ٢٩٬٤٨٥    (د) ودائع

    ١٫١٧٨٫٩٧٣   ١٬١٣٣٬٩٠٠          
  

مليون درهم) لصالح البنوك مقابل التسهيالت التي حصلت   ١١٣٫٣٦:  ٢٠١٩مليون درهم (   ١٥٤٬٠٦  بمبلغمدينة  تجارية    تم رهن ذمم
 ).٢((ب)  ٢٦  راجع إيضاحعليها المجموعة (

 

  القائمة بأية فوائد. الذمم التجارية المدينة  تحميلال يتم 
  

. يتم العمر المتوقع للخسارة اإلئتمانية المتوقعةالمدينة بقيمة تساوي  التجارية  للذمماإلئتمانية  تقوم المجموعة بقياس مخصص الخسائر
عن السداد   إحتمالية التعثربالرجوع إلى  مصفوفة المخصصالذمم التجارية المدينة باستخدام  علىتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة 

الذي يعمل  قطاعوالظروف االقتصادية العامة لل والمعدلة وفقاً للعوامل الخاصة بالعميل، للعميلمركز المالي الحالي الالسابقة وتحليل 
 استجابة،  الحالية  سنة. خالل الالموحد  بيان المركز الماليوتقييم كل من االتجاه الحالي وكذلك التوقعات للظروف في تاريخ  المدينون  به  

لتحديد حساب معدل الخسارة  ةالمستخدم الخسارة االئتمانية المتوقعةإلى ما سبق ، تم تعديل نموذج  وعالوة، -COVID ١٩ لوباء
  :على سبيل المثال ،بها ة االئتمان الخاص جودة لتحديد معدالت الخسارة المنفصلة بناًء على التقسيم الجغرافي للذمم المدينة ومستوى

  . حرجةأو غير   حرجة للغاية أو  حرجة

  
  
  
  

  
  
  
 

   



           لخيمة ش.م.ع وشركاتها التابعة شركة سيراميك رأس ا
  

  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 

٥٤ 

  

  
ة وأخ  -١٩ ي ة م ار ة)  ذم ت   (ت

  

  األجل ذمم مدينة طويلة (أ)  
    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
          ألف درهـم   ألف درهـم    

  ٤٫٢٧٣  ٣٬٨٠٥     ذمم تجارية مدينة
          )٦٦٥( (٤٥٢)    الئتمان المتوقعةيطرح: مخصص خسائر ا

    ٣٫٦٠٨  ٣٬٣٥٣  
          )٥٤٤( (٥٨٣)    الجزء المتداول المدرجة ضمن ذمم تجارية مدينةيطرح: 

          ٣٫٠٦٤   ٢٬٧٧٠    الجزء طويل األجل (أ)
          

  ١١٠٫٩٣٥  ١٠٧٬٩٩٥    أخرى ذمم مدينة
          )٢٦٫٣٧٥( (٢٦٬٣٧٥)    الئتمان المتوقعةيطرح: مخصص خسائر ا

    ٨٤٫٥٦٠  ٨١٬٦٢٠  
          )٢١٫٩٠٠( (٥٣٬٢٦٥)    الجزء المتداول المدرجة ضمن ذمم مدينة أخرىيطرح: 

          ٦٢٫٦٦٠   ٢٨٬٣٥٥    الجزء طويل األجل (ب)
          ٦٥٫٧٢٤   ٣١٬١٢٥    الجزء طويل األجل (أ+ ب)

  
بموجب شيكات   وهي مضمونة جزئياً تابعة    ة ن استبعاد شركعأعاله المبالغ المستحقة    األخرى  الذمم المدينة  الجزء طويل األجل من   يمثل

  مؤجلة الدفع.  
  

     تقييم خسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة بالذمم التجارية المدينة 
ديسمبر  ٣١يقدم الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان وخسائر االئتمان المتوقعة للذمم التجارية المدينة كما في 

٢٠٢٠ .  
  

المتوسط   
المرجح لمعدل 

  الخسائر

  
إجمالي القيمة  

  الدفترية

  
مخصص 
  الخسائر

  
اإلنخفاض في 
  قيمة االئتمان 

    ألف درهم  ألف درهم    
          

  ال (٤٬٤٠٦) ٤٧٦٬١٩٧  ٪ ٠٫٩٢  متداولة (غير متأخرة السداد) 
ً  ٩٠-١متأخرة السداد من     ال (٥٬٨٩٥) ١٩٧٬٨٧٤  ٪ ٢٫٩٨  يوما
ً  ١٨٠-٩١متأخرة السداد من     ال (٤٬١٤٠) ٥١٬٢٩٨  ٪ ٨٫٠٧  يوما
  ال (١٤٬١٠٥) ٦٦٬٥٦٢  ٪ ٢١٫١٩  يوماً  ٣٦٠-١٨١متأخرة السداد من  

            نعم (١٩٨٬٥٦١) ٢٤٠٬٩٦٧  ٪ ٨٢٫٤٠  يوماً  ٣٦٠متأخرة السداد منذ أكثر من 
             (٢٢٧٬١٠٧) ١٬٠٣٢٬٨٩٨    اإلجمالي

  

. يتم ضرب هذه المعدالت بعوامل قياسية لتعكس ةالماضي  السنواتترتكز معدالت الخسائر على خبرة خسائر االئتمان الفعلية على مدى  
الفروق بين الظروف االقتصادية خالل الفترة التي تم خاللها جمع البيانات التاريخية والظروف الحالية ورؤية المجموعة للظروف 

  ومستقبل القطاع. الناتج المحليترتكز العوامل القياسية على توقعات لعمر المتوقع للذمم المدينة. االقتصادية على مدى ا 
  

    



           لخيمة ش.م.ع وشركاتها التابعة شركة سيراميك رأس ا
  

  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 

٥٥ 

  

  

ة وأخ  -١٩ ي ة م ار ة)   ذم ت   (ت
  

ة) تقييم خسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة بالذمم التجارية المدينة    (ت
   

ديسمبر  ٣١يقدم الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان وخسائر االئتمان المتوقعة للذمم التجارية المدينة كما في 
٢٠١٩ .  

المتوسط   
المرجح لمعدل  

  الخسائر

  
إجمالي القيمة  

  الدفترية 

  
مخصص 
  الخسائر

  
اإلنخفاض في 
  قيمة االئتمان

    ألف درهم   ألف درهم     
          

  ال  ) ٤٫٠٩١(  ٤٧٧٫٧٣٢  ٪ ٠٫٨٦  متداولة (غير متأخرة السداد) 
ً  ٩٠-١متأخرة السداد من     ال  ) ٥٫٩٤٠(  ٢٠٣٫٧٣١  ٪ ٢٫٩٢  يوما
ً  ١٨٠-٩١متأخرة السداد من     ال  ) ٨٫٢٢٩(  ٧٨٫٧٩٠  ٪ ١٠٫٤٤  يوما

  ال  ) ١٦٫٢٩٦(  ٧٥٫١٠٩  ٪ ٢١٫٧٠  يوماً  ٣٦٠-١٨١السداد من  متأخرة 
            نعم  ) ١٩٣٫٤٢٧(  ٢٣٦٫٧٤٢  ٪ ٨١٫٧٠  يوماً  ٣٦٠متأخرة السداد منذ أكثر من 

              ) ٢٢٧٫٩٨٣(  ١٫٠٧٢٫١٠٤    اإلجمالي
  

  القيمة في نخفاضإلا خسائر
  

  ة: لذمم التجارية المدينل خسائر االئتمان المتوقعة مخصصفيما يلي الحركة في 
  

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
        ألف درهم    ألف درهم   

  ٢٥٢٫٤٣٨  ٢٢٧٬٩٨٣  يناير  ١في 
  ١٢٫٩٩١  ٤٦٬٧٢٢  )  )١( ٧ راجع إيضاح(خالل السنة  األعباء المحملة

  ) ٣٠٫٧٧٦( (٤٨٬٠٢٠)  المشطوب خالل السنة 
        ) ٦٫٦٧٠( ٤٢٢  تأثير الحركة في أسعار الصرف 

  ٢٢٧٫٩٨٣   ٢٢٧٬١٠٧  ديسمبر  ٣١في 
  

  خسائر االئتمان المتوقعة في الذمم المدينة األخرى:  فيما يلي الحركة في مخصص
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
        ألف درهم   ألف درهم  

  ٢٦٫٣٧٥  ٢٦٬٣٧٥  يناير ١في 
        -- ٨٬٨٦٦  ))١( ٦(راجع إيضاح  خالل السنة  حملالم

        ٢٦٫٣٧٥   ٣٥٬٢٤١  ديسمبر ٣١في 
     

 
 
   



           لخيمة ش.م.ع وشركاتها التابعة شركة سيراميك رأس ا
  

  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 

٥٦ 

  

  
اعة  -٢٠   ال

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
          ألف درهـم   ألف درهـم    

  ٩٣٤٫٨٠٨  ٨٨٢٬٨٨٦    تعديل القيمة القابلة للتحصيل) طرحبعد  صافي ( بضائع تامة الصنع
          )١٢٢٫١٥١( (١٢٤٬١٣٩)    الحركة   ئةبطي البضاعةيطرح: مخصص 

          ٨١٢٫٦٥٧   ٧٥٨٬٧٤٧    اإلجمالي (أ)
  ٢١١٫٢٧٢  ١٧٤٬٦٤٠    مواد خام
          ١٩٤٫٨٣٦  ١٩٢٬٨٤٧    *وقطع الغيار المخازن

    ٤٠٦٫١٠٨   ٣٦٧٬٤٨٧  
          )٧٢٫٠٢٤(  (٨٨٬٠٣٣)  بطيئة الحركة  مخصص بضاعة يطرح: 

          ٣٣٤٫٠٨٤   ٢٧٩٬٤٥٤    اإلجمالي (ب)
  ٤٧٫٢٦١  ٢٠٬٤١٦    (ج) الطريق فيبضائع 

          ١٩٫٤٧٥  ١٧٬٢٨١    (د) اإلنجازأعمال قيد  
         ١٫٢١٣٫٤٧٧  ١٬٠٧٥٬٨٩٨    مجموع (أ+ ب + ج + د)

  
 أعباء. يتم االعتراف بغرض الصيانةيتم احتساب استهالك قطع الغيار الحيوية وفقاً لألعمار اإلنتاجية لآلالت حتى يتم إصدارها ل* 

  . بضاعةاالستهالك ضمن هذه البيانات المالية الموحدة ضمن بند مخصص ال
  

  ١٥١٫٣٠، قامت المجموعة باالعتراف بخسائر متراكمة نظراً النخفاض قيمة بضائع تامة الصنع بمبلغ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
وذلك  )،  مليون درهم  ٣٤٦٫٩٢مليون درهم مقابل تكلفة بلغت    ١١٢٫٠١:  ٢٠١٩(  مليون درهم   ٣٦٦٫٨٠مليون درهم مقابل تكلفة بلغت  

مليون   ٣٩٫٥٩والبالغ    . تم إدراج الفرق الناتج عن تخفيض القيمةالتكلفةكانت أقل من    صيل والتيإلى صافي القيمة القابلة للتح  للوصول
  الخسائر الموحد.ضمن تكلفة المبيعات في بيان األرباح أو ) مليون درهم ١٩٫٨٢: ٢٠١٩درهم (

  
لصالح البنوك مقابل التسهيالت التي كضمان ) مليون درهم ٢٥٣٫٨٨: ٢٠١٩مليون درهم ( ١٩٩٫٥٨تم رهن بعض البضائع بمبلغ 

  حصلت عليها المجموعة. 
  

  الحركة:  البضاعة بطيئةمخصص   علىفيما يلي الحركة 
  

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
        ألف درهم   ألف درهم  

  ١٩٨٫١٨٣  ١٩٤٬١٧٥  يناير   ١كما في 
  ٩٫٧٨١  ٢٠٬٢٤٥  )٦للسنة (راجع اإليضاح  محمل: اليضاف

  )١٠٫٩١٧( (٤٬١١٨)  ناقصاً: المشطوب
        )٢٫٨٧٢( ١٬٨٧٠  تأثير التحركات في أسعار الصرف

        ١٩٤٫١٧٥  ٢١٢٬١٧٢  ديسمبر  ٣١في 
    



           لخيمة ش.م.ع وشركاتها التابعة شركة سيراميك رأس ا
  

  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 

٥٧ 

  

  
    مع األطراف ذات العالقة المعامالت -٢١
أبرمتها المجموعة  فيما يلي المعامالت الهامة التي  .لشروط السوقيتم تنفيذها وفقاً  المجموعة مع األطراف ذات العالقة معامالت إن

راجع  البيانات المالية الموحدة (هذه    ضمنأخرى    فقرات، خالف تلك المعامالت المفصح عنها في  الفترةمع أطراف ذات العالقة خالل  
  : كما يلي) ٣١و   ١١ إيضاح

  
    معامالت مع أطراف ذات عالقة 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهـم   ألف درهـم  
            وفقاً لطريقة حقوق الملكية مستثمر بها إستثمارات في شركاتأ) 

  ١٫٩٥٥  ١٬٨٥٨  بيع بضائع وخدمات وعقود إنشاءات 
  ١٧٤  ١٬٨١٠  شراء بضائع وتقديم خدمات

  ٢٠٦  ٣٩٠  إيرادات اإليجار
        ٣٣  ١٣  )١٠(راجع إيضاح  مصروفات فوائد 

  
  

            أطراف أخرى ذات عالقةب) 
  ١٠٤٫٩٦٧  ٨٨٬٩٧٠  بيع بضائع وخدمات وعقود إنشاءات 

  ٢٦٤٫٧١٠  ٢١٧٬٦١٠  شراء بضائع وتقديم خدمات
        ٢٫٤٠٠  ١٬٧٠٣  إيرادات اإليجار

  
  

ات م ا  اإلدارة يفتع       العل
      

        التالي:  كما السنةللشركة خالل  العليا موظفي اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة وفآت كانت مكا
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
        ألف درهـم   ألف درهـم  

  ١٠٫٢٦٢  ٩٬٣٧٦  قصيرة األجل مزايا
  ٣٩٩  ٢٤٥  تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

        ٣٫٧٠٠  ٣٬٧٠٠  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
  
  . ائتمانلألرصدة المستحقة، أن المخصص الحالي كاٍف لتغطية أي خسائر  ابناًء على مراجعتهرى إدارة الشركة، ت

  
  
  

   



           لخيمة ش.م.ع وشركاتها التابعة شركة سيراميك رأس ا
  

  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 

٥٨ 

  

  
      (تتمة) مع األطراف ذات العالقة المعامالت -٢١
      من أطراف ذات عالقة  طلوبالم

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
        ألف درهـم   ألف درهـم  

  ٤٤٫١٤٧  ٤٣٬٥٣٠  شركات مستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الملكية
        ٤٣٫٤١٧  ٣٢٬١٦٤  أطراف أخرى ذات عالقة  

  ٨٧٫٥٦٤   ٧٥٬٦٩٤        
        )٥٠٫٢٠١(  (٤٥٬٧٩٩)  خسارة االئتمان المتوقعةيطرح:  خسائر انخفاض قيمة 

  ٣٧٫٣٦٣   ٢٩٬٨٩٥        
  

  أطراف ذات عالقةإلى  طلوبالم
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
        ألف درهـم   ألف درهـم  

  ٤٫٤١٦  ٤٬٩٠٥  مستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الملكيةشركات 
        ٣٣٫٩٢٤  ٣٠٬٩٣١  أطراف أخرى ذات عالقة 

  ٣٨٫٣٤٠   ٣٥٬٨٣٦        
  

  : ي مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة على المطلوب من طرف ذو عالقةفيما يلي الحركة ف
  

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
        ألف درهم   ألف درهم  

  ٧٤٫٥٥٠  ٥٠٬٢٠١  يناير ١في 
  ) ٢٣٫٠٠٤( (٤٬٤٠٤)  ))١( ٧معكوس خالل السنة (راجع إيضاح 

  ) ١٫٣٤٠( --  المشطوب خالل السنة 
        )٥( ٢  تأثير التحركات في أسعار الصرف

        ٥٠٫٢٠١   ٤٥٬٧٩٩  ديسمبر ٣١في 
     

  
    األدوات المالية المشتقة     -٢٢

مقايضة أسعار   السلع ومشتقات  ألغراض إدارة المخاطر. قامت المجموعة بتصنيف مشتقاتتستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة  
حيث أنها تحد من مخاطر   ٩الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    الفائدة كتحوطات للتدفق النقدي وفقاً لمعايير االعتراف الخاصة بالمعيار

  وأسعار السلع.  اختالفات التدفق النقدي التي تنتج من التحركات في أسعار الفائدة
  

    .يوضح الجدول أدناه القيم العادلة لألدوات المالية المشتقة
     

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
        ألف درهـم   ألف درهـم  

      غير متداولة
      موجودات مالية مشتقة 

        -- ٤٬٧٩٣  والعمالت لمقايضة أسعار الفائدةعقود أخرى  
  ٤٬٧٩٣  --        
  

   



           لخيمة ش.م.ع وشركاتها التابعة شركة سيراميك رأس ا
  

  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 

٥٩ 

  

  
    (تتمة)األدوات المالية المشتقة   -٢٢

     
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

        ألف درهـم   ألف درهـم  
      غير متداولة

      مطلوبات مالية مشتقة
        -- ١٦٬١١٨  عقود مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة للتحوط

  ١٦٬١١٨  --            
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

        ألف درهـم   ألف درهـم  
      متداولة

      موجودات مالية مشتقة 
  ٣٦٤  --  مشتقات السلع المستخدمة للتحوط

        ٣٫٩٥٥  --  والعمالت عقود أخرى لمقايضة أسعار الفائدة
  --   ٤٫٣١٩            

     
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

        ألف درهـم   ألف درهـم  
      متداولة

      مالية مشتقةمطلوبات 
  ١٤٫٧٠٨  ١٦٬٣٠٥  عقود مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة للتحوط

  -- ١٬٣٩١  المستخدمة للتحوطمشتقات السلع 
        ٩٢٥  ٥٬٠٢٤  عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية

  ١٥٫٦٣٣   ٢٢٬٧٢٠          
ك ونق -٢٣ ة ل ال   أرص

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
        ألف درهـم   ألف درهـم  

  ١٫٦٦٠  ١٬٦٨٧  الصندوقالنقد في 
     أرصدة لدى البنوك:

  ٤٨٫١٢٦  ٨٩٬٥٧٦  تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ ربطها ودائع ثابتة -
  ٢٠٫٠٠٠  ٤٥٬٠٠٠  تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ ربطها ودائع وكالة -
  ١٥٣٫٤٦٥  ٣١٣٬٧٢٧  حسابات جارية -
  ٤٫٤١٩  ١١٬٤٠٩  يةودائع هامش -
        ١٦٫٥٨٩  ٨٬٥٧٧  الطلبحسابات تحت  -

  ٢٤٤٫٢٥٩  ٤٦٩٬٩٧٦  )اإلئتمان المتوقعةمخصص خسائر النقد وما يعادله (بإستثناء 
        )٦٨٣( (١٨٣)    اإلئتمان المتوقعةمخصص خسائر : يطرح

        ٢٤٣٫٥٧٦   ٤٦٩٬٧٩٣  النقد وما يعادله (أ)
        ١٣٩٫٤٧٣   ١٤٣٬٦٧١  (ب) ثالثة أشهر من تاريخ ربطها تستحق بعد ودائع ثابتة

        ٣٨٣٫٠٤٩   ٦١٣٬٤٦٤  أرصدة لدى البنوك ونقد (أ + ب)
  

   



           لخيمة ش.م.ع وشركاتها التابعة شركة سيراميك رأس ا
  

  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 

٦٠ 

  

  
ك ونق -٢٣ ة ل ال ة)  أرص   (ت

  
:  ٢٠١٩مليون درهم (  ١٤٥٫٦١مليون درهم) ومبلغ    ٠٫٩٧:  ٢٠١٩ليون درهم ( م  ٠٫٦٣تشتمل األرصدة لدى البنوك والنقد على مبلغ  

    خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.مليون درهم) على التوالي، محتفظ بها  ١٠٠٫٢٤
مليون درهم) تم االحتفاظ بها من قبل   ١٫٦١: ٢٠١٩مليون درهم ( ١٫٦٣ على مبلغ فائدة تجارية وتشتمل الودائع الثابتة تحمل جميع

. تخضع ودائع الوكالة لمعدالت ))١(ب) ( ٢٦راجع إيضاح ( المصرفية التي حصلت عليها المجموعةك كرهن مقابل التسهيالت والبن
  أشهر.  ثالثةالربح المتفق عليها مع المصارف اإلسالمية ويتم إيداعها لدى البنوك لفترة استحقاق أصلية تقل عن 

  
    هامش. الالحسابات الجارية وودائع  يتم إحتساب فوائد علىال 
ات -٢٤ ا ال واالح   رأس ال

  
ال    ) أ(   رأس ال

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهـم   ألف درهـم  

       المصرح به، المصدر والمدفوع بالكامل:
  ١٧٠٫٠٠٠   ١٧٠٬٠٠٠  مدفوعة نقداً درهم للسهم  ١سهماً بقيمة  ١٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠
  درهم للسهم الواحد ١سهم مصدر كأسهم منحة بقيمة  ٨٢٣٫٧٠٣٫٩٥٨

   مصدر كأسهم منحة سهم ٧٧٦٫٣٨٤٫٧٢٢:  ٢٠١٩(   
        ٧٧٦٫٣٨٤   ٨٢٣٬٧٠٣  درهم للسهم الواحد) ١بقيمة    
  ٩٤٦٫٣٨٤   ٩٩٣٬٧٠٣          

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

ي عالوة األسه  )٢( ا   اح
  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  

        عند إصدار األسهم الخاص بـ: 
      ١٦٥٫٠٠٠  (أ) ش.م.ع.سيراميك رأس الخيمة  - 
  ٦٠٬٣٩١  (بنجالدش) ليمتد، بنجالدشراك سيراميك  - 

  )٣٫٥٨٣(  صدار األسهم إناقصاً: مصروفات 
      )١٤١(  ناقصاً: عالوة األسهم المصدرة عند االستبعاد 

      ٥٦٫٦٦٧  اإلجمالي (ب)
        ٢٢١٫٦٦٧  (أ+ب) اإلجمالي

ني  )٣( ي القان ا   االح
  

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

من رأس المال المدفوع لهذه الشركات. إن هذا االحتياطي غير ٪ ٥٠القانوني. يجوز إيقاف تلك التحويالت عندما يبلغ هذا االحتياطي 
قابل للتوزيع إال في الظروف التي ينص عليها القانون المذكور أعاله. يظهر االحتياطي القانوني الموحد التحويالت التي تمت بعد 

    االستحواذ على الشركات التابعة.
ل  )٤( ي ال ا   اح

    

التحويل من كافة فروقات صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تحويل البيانات المالية للعمليات الخارجية، باإلضافة  يتألف احتياطي 
باستثناء  إلى الفروقات الناتجة عن تحويل البنود المالية التي تُشكل جزءاً من صافي استثمارات المجموعة في العمليات الخارجية.

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  ضمن احتياطي التضخم غير االعتيادي في حقوق الملكية.والظاهر  في إيران تابعة  الشركة  لل روقات التحويلف
 رباح، مما يعكس حقيقة أن الخسائر التراكمية في الحساب تجاوزت األالتحويل مبلغ سالب، كان الرصيد في احتياطي  ٢٠١٩و 

    التراكمية.



           لخيمة ش.م.ع وشركاتها التابعة شركة سيراميك رأس ا
  

  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 

٦١ 

  

  
ات -٢٤ ا ال واالح ة)  رأس ال   (ت
  
الرأس   )ب( ة)  ال   (ت
  
اد   )٥( ي ال غ االع ا   اح

   

سيراميك  يتألف احتياطي التضخم غير االعتيادي من كافة فروق صرف العمالت األجنبية الناتجة من تحويل البيانات المالية الخاصة
ً ل اوتأثير تحويل البيانات المالية الخاصة به إيران المحدودة  ش.م.ع. رأس الخيمة  الحالي نظراً لتطبيق المعيار  التضخم معدلوفقا

  : إعداد التقارير المالية في االقتصاديات شديدة التضخم. ٢٩المحاسبي الدولي رقم  
   

          ألف درهم      
          ) ١١٢٫٠٠٩(      ٢٠١٩يناير  ١كما في 

        ٢٠١٩لسنة 
          )٧١٫٨٣٩(      * العمالت األجنبيةفروق تحويل 

          ) ١٨٣٫٨٤٨(      ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
        ٢٠٢٠لسنة 

 (٢٩٬٣١٥)       فروق تحويل العمالت األجنبية
         ٣٨٬١٥١      الربح  -) ٣٤تأثير التضخم غير االعتيادي (راجع إيضاح 

  (١٧٥٬٠١٢)      ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
        
  

    صرف عملة اللایر اإليراني السلبي بصورة جوهرية. * نظراً لسعر 
ي ال   )٦( ا   اح

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

تؤثر التدفقات النقدية أو البنود الخاضعة للتحوط على األرباح أو  للتدفق النقدي ويتم االعتراف الالحق في األرباح أو الخسائر عندما 
    ، تجاوزت الخسائر المتراكمة في احتياطي التحوط المكاسب التراكمية.٢٠١٩و  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١. في  الخسائر

ي العام   )٧(  ا   االح
  

      مليون درهم) صافي أرباح السنوات السابقة.  ٨٢٫٨: ٢٠١٩مليون درهم ( ٨٢٫٨يمثل االحتياطي العام البالغ 
ال  )٨( ي رأس ال ا   اح

  
مليون درهم) حصة المجموعة من األرباح المحتجزة التي   ٧٥٫٠٤ : ٢٠١٩مليون درهم ( ٧٥٫٠٤يمثل احتياطي رأس المال البالغ 

    للتوزيع.تمت رسملتها من قبل عدة شركات تابعة. إن احتياطي رأس المال غير قابل  
عات األراح  )٩( ز   ت

  
سوف يتم التي وألف درهم)   ٧٤٬٥٢٨( لكل سهم  فلس  ٧٬٥ بواقعنقدية اقترح أعضاء مجلس اإلدارة توزيعات أرباح ، ٢٠٢٠في سنة  

خالل   ونالمساهمقام . ٢٠٢١مارس  ٣٠الذي سينعقد في  خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي   المساهمينلالعتماد من قبل  هاتقديم
  ١٤١٫٩٥٨(فلس لكل سهم    ١٥باعتماد توزيعات أرباح نقدية بواقع    ٢٠٢٠مارس    ١١بتاريخ    المنعقداجتماع الجمعية العمومية السنوي  

    ، والتي تم إقتراحها من قبل مجلس اإلدارة.٢٠١٩لسنة  ألف درهم)  ٤٧٫٣١٩(لكل سهم فلس   ٥ألف درهم) وتوزيعات أسهم بواقع 
ل اإلدارة    )١٠( اء م   أتعاب أع

  
مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ  ٢٠٢٠مارس  ١١بتاريخ  المنعقد اجتماع الجمعية العمومية السنويالمساهمون خالل إعتمد 

 ). ٢٠١٨ديسمبر  ٣١درهم للسنة المنتهية في   ألف  ٣٫٧٠٠: ٢٠١٩( ٢٠١٩ديسمبر  ٣١درهم للسنة المنتهية في  ألف ٣٫٧٠٠
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  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 

٦٢ 

  

  
ة -٢٥ ة غ ال ق األقل   حق

  

ةبحقوق يلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة  ة غ ال     لدى المجموعة.   األقل
  

  
سيراميك رأس الخيمة  
  حذوفات ال  أخرى   بورسلين رأس الخيمة ذ.م.م   (بنجالديش) المحدودة 

  
  اإلجمالي 

                      
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  

ةحقوق نسبة  ة غ ال   ٪٥٠  ٪٥٠  ٪٣١٫٨٧  ٪٣١٫٨٧   األقل
            

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

              ١٠٠٫٣٦٦  ١٠٦٬٦٠٥  ١٧١٫٧٠٢  ١٦١٬٥٦٣  الموجودات غير المتداولة  
              ٢٤٣٫٩٣٦  ١٨٧٬٣٥٦  ٣٨٢٫٧٨٥  ٣٨٥٬٥٢٦  الموجودات المتداولة  

              )٢١٫٣٠٤( (١٩٬٩١٤)  )٩٫٥٧٥( (٨٬٧٦٤)  المطلوبات غير المتداولة 
              )٦٨٫٦٠٥( (٧٦٬٣٨٧)  )٢٣٣٫٠٨٥( (٢٣٩٬٤٨٠)  المطلوبات المتداولة  

                      
                      

              ٢٥٤٫٣٩٣   ١٩٧٬٦٦٠  ٣١١٫٨٢٧   ٢٩٨٬٨٤٥  صافي الموجودات  
                      

  حقوق األقلية  عائدة إلى صافي الموجودات ال 
 ٢٣٨٬٢٥٥ ٢٠٦٬٩٠٢ (١٤٬٤٠١) )١٤٬٢١٦( ٢١٬٦٢٠ ٢٢٬٢٩٧  ١٣١٫١٨٤   ١٠٣٬١١٧  ٩٩٫٨٥٢   ٩٥٬٧٠٥  غير المسيطرة  

                      
                      

              ٢٦٩٫٤٦١  ١٤٧٬٠٨٠  ٢٨٢٫٣٨٨  ٢٢٩٬٥٥٤  اإليرادات  
              ٥١٫٢٩١  (٥٬٨٧٠)  ٣٢٫٠٩٣  ١٢٬٦٣٥  األرباح 
              )٣٦٠( ٤٦٢  )٦٫٣٣٨( ٢٬١٩٩  األخرى  (الخسارة الشاملة)/الشامل الدخل

                      
              ٥٠٫٩٣١   (٥٬٤٠٨)  ٢٥٫٧٥٥   ١٤٬٨٣٤   الدخل الشامل/(الخسارة الشاملة)إجمالي 

                      
                      

  غير  األقليةحقوق   العائدة إلى (الخسائر)/األرباح
 ٤٠٬٧٧٨ ٣٬٥٦٦ -- -- ١٬٤٧١ ١٬٤٨٤  ٢٩٫٠٨٠  (١٬٩٤٥)  ١٠٫٢٢٧   ٤٬٠٢٧  المسيطرة   

  األخرى  (الخسائر الشاملة)/الشاملالدخل 
  حقوق األقلية غير المسيطرة  العائدة إلى  

 
١٫٩٩٩(  ٦٧٨(  

 
١٩٠( ٣٠٩(  

 
(٤٣٠) 

 
(٤٥١) -- -- 

 
٥٥٧ 

 
(٢٬٦٤٠) 
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  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 

٦٣ 

  

  
ك  -٢٦ الف م ال   إس
  
في اإلسالمي   ) أ( ل ال  ال
  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  درهـم ألف   ألف درهـم  
            قصيرة األجل) ١(

  ٢٥٫٠٠٠  ٧٥٬٠٠٠  (أ) تسهيالت مضاربة
  ١٢٦٫١٧٥  ١٨٧٬٠٥٣  (ب) السلع ةمرابحتسهيالت 

        ١٣٥٫٨٥٧  ١٤٠٬٤٢٩  ) أدناه)٢(راجع إيضاح (األجل الجزء المتداول للتمويل طويل 
  ٢٨٧٫٠٣٢   ٤٠٢٬٤٨٢        

              التمويل المصرفي اإلسالمي –طويل األجل ) ٢(
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهـم   ألف درهـم  
      

  ٣٣٩٫٤٧٥  ٢٩٤٬٤٠١  (ب) السلع مرابحةتسهيالت 
  ٢٩٣٫٨٨٠  ٢٦١٬٧٣٧  تسهيالت اإلجارة (ج)

        ) ١٣٥٫٨٥٧( (١٤٠٬٤٢٩)  يطرح: الجزء المتداول من التمويل طويل األجل
  ٤٩٧٫٤٩٨   ٤١٥٬٧٠٩            

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهـم   ألف درهـم  

            الحركة:
  ٤٦٦٫٨٦٠  ٦٣٣٬٣٥٥  يناير  ١الرصيد في 

  ٣٨٧٫٥١٦  ٧٥٬٠٠٠  السنة الغ تم الحصول عليها خاللمب
        )٢٢١٫٠٢١( (١٥٢٬٢١٧)  السنة يطرح: مبالغ مسددة خالل

  ٦٣٣٫٣٥٥   ٥٥٦٬١٣٨  السنة  نهايةالرصيد كما في 
  ضمن التمويل قصير األجل الجزء المتداول الظاهر يطرح: 

  ))١(أ) ( ٢٦(راجع إيضاح     
  

(١٤٠٬٤٢٩)  
  
)١٣٥٫٨٥٧(        

  ٤٩٧٫٤٩٨   ٤١٥٬٧٠٩              
  مرابحة السلع طويلة األجل القائمة:و اإلجارة فيما يلي أحكام وشروط تسهيالت

  
    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ألف درهم   ألف درهم  معدل الفائدة  العملة
        

  ٥٩٨٫٢٦٢  ٤٨١٬١٣٩  ٪ ٣٬٩ -٪ ١٬٥  دوالر أمريكي
          ٣٥٫٠٩٣  ٧٤٬٩٩٩  ٪ ٤٬٠ -٪ ٢٬٥  درهم إماراتي 

    ٦٣٣٫٣٥٥   ٥٥٦٬١٣٨          
  

تتمثل التمويالت اإلسالمية في تسهيالت مثل تسهيالت المضاربة والمرابحة واإلجارة التي تم الحصول عليها من المصارف. تتم هذه 
أمام سعر صرف في الوقت الحالي التمويالت إما بالعملة الرسمية للشركة أو بعملة الدوالر األمريكي وهي عملة سعر صرفها ثابت 

  . ٢٠٢٧للشركة. تمتد تواريخ استحقاق تسهيالت مرابحة السلع طويلة األجل حتى  العملة الرسمية  
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٦٤ 

  

  
ك -٢٦ الف م ال ة)  إس   (ت

  
  يتم ضمان هذه التسهيالت بموجب ما يلي:

  
 رهن سلبي على بعض موجودات المجموعة؛    - 
 ؛ و فيما بينهمحقوق متساوية  - 
 المجموعة لصالح البنك ؛ والتنازل عن بوليصة تأمين شاملة لبعض كيانات  - 
 .)مليون درهم ١٥٤ :٢٠١٩مليون درهم ( ٤٨٣ سند إذني مقابل مبلغ - 

  
إلى   مبلغ (البنك) إن المضاربة هي نوع من أنواع التمويل اإلسالمي حيث يتم إبرام عقد بين طرفين يقدم بموجبه أحد الطرفين  )أ(

 الطرف اآلخر (المجموعة) الذي يقوم باستثماره مستعيناً بخبرته مقابل نسبة محددة من الربح الناتج المتفق عليها بشكل مسبق. 
  

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

  
إن اإلجارة هي نوع أخر من أنواع التمويل اإلسالمي حيث يتم إبرام عقد بين طرفين يقدم بموجبه أحد الطرفين (بنك)   )ج(

أو من المجموعة ويقوم بتأجيره إلى المجموعة مقابل دفعات إيجار محددة لفترة  آخربشراء/االستحواذ على أصل من طرف 
 إيجارية محددة.     

  
  مصرفية تخضع لفائدةتمويالت   (ب)
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهـم   ألف درهـم  
      قصيرة األجل) ١(

  ٧١٫٢٨١  ١٠٣٬٧١٥  على المكشوف بسح
  ١٨٢٫٠٨٨  ٣٢٩٬٤٩٠  األجل قرض قصير

        ٢٣٣٫٣٣٣  ٢٣٨٬١٤٥     األجلالجزء المتداول للتمويل طويل 
  ٤٨٦٫٧٠٢   ٦٧١٬٣٥٠            
      طويلة األجل بنكيةقروض ) ٢(
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
        ألف درهـم   ألف درهـم  

  ٩٣٨٫١٤٥  ٧١٩٬٤٠٤  يناير  ١الرصيد في 
  ٩٫٤٦٦  ١٠٤٬٦٣٠  السنةلغ تم الحصول عليها خالل مبا

        )٢٢٨٫٢٠٧( (٢٣٢٬٨٠٨)  السنةيطرح: مبالغ مسددة خالل 
  ٧١٩٫٤٠٤  ٥٩١٬٢٢٦  السنة انهاية الرصيد كما في 

        )٢٣٣٫٣٣٣( (٢٣٨٬١٤٥)  ))١(ب) ( ٢٦(راجع إيضاح  المتداولالجزء يطرح: 
  ٤٨٦٫٠٧١   ٣٥٣٬٠٨١          

ة: لة األجل القائ وض  و الق ام وش   ا يلي أح
  

    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم   ألف درهم  معدل الفائدة  العملة

        
  ٦٦٩٫٥٢٢  ٥٤٠٬٦٥٨  ٪ ٣٬٧ - ٪ ١٬٧  دوالر أمريكي

  ٤٩٫٣٣٠  ٥٠٬١٠٧  ٪ ٩٬٣ - ٪ ٧٬٤  روبية هندية
  ٥٣٦ ٤٦١  ٪ ٥٬٠ -٪ ١٬٦  جنيه استرليني

          ١٦ --  ٪ ٣٬٩ -٪ ١٬٥  يورو
    ٧١٩٫٤٠٤  ٥٩١٬٢٢٦          
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  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
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٦٥ 

  

  
ك  -٢٦ الف م ال   (تتمة)إس
    

    (تتمة) تمويالت مصرفية تخضع لفائدة  (ب)
من بنوك مختلفة بغرض تمويل االستحواذ على   تخضع لفائدة على تسهيالت مصرفية طويلة األجل وقصيرة األجلحصلت المجموعة  

موجودات أو تمويل مشاريع أو الوفاء بمتطلبات رأسمالها العامل. تكون معظم هذه القروض المصرفية إما بالعمالت الرسمية للشركات 
أمام سعر صرف العملة الرسمية للشركة.   في الوقت الحالي  ذات الصلة أو بالدوالر األمريكي، وهي عملة سعر صرفها ثابت التابعة

على المعدالت التجارية االعتيادية. تمتد تواريخ استحقاق القروض المصرفية    المبينة أعاله  ترتكز أسعار الفائدة على القروض المصرفية
  . ٢٠٢٧طويلة األجل حتى 

  
    يتم ضمان هذه القروض المصرفية بموجب ما يلي:

  رهن سلبي على بعض موجودات المجموعة؛   - 
 ؛ فيما بينهم حقوق متساوية - 
 ؛  )مليون درهم ٨٦٤ :٢٠١٩مليون درهم ( ١٬٢٥٩ سند إذني مقابل مبلغ - 
 تخصيص بوليصة تأمين الخاصة ببعض شركات المجموعة لصالح البنك؛ - 
 )؛ و ١٩و   ٢٠رهن على المخزون والذمم المدينة الخاصة ببعض شركات المجموعة (راجع اإليضاحين  - 
 ). ٢٣ودائع ثابتة مرهونة (راجع اإليضاح  - 

  
ار -٢٧ د اإل ات عق ل   م

  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
        ألف درهـم   ألف درهـم  

      التحليل:
  ٦٨٫٦٩١  ٥٨٬٩١٣    غير متداولة

        ٢٣٫٠٧٥  ٢٢٬٧٣٧  متداولة
  ٩١٫٧٦٦   ٨١٬٦٥٠        

ار ل األع ل   ت
  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
        ألف درهـم   ألف درهـم  

  ٢٧٫٣٠٨  ٢٧٬١١٠  السنة األولى
  ٢٢٫٨٩٣  ٢٠٬٢٥٣  السنة الثانية
  ١٧٫١٤٨  ١٦٬٤٧٧  السنة الثالثة

  ١٢٫٨٣٦  ١١٬٢٧١  السنة الرابعة
  ٧٫٦٣٣  ٨٬٩٩٣  السنة الخامسة

        ١٧٫٨٥٣  ١٢٬٠٠٤  بعد ذلك
  ١٠٥٫٦٧١  ٩٦٬١٠٨  
        ) ١٣٫٩٠٥( (١٤٬٤٥٨)  غير المكتسبةالفائدة المستقبلية يطرح:  

  ٩١٫٧٦٦   ٨١٬٦٥٠        

  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
        ألف درهـم   ألف درهـم  

  ١٠٣٬٠٩٥  ٩١٬٧٦٦  يناير ١الرصيد كما في 
  ) ٣١٬٩٥٧( )٣٣٬٧٠٧(  التدفقات النقدية

        ٢٠٬٦٢٨ ٢٣٬٥٩١  تدفقات غير نقدية
        ٩١٫٧٦٦   ٨١٬٦٥٠  الرصيد كما في نهاية السنة
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  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 

٦٦ 

  

  
ةذ -٢٨ ار ة وأخ  م ت   دائ
  

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
        ألف درهـم   ألف درهـم  

  ٣١٥٫٦٥٤  ٢٨٣٬٣١٢  دائنة تجارية ذمم
  ١٩١٫٦٨٩  ١٧٥٬١٨٤  مصروفات مستحقة ومصروفات أخرى

  ٥٤٫٠٠٢  ٥٣٬٩٩٥  من العمالء دفعات مقدمة
  ٦٠٫٦٢١  ٦٥٬٣٠٨  عموالت وخصومات مستحقة الدفع  

        ٣٤٫٢٣٣  ٥٦٬٠٧٨  ذمم دائنة أخرى
  ٦٥٦٫١٩٩   ٦٣٣٬٨٧٧        
  

ائدة على  أي ف حسابيتم  ال مرة.والمستحقات على المبالغ المستحقة للمشتريات التجارية والتكاليف المستتشتمل الذمم التجارية الدائنة 
شروط االئتمان المتفق ل  وفقاً جميع الذمم الدائنة    مدفوعاتلدى المجموعة سياسات إلدارة المخاطر المالية لضمان  .  الدائنةالذمم التجارية  

  .عليها مسبقاً 
  
  ن القيمة الدفترية للذمم الدائنة التجارية تقارب قيمتها العادلة. إ

  
ف -٢٩ مة لل ة ال ات نها   م تع

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم   درهمألف   

      
  ٨٥٫٤٦٤  ٨٣٬٨٦٥  يناير   ١في 

  ١٧٫٥٢٨  ١٢٬٦١٠  المحمل للسنة
  ) ١٧٫٧٦٩( (١٨٬٠٥٣)  المبالغ المدفوعة خالل السنة

        ) ١٫٣٥٨( (٢٩٩)  تأثير التغيرات في سعر الصرف
            ٨٣٫٨٦٥   ٧٨٬١٢٣  ديسمبر  ٣١في 
ات  -٣٠ ل لةال امات ال   واالل

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهـم   ألف درهـم  

ات  ل لةال       ال
      

  ١٠٫٧٦٠  ١٣٬٧٥٢  خطابات ضمان
  ٤٤٫٧٨١  ٤٦٬٥٢١  إعتمادات مستندية

  ٨٢٫٩٥٢ ٩٤٬١٣٦  والتزامات ضريبية أخرى محتملةضريبة القيمة المضافة 
      

امات       إل

        ٤١٫٧٢٩   ٢٠٬٢٦٦  إلتزامات رأسمالية
  

من قبل السلطات الضريبية كما هناك خالفات بشأن بعض  مناطقضريبية لبعض السنوات في بعض الاإلقرارات اللم تتم مراجعة 
التقييمات الضريبية التي لم تتم تسويتها باإلضافة إلى مطالبات ضريبة القيمة المضافة من السلطات الضريبية. إال أن إدارة المجموعة 

  بأنه قد تم االعتراف بمخصصات كافية مقابل االلتزامات الضريبية المحتملة. تعتقد
  

   



           لخيمة ش.م.ع وشركاتها التابعة شركة سيراميك رأس ا
  

  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 

٦٧ 

  

      
  إستحواذ وإستبعاد شركات تابعة وحقوق األقلية غير المسيطرة  -٣١

  
 االستحواذ  )أ(

    
  ٢٠٢٠االستحواذ على شركات تابعة في        

  
من الحصة المسيطرة في شركة رأس الخيمة العالمية للبالستيك مقابل إضافية  ٪  ٢١٫٦، استحوذت المجموعة على  سنةخالل ال )١( 

لم ينتج عن هذا االستحواذ أي تغير في السيطرة، وبناًء عليه تتم المحاسبة وفقاً للمعيار الدولي إلعداد  مليون درهم.  ٠٫٦٥
 ينعكس هذا على النحو التالي:  .كمعاملة حقوق ملكية ١٠التقارير المالية رقم 

    ٢٠٢٠  
  ألف درهم    

      
  ١٣٢    غير المسيطرة الحصصالزيادة في  -
        (٧٨٤)   النقص في األرباح المستبقاه -

  (٦٥٢)     صافي البدل المدفوع
      
  

  
  ٢٠١٩االستحواذ على شركات تابعة في        

  
  لم يتم اإلستحواذ على شركات تابعة خالل السنة.         

  
  
  االستبعادات  (ب) 

  
    ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ استبعاد شركات تابعة في

  لم يتم إستبعاد شركات تابعة خالل السنة 
  

  عقود اإليجار التشغيلي   -٣٢
  
    كمؤجر:   

تقوم بعض شركات المجموعة بتأجير عقاراتها االستثمارية بموجب عقود إيجار تشغيلي. تمتد عقود اإليجار عادةً لفترة تزيد 
عن خمس سنوات مع إمكانية تجديد عقد اإليجار بعد ذلك التاريخ. تخضع عقود اإليجار لمراجعة دورية لتعكس اإليجارات 

  السائدة لدى السوق.  
  

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
        ألف درهم   ألف درهم  

  ٥٫٠٠٠  ٥٬٠٠٠  أقل من سنة
  ٣٤٫٩٢٠  ٤٠٬٢٠٥  من سنتين إلى خمس سنوات

        ٨١٫٥٦٠  ٧١٬٢٧٥  أكثر من خمس سنوات
  ١٢١٫٤٨٠  ١١٦٬٤٨٠       
  

    األدوات المالية   -٣٣
    التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. ال    ضمن ،  ودات المالية والمطلوبات الماليةالعادلة للموجيوضح الجدول التالي القيم الدفترية والقيم  
في حال كانت القيمة  بالقيمة العادلة    غير المقاسةمعلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية    هذا الجدول  يتضمن

    .الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة
    



                             وشركاتها التابعة سيراميك رأس الخيمة ش.م.عشركة 
 

٦٨ 

  

  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
    (تتمة)  األدوات المالية -٣٣

    (تتمة)العادلة  التصنيفات المحاسبية والقيم
  -------------------------- القيمة العادلة  --------------------------  ------------------------------------------ القيمة الدفترية  --------------------------------------  

  
أدوات تحوط 
  القيمة العادلة

إلزامياً بالقيمة 
العادلة من خالل 

األرباح أو 
  الخسائر

الموجودات 
المالية بالتكلفة 

  المطفأة
المطلوبات 

  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   مالياإلج  المالية األخرى
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

                    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
                    

                    الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
 ٤٬٧٩٣ -- ٤٬٧٩٣ -- ٤٬٧٩٣ -- -- ٤٬٧٩٣ --  والعمالتعقود أخرى لمقايضة أسعار الفائدة 

                    
  -- ٤٬٧٩٣ -- ٤٬٧٩٣ -- ٤٬٧٩٣ -- -- ٤٬٧٩٣ 
                    

                    بالتكلفة المطفأةالموجودات المالية 
 -- -- -- -- ٣١٬١٢٥ -- ٣١٬١٢٥ -- --  ذمم مدينة طويلة األجل

 -- -- -- -- ٩٤٧٬٤٧٣ -- ٩٤٧٬٤٧٣ -- --  ذمم تجارية مدينة واخرى
 -- -- -- -- ٢٩٬٨٩٥ -- ٢٩٬٨٩٥ -- --  المطلوب من أطراف ذات عالقة

 -- -- -- -- ٦١٣٬٤٦٤ -- ٦١٣٬٤٦٤ -- --  األرصدة لدى البنوك والنقد
                    
  -- -- ١٬٦٢١٬٩٥٧ -- ١٬٦٢١٬٩٥٧ -- -- -- -- 
                    

                    بالقيمة العادلةالمطلوبات المالية المقاسة 
 ١٬٣٩١ -- ١٬٣٩١ -- ١٬٣٩١ -- -- -- ١٬٣٩١   مشتقات السلع المستخدمة للتحوط

 ٣٢٬٤٢٣ -- ٣٢٬٤٢٣ -- ٣٢٬٤٢٣ -- -- -- ٣٢٬٤٢٣  عقود مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة للتحوط
 ٥٬٠٢٤ -- ٥٬٠٢٤ -- ٥٬٠٢٤ -- -- ٥٬٠٢٤ --  عقود تحويل عمالت آجله

                    
  ٣٨٬٨٣٨ -- ٣٨٬٨٣٨ -- ٣٨٬٨٣٨ -- -- ٥٬٠٢٤ ٣٣٬٨١٤ 
                    

                    بالتكلفة المطفأةالمطلوبات المالية 
 -- -- -- -- ٨١٨٬١٩١ ٨١٨٬١٩١ -- -- --  تمويالت مصرفية إسالمية

 -- -- -- -- ١٬٠٢٤٬٤٣١ ١٬٠٢٤٬٤٣١ -- -- --  تمويالت مصرفية تخضع لفائدة
 -- -- -- -- ٥٧٩٬٨٨٢ ٥٧٩٬٨٨٢ -- -- --  دائنة وأخرىذمم تجارية 

 -- -- -- -- ٣٥٬٨٣٦ ٣٥٬٨٣٦ -- -- --  المطلوب ألطراف ذات عالقة
                    
  -- -- -- ٢٬٤٥٨٬٣٤٠ ٢٬٤٥٨٬٣٤٠ -- -- -- -- 
                    

   



                             وشركاتها التابعة سيراميك رأس الخيمة ش.م.عشركة 
 

٦٩ 

  

  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  (تتمة)  األدوات المالية  -٣٣
  

    (تتمة)العادلة  التصنيفات المحاسبية والقيم
  -------------------------- القيمة العادلة  --------------------------    ------------------------------------------ القيمة الدفترية  --------------------------------------  

  
أدوات تحوط 
  القيمة العادلة

إلزامياً بالقيمة 
العادلة من خالل 

األرباح أو 
  الخسائر

الموجودات المالية 
  بالتكلفة المطفأة

المطلوبات 
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى     اإلجمالي  المالية األخرى

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  درهمألف   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                      ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
                      

                      الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
  ٣٦٤   --  ٣٦٤   --    ٣٦٤   --  --  --  ٣٦٤   مشتقات السلع المستخدمة للتحوط

  ٣٫٩٥٥   --  ٣٫٩٥٥   --    ٣٫٩٥٥   --  --  ٣٫٩٥٥   --  والعمالتعقود أخرى لمقايضة أسعار الفائدة 
                      
   ٤٫٣١٩   --  ٤٫٣١٩   --    ٤٫٣١٩   --  --  ٣٫٩٥٥   ٣٦٤  
                      

                      لتكلفة المطفأةالموجودات المالية با
  --  --  --  --    ٦٥٫٧٢٤   --  ٦٥٫٧٢٤   --  --  ذمم مدينة طويلة األجل

  --  --  --  --    ٩٩٨٫٨٠١   --  ٩٩٨٫٨٠١   --  --  واخرىذمم تجارية مدينة 
  --  --  --  --    ٣٧٫٣٦٣   --  ٣٧٫٣٦٣   --  --  المطلوب من أطراف ذات عالقة

  --  --  --  --    ٣٨٣٫٠٤٩   --  ٣٨٣٫٠٤٩   --  --  األرصدة لدى البنوك والنقد
                      
  --  --   ١٫٤٨٤٫٩٣٧   --  ١٫٤٨٤٫٩٣٧    --  --  --  --  
                      

                      المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
  ١٤٫٧٠٨   --  ١٤٫٧٠٨   --    ١٤٫٧٠٨   --  --  --  ١٤٫٧٠٨   عقود مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة للتحوط

  ٩٢٥   --  ٩٢٥   --    ٩٢٥   --  --  ٩٢٥   --  عقود تحويل عمالت آجله
                      
   ١٥٫٦٣٣   --  ١٥٫٦٣٣   --    ١٥٫٦٣٣   --  --  ٩٢٥   ١٤٫٧٠٨  
                      

                      بالتكلفة المطفأةالمطلوبات المالية 
  --  --  --  --    ٧٨٤٫٥٣٠  ٧٨٤٫٥٣٠   --  --  --  تمويالت مصرفية إسالمية

  --  --  --  --    ٩٧٢٫٧٧٣   ٩٧٢٫٧٧٣   --  --  --  تمويالت مصرفية تخضع لفائدة
  --  --  --  --    ٦٠٢٫١٩٧   ٦٠٢٫١٩٧   --  --  --  ذمم تجارية دائنة وأخرى

  --  --  --  --    ٣٨٫٣٤٠   ٣٨٫٣٤٠   --  --  --  المطلوب ألطراف ذات عالقة
                      
  --  --  --   ٢٫٣٩٧٫٨٤٠   ٢٫٣٩٧٫٨٤٠   --  --  --  --  
                      



               وشركاتها التابعة .سيراميك رأس الخيمة ش.م.عشركة 
  

  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٧٠ 

  

    
    (تتمة)  األدوات المالية  -٣٣

من قياسات القيمة العادلة ولم تكن هناك  ٢والمستوى  ١خالل السنة الحالية والسنة السابقة لم تكن هناك تحويالت فيما بين المستوى 
  من قياسات القيمة العادلة.   ٣تحويالت من أو إلى المستوى 

  
  إلدارة المخاطراإلطار العام 
  

  تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من جراء استخدامها لألدوات المالية:  
  
 مخاطر االئتمان  
  مخاطر السيولة  
 مخاطر السوق  
  

يقدم هذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة للمخاطر المبينة أعاله، ويصف أغراض المجموعة وسياساتها والطرق المستخدمة 
  لقياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال. من قبلها 

  
 يكون مجلس اإلدارة مسؤوالً بصورة عامة عن وضع ومتابعة إطار إدارة المخاطر التي تتعرض لها المجموعة. تكون اإلدارة العليا

للمجموعة مسؤولة عن وضع ومراقبة سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة، كما تقوم بتقديم تقارير منتظمة إلى مجلس اإلدارة حول 
أنشطتها. يتكون اإلطار الحالي إلدارة المخاطر المالية للمجموعة من مجموعة من سياسات إدارة المخاطر موثقة بصورة رسمية في  

  غير رسمية إلدارة المخاطر في بعض المجاالت األخرى.   وممارساتبعض المجاالت، 
  

يتم وضع سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة (الرسمية وغير الرسمية) لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ولوضع  
أنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم الحدود والضوابط المناسبة للمخاطر ومراقبتها وااللتزام بالحدود الموضوعة. تتم مراجعة سياسات و

لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. تهدف المجموعة من خالل معايير وإجراءات التدريب الخاصة بها إلى توفير 
  بيئة رقابية نظامية وبناءة يدرك فيها كافة الموظفين أدوارهم والتزاماتهم. 

  
دارة بمراقبة االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر لدى المجموعة، كما أنها مسؤولة عن  بمتابعة كيفية قيام اإل تقوم لجنة التدقيق

مراجعة فعالية إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة. يقوم قسم التدقيق الداخلي بمساعدة لجنة التدقيق في 
اخلي بأعمال مراجعة دورية ومتخصصة لضوابط وإجراءات إدارة المخاطر، ويقوم بتقديم القيام بدورها اإلشرافي. يقوم قسم التدقيق الد

  تقارير حول نتائج أعمال المراجعة إلى لجنة التدقيق.
  

كجزء من تطبيق سياسات إدارة المخاطر، تكون اإلدارة العليا مسؤولة أيضاً عن وضع وتطبيق أنظمة رقابية بغرض مواجهة المخاطر 
ناتجة عن عدة أسباب متنوعة ترتبط بعمليات المجموعة وموظفيها والتكنولوجيا المستخدمة من قبلها وبنيتها التحتية، باإلضافة  التشغيلية ال

إلى عوامل خارجية أخرى تنشأ عن المتطلبات القانونية والنظامية، ومدى استقرار الحالة السياسية واالقتصادية في الدول التي تزاول  
  . )COVID -١٩ تأثير –  ٣٧إيضاح  راجع( يها، ومعايير االنضباط المؤسسي المتعارف عليها بصورة عامةالمجموعة أعمالها ف

  
ة  تتألف المطلوبات المالية غير المشتقة لدى المجموعة من القروض المصرفية والذمم الدائنة التجارية واألخرى (باستثناء المبالغ المدفوع

المستحقة إلى أطراف ذات عالقة. لدى المجموعة العديد من الموجودات المالية مثل الذمم المدينة التجارية مقدماً للموردين) والمبالغ 
  واألخرى والنقد وما يعادله والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة. 

  
  تم فرض قيود على ، نظراً للوضع السياسي في إيران وفرض عقوبات مالية وتجارية شديدة الصرامة والحظر المفروض على النفط

تباشر اإلدارة تقييم ومراقبة عواقب مثل هذه التغيرات على األعمال. بناًء على   األموال من إيران عبر القنوات المصرفية. حركة
 ضرورة وجود رى اإلدارة عدم تفي إيران وبالتالي  هارى اإلدارة أن المجموعة ستكون قادرة على استرداد استثمارت مراجعتها،

  .  كما في تاريخ بيان المركز المالي الموحدمخصص النخفاض القيمة ضمن هذه البيانات المالية الموحدة ب فلالعترا
  

  مخاطر االئتمان
  

تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض المجموعة لخسائر مالية في حال عجز أحد العمالء أو األطراف المقابلة ألداة مالية ما عن  
أخرى الخاصة بالمجموعة والمبالغ  المدينة و التجارية بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ مخاطر االئتمان بصورة أساسية من الذممالوفاء 

بتقييم مخاطر االئتمان  بشكل دوري . إلدارة هذه المخاطر، تقوم المجموعةالمستحقة من أطراف ذات عالقة واألرصدة لدى البنوك
  وتعيين حدود ائتمان فردية واتخاذ اإلجراءات المناسبة للتخفيف من مخاطر االئتمان.، والعميل الخاصة بالبلد

  
   



               وشركاتها التابعة .سيراميك رأس الخيمة ش.م.عشركة 
  

  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٧١ 

  

    
  (تتمة)  األدوات المالية  -٣٣

  
  (تتمة) مخاطر االئتمان

  
  التعرض لمخاطر االئتمان

  
كما في نهاية السنة تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية أقصى تعرض لمخاطر االئتمان. فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان 

    :  المالية
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ألف درهم    ألف درهم   
      

  ٦٥٫٧٢٤  ٣١٬١٢٥  ذمم مدينة طويلة األجل  
  ٩٩٨٫٨٠١  ٩٤٧٬٤٧٣  والمبالغ المدفوعة مقدماً) اريف(باستثناء المصالذمم المدينة التجارية واألخرى  

 ٣٧٫٣٦٣  ٢٩٬٨٩٥  المستحق من أطراف ذات عالقة 
        ٣٨١٫٣٨٩  ٦١١٬٧٧٧  النقد لدى البنك

  ١٫٤٨٣٫٢٧٧   ١٬٦٢٠٬٢٧٠        
  

    من أطراف ذات عالقة   ةالمستحق والمبالغالذمم المدينة التجارية واألخرى 
يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالسمات الفردية لكل عميل على حدة. تضع اإلدارة في االعتبار التوزيع 

ل والدولة التي يزاول بها العمالء أنشطتهم، حيث أنه  الديموغرافي لقاعدة عمالء المجموعة، بما في ذلك مخاطر التعثر في قطاع العم
    ل ـة تمثـدى المجموعـ غ المستحقة من أكبر عشر عمالء لـر االئتمان. إن المبالـل تأثير على مخاطـمن المحتمل أن يكون لهذه العوام

. تتركز مخاطر االئتمان بصورة جوهرية من ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١القائمة كما في    التجارية  من الذمم المدينة  ٪)٢٣٫٨  :٢٠١٩(٪  ٢١٫٩
  .وآسياالناحية الجغرافية في منطقة الشرق األوسط 

  
بوضع سياسة ائتمانية يتم بموجبها تحليل الجدارة االئتمانية لكل عميل جديد قبل أن تقدم المجموعة شروطها  إدارة المجموعةقامت 

ريد. يتم وضع حدود للشراء لكل عميل وتمثل هذه الحدود الحد األقصى للمبلغ المصرح به دون الحاجة لموافقات الخاصة بالسداد والتو
  من اإلدارة العليا للمجموعة؛ وتتم مراجعة هذه الحدود بصورة دورية.  

  
تمانية، بما في ذلك ما إذا كانوا ضمن إطار مراقبة مخاطر االئتمان، يتم تصنيف العمالء واألطراف ذات العالقة وفقاً لخصائصهم االئ

  أفراد أو هيئات قانونية، والموقع الجغرافي، وقطاع العمل وأعمار الذمم المدينة وتواريخ االستحقاق ووجود حاالت تعثر مالي سابقة.  
  

نهاية السنة في  )عالقةوالمبالغ المستحقة من أطراف ذات أخرى و لمدينة االتجارية الذمم ( فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان
    حسب المنطقة الجغرافية والقطاعات التشغيلية: المالية

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
        ألف درهم   ألف درهم  

 ٦٥٣٫٣٩٦  ٥٩٤٬٠٢٠  الشرق األوسط
  ٨٧٫٦٠٢  ١٠٨٬٦٨٧  وروباا

  ٢٢٤٫٠٠١  ١٩٧٬٦١١  دول أسيا (باستثناء الشرق األوسط)
        ١٣٦٫٨٨٩  ١٠٨٬١٧٥  مناطق أخرى

  ١٫١٠١٫٨٨٨   ١٬٠٠٨٬٤٩٣        
     

 ١٫٠٠٣٫٥٠٧  ٩٢٣٬٣٠٨  التجارة والصناعة 
  ٣٧٫٥٨٠  ٣٧٬١٣٤  صناعات أخرى 

        ٦٠٫٨٠١  ٤٨٬٠٥١  أخرى 
  ١٫١٠١٫٨٨٨   ١٬٠٠٨٬٤٩٣        

  
   



               وشركاتها التابعة .سيراميك رأس الخيمة ش.م.عشركة 
  

  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٧٢ 

  

    
  (تتمة)  األدوات المالية  -٣٣

  
    األرصدة لدى البنوك

تقوم المجموعة بالحد من تعرضها لمخاطر االئتمان من خالل إيداع األرصدة لدى بنوك دولية ومحلية. نظراً لمكانة البنوك التي تتعامل 
معها المجموعة، ال تتوقع اإلدارة عجز أي طرف مقابل عن الوفاء بالتزاماته. يتم االحتفاظ باألرصدة المصرفية لدى بنوك ومؤسسات 

  جيدة.   ذات سمعةمالية 
  

شهراً وتعكس االستحقاقات قصيرة األجل من التعرض.   ١٢تم قياس انخفاض قيمة النقد وما يعادله على أساس الخسائر المتوقعة لمدة 
بالنقد وما يعادله لديها تعتبر منخفضة وذلك وفقاً للتصنيفات االئتمانية الخارجية لألطراف   ةترى المجموعة أن مخاطر االئتمان الخاص 

  المقابلة. 
  

  مخاطر السوق
 

أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار التغيرات في تتمثل مخاطر السوق بالمخاطر من أن تؤثر التغيرات في أسعار السوق مثل 
أسهم الملكية على إيرادات المجموعة أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية. إن الهدف من إدارة مخاطر وأسعار وأسعار السلع الفائدة 

 السوق هو إدارة التعرضات لمخاطر السوق والتحكم فيها ضمن حدود مقبولة بهدف تحقيق أعلى عائد ممكن.
  

    مخاطر العمالت
واالقتراض التي تتم بعملة خالف العمالت الرسمية لشركات المجموعة.    تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت من عمليات البيع والشراء

ال تتعرض الشركات داخل المجموعة التي تكون عملتها الرسمية هي الدرهم اإلماراتي لمخاطر عمالت فيما يتعلق بالمعامالت التي  
سمي أمام الدوالر األمريكي. تتمثل العمالت التي  تتم بالدوالر األمريكي نظراً لثبات سعر صرف الدرهم اإلماراتي حالياً بشكل غير ر

  تنشأ عنها مخاطر عمالت بصورة أساسية بعملتي اليورو والجنية االسترليني.
  

ةً عن  تقوم المجموعة بإبرام عقود صرف آجلة من أجل التحوط من مخاطر العمالت التي تتعرض لها، والتي تقل مدة استحقاقها عاد
  . تدخل المجموعة أيضاً في ترتيبات مقايضة عمالت تزيد مدة استحقاقها عن سنة. لمركز المالي الموحدبيان اسنة واحدة من تاريخ 

  
يتم احتساب الفائدة على القروض بعملة القرض. وبصورة عامة، تتم عمليات االقتراض بالعمالت التي تتوافق مع التدفقات النقدية التي 

  تنتج من خالل عمليات المجموعة ذات الصلة.  
  

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 حاالت 

  األجل.  اختالل التوازن قصيرة
  

    التعرض لمخاطر العمالت 
  فيما يلي تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية:

  
  هالجني  

  االسترليني
  دوالرال

  الي االستر
  

  اليورو
  ألف   ألف  ألف  

        ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
الذمم المدينة التجارية واألخرى (بما في ذلك المستحق من أطراف 

  ذات عالقة)
٤٧٬٨٥٨  ٦٬٣١٠ ١٤٬٨٩٥ 

 (١٧٧)  ٥٨٨ ٣٬٢٦٧  لدى البنوكالنقد واألرصدة 
 (١٨٬١٣٤)  -- (٥٬٩٥٤)  الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

 --  )٩٬٥٠٠( )٢٣٬٢٣١(  القروض المصرفية 
          )٢٢٬٢٩٣(  --  ١٣٬٢٣١  عقود مقايضة العمالت/ عقود الصرف اآلجلة 

  ٧٬٢٥٤  ٢٬٦٠٢  ٢٬٢٠٨   صافي التعرض
        
  

   



               وشركاتها التابعة .سيراميك رأس الخيمة ش.م.عشركة 
  

  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٧٣ 

  

  
  (تتمة)  األدوات المالية  -٣٣

  
  (تتمة) مخاطر السوق

  
    (تتمة) مخاطر العمالت

  (تابع) التعرض لمخاطر العمالت
  

  هالجني  
  االسترليني

  دوالرال
  الياالستر

  
  اليورو

  ألف   ألف درهم   ألف   
        ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

الذمم المدينة التجارية واألخرى (بما في ذلك المستحق من أطراف 
  عالقة)ذات 

 ٣٨٫٤٨٧   ٧٬٩٨٧  ١٠٫٧٠٨  

  ١٫٨٤٩   ٨٧٢  ١٫٠٣٨   لدى البنوكالنقد واألرصدة 
  ) ١٧٫١١٩(  --  ) ٣٫٩١٤(  الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

  ) ٩٫٦٩٦(  -- ) ٢٨٬٣٩٣(  القروض المصرفية 
          ) ٨٫٠٠٠(  ) ٧٬٥٠٠(  ٢٠٬٩٥٤  عقود مقايضة العمالت/ عقود الصرف اآلجلة 

  ٥٫٥٢١  ١٬٣٥٩   ٣٩٣  صافي التعرض
        

  فيما يلي أسعار الصرف المطبقة خالل السنة: 
  الموحد بيان المركز الماليتاريخ   
  مـــتوسط ســعر الصرف  سعر الصرف الفوري  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠            

 ٤/ ٦٨٨ ٧١٥/٤ ٤/ ٨٧١ ٠٢٣/٥  إسترليني هجني
 ٤/ ١١١ ١٩٣/٤ ٤/ ١١٨ ٤٨٦/٤  يورو

 ٢/ ٥٥٣ ٥٢٧/٢ ٢/ ٥٧٩ ٨٢٦/٢  االسترالي الدوالر 
  

  تحليل الحساسية
  ٣١٪ في ٥بنسبة  اإلسترليني والدوالر األستراليإن ارتفاع (انخفاض) الدرهم اإلماراتي، كما هو مبين أدناه، مقابل اليورو والجنيه 

صرف العمالت األجنبية   فروقيؤدي إلى زيادة (نقص) األرباح أو الخسائر بالمبالغ المبينة أدناه. يرتكز هذا التحليل على  لديسمبر كان  
. يفترض هذا التحليل ثبات كافة المتغيرات األخرى  بيان المركز المالي الموحدولة في تاريخ  التي ترى اإلدارة أنها محتملة بصورة معق

    ائدة ويتغاضى عن تأثير عمليات البيع والشراء المتوقعة.  وبصورة خاصة أسعار الف
  إنخفـاض  إرتفـاع  
  احاألربـ  

  أو الخسائر
  حـقوق
  الملكية

  احاألربـ
  أو الخسائر

  حـقوق
  الملكية

  --------------------------ألف درهم  ---------------------------  
          ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  -- ٥٥٥  -- )(٥٥٥  إسترليني هجني

  -- ١٬٦٢٧   -- )١٬٦٢٧(    يورو
  --  )٣٦٨(  --  ٣٦٨  الدوالر األسترالي 

          
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  --  ٩٦   --  )٩٦(  استرليني هجني

  --  ١٫١٣٧   --  ) ١٫١٣٧(  يورو
  --  ١٧٥   --  ) ١٧٥(  الدوالر األسترالي 

  
   



               وشركاتها التابعة .سيراميك رأس الخيمة ش.م.عشركة 
  

  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٧٤ 

  

  
  (تتمة)  األدوات المالية  -٣٣

  
  (تتمة) مخاطر السوق

  
    (تتمة) العمالتمخاطر 

  (تابع) التعرض لمخاطر العمالت
  

، باإلضافة إلى المعلومات المتعلقة ببنود الفترة الماليةتوضح الجداول التالية بالتفصيل عقود العمالت األجنبية اآلجلة القائمة في نهاية 
  التحوط ذات الصلة. 

            
  
  
  

  أداة التحوط 

  
القيمة االسمية  
(العملة األجنبية  

  المعنية) 

  
  

القيمة اإلسمية  
  الرئيسية

  
القيمة الدفترية  

لموجودات/(مطلوبات)  
  أداة التحوط 

التغير في القيمة  
العادلة المستخدمة  

  االعتراف في  في
  عدم فعالية التحوط 

          
  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  
  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف   
          

          العقود األجله 
 --  (١٬٤١٢) ٥٠٬٢٢٨ ١٠٬٠٠٠  استرلينيجنيه  - 
 --  (١٬٩٥٠)  ٦٧٬٢٩٧ ١٥٬٠٠٠  يورو  - 
 --  (١٬٥٣٥) ٢٦٬٨٥١ ٩٬٥٠٠  دوالر استرالي  - 

      
      مقايضة العمالت  

  --  ٦٬٢٨٩ ١١٦٬٦٨٢ ٢٣٬٢٣١  جنيه إسترليني - 
      

       خيار العمالت 
 --  (١٢٧) ٤٬٤٨٦ ١٬٠٠٠  يورو   - 

          
  

    
القيمة االسمية  
(العملة األجنبية  

  المعنية)

  
  

القيمة اإلسمية  
  الرئيسية

  
القيمة الدفترية  

لموجودات/(مطلوبات)  
  أداة التحوط 

التغير في القيمة  
العادلة المستخدمة  

  االعتراف في  في
  عدم فعالية التحوط 

          
  ٢٠١٩  ٢٠١٩  ٢٠١٩  ٢٠١٩  
  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف   
          

          األجله العقود 
 --  ١٤٢ ٤٬٨٧١ ١٬٠٠٠  جنيه استرليني - 
 --  (٧٧٥) ٣٢٬٩٤٣ ٨٬٠٠٠  يورو  - 
 --  (٢٩٢) ١٩٬٣٤٣ ٧٬٥٠٠  دوالر استرالي  - 

      
       مقايضة العمالت 

 --  ٣٬٣٦٨ ١٣٨٬٢٩٤ ٢٨٬٣٩٣  جنيه إسترليني  - 
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  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٧٥ 

  

  
  (تتمة)  األدوات المالية  -٣٣

  
  (تتمة) مخاطر السوق

  
    (تتمة) مخاطر العمالت

  (تابع) التعرض لمخاطر العمالت
  

    
  

القيمة اإلسمية  
  الرئيسية

المبلغ المتراكم  
لتعديالت القيمة  

العادلة ألداة التحوط  
المدرج في القيمة  

  الدفترية 

التغير في القيمة  
العادلة المستخدمة  

  االعتراف في  في
  عدم فعالية التحوط 

        
  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  
  ألف درهـم  درهـمألف   ألف درهـم  
        

        ذمم تجارية مدينة 
 --  (١٬٤١٢) (٥٠٬٢٢٨)  جنيه استرليني - 
 --  (٢٬٠٧٧) (٧١٬٧٨٣)  يورو  - 
 --  (١٬٥٣٥) (٢٦٬٨٥١)  دوالر استرليني - 

        
        قرض آلجل 

 --  ٦٬٢٨٩ (١١٦٬٦٨٢)  جنيه استرليني  - 
  

    
  

القيمة اإلسمية  
  الرئيسية

المبلغ المتراكم 
القيمة  لتعديالت 

العادلة ألداة التحوط  
المدرج في القيمة  

  الدفترية 

التغير في القيمة  
العادلة المستخدمة  
في االعتراف في  
  عدم فعالية التحوط 

  ٢٠١٩  ٢٠١٩  ٢٠١٩  
  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  
        

        ذمم تجارية مدينة 
 --  ١٤٢ (٤٬٨٧١)  جنيه استرليني - 
 --  (٧٧٥) (٣٢٬٩٤٣)  يورو  - 
 --  (٢٩٢) (١٩٬٣٤٣)  دوالر استرليني - 

        
     قرض آلجل 

 --  ٣٬٣٦٨ (١٣٨٬٢٩٤)  جنيه إسترليني - 
  

  مخاطر أسعار الفائدة
  

الديون  تمويالت  يرتبط تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة لدى السوق بصورة رئيسية بالتزامات المجموعة المتعلقة ب
  .معدالت ربح متغيرة /ألسعار فائدةطويلة األجل التي تخضع 

  
الثابتة والمتغيرة. من أجل   الربح /من معدالت الفائدة مزيجالخاصة بها باستخدام  التمويلتهدف سياسة المجموعة إلى إدارة تكاليف 

تحقيق ذلك تقوم المجموعة من حين آلخر بإبرام عقود مقايضة أسعار فائدة والتي بموجبها توافق المجموعة على أن تقوم بتبادل الفرق 
ديسمبر  ٣١. في ، على مدى فترات محددة، استناداُ إلى المبلغ األصلي االسمي المتفق عليهةبين قيم معدالت الفائدة الثابتة والمتغير

  ألجل لدى المجموعة لمعدل فائدة ثابت. التمويالت٪) من ٦٩٫٤: ٢٠١٩٪ ( ٧٥٫٢، تخضع نسبة ٢٠٢٠
  

لعقود مقايضة أسعار الفائدة وبنود التحوط المقابلة لها هي نفسها ، تقوم المجموعة بإجراء تقييم نوعي للفعالية   اسمةنظًرا ألن المدة الح
ات ومن المتوقع أن تتغير قيمة عقود مقايضة أسعار الفائدة وقيمة البنود المغطاة المقابلة بشكل منتظم في االتجاه المعاكس استجابة لتحرك

. المصدر الرئيسي لفعالية التحوط في عالقات التحوط هذه هو تأثير مخاطر الطرف المقابل على القيمة العادلة  أسعار الفائدة األساسية
صدر  لعقود مقايضة أسعار الفائدة ، والتي ال تنعكس في القيمة العادلة لبنود التحوط المنسوبة إلى التغير في أسعار الفائدة. لم يظهر أي م

  .ت التحوط هذهآخر لعدم الفعالية من عالقا
  

   



               وشركاتها التابعة .سيراميك رأس الخيمة ش.م.عشركة 
  

  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٧٦ 

  

  
  (تتمة)  األدوات المالية  -٣٣

  
  (تتمة) مخاطر السوق

  
  (تتمة) الفائدةمخاطر أسعار 

  
وبنود  بيان المركز المالي الموحدتوضح الجداول التالية المعلومات المختلفة المتعلقة بعقود مقايضة أسعار الفائدة القائمة في نهاية 

  التحوط المتعلقة بها.
  

  التحوط النقدي
  

  
  
  

  أداة التحوط 

  
متوسط سعر  
الفائدة الثابت  
  المتعاقد عليه 

  
  

القيمة اإلسمية  
  الرئيسية

  
الدفترية  القيمة  

لموجودات/(مطلوبات)  
  أداة التحوط 

التغير في القيمة  
العادلة المستخدمة  
في حساب عدم  
  فعالية التحوط 

          
  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  
  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  %  
          

 --  (٣٢٬٤٢٣)  ١٬٠٣٢٬٣٤٤ ٨٨/١  عقود استالم متغير، دفع ثابت 
  

  
  

  
  أداة التحوط 

  
متوسط سعر  
الفائدة الثابت  
  المتعاقد عليه

  
  

القيمة اإلسمية  
  الرئيسية

  
القيمة الدفترية  

لموجودات/(مطلوبات)  
  أداة التحوط 

التغير في القيمة  
العادلة المستخدمة  
في حساب عدم  
  فعالية التحوط 

          
  ٢٠١٩  ٢٠١٩  ٢٠١٩  ٢٠١٩  
  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  %  
          

 --  (١٤٬٧٠٨) ١٬٠٥٨٬٦٤٩ ٢٦/٢  متغير، دفع ثابت عقود استالم 
  

  
  
  
  
  أداة التحوط المحددة 

  
القيمة اإلسمية  

لموجودات/(مطلوبات)  
  أداة التحوط 

  
التغير في القيمة  

المستخدمة في حساب  
  عدم فعالية التحوط 

  
الرصيد في احتياطي  
تحوط التدفق النقدي  

  للتحوط المستمر 

الرصيد في احتياطي  
التدفق النقدي  تحوط 

الذي لم تعد محاسبة  
  التحوط مطبقة عليه 

          
  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  
  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  
          

 --  (٣٢٬٤٢٣) --  (١٬٠٣٢٬٣٤٤)  قرض بسعر متغير 
  

  
  
  
  

  أداة التحوط المحددة 

  
القيمة اإلسمية  

لموجودات/(مطلوبات)  
  أداة التحوط 

  
القيمة  التغير في 

المستخدمة في حساب  
  عدم فعالية التحوط 

  
الرصيد في احتياطي  
تحوط التدفق النقدي  

  للتحوط المستمر 

الرصيد في احتياطي  
تحوط التدفق النقدي  
الذي لم تعد محاسبة  
 التحوط مطبقة عليه 

  
          

  ٢٠١٩  ٢٠١٩  ٢٠١٩  ٢٠١٩  
  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  
          

 --  (١٤٬٧٠٨) --  (١٬٠٥٨٬٦٤٩)  بسعر متغيرقرض 
  

   



               وشركاتها التابعة .سيراميك رأس الخيمة ش.م.عشركة 
  

  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٧٧ 

  

  
  (تتمة)  األدوات المالية  -٣٣

  
  (تتمة) مخاطر السوق

  
  (تتمة) الفائدةمخاطر أسعار 

  
  القيمة العادلة

        
  
  
  

  أداة التحوط 

  
  
  

  القيمة اإلسمية الرئيسية 

  
القيمة الدفترية  

لموجودات/(مطلوبات)  
  أداة التحوط 

 لتغير في القيمة ا
 العادلة المستخدمة 
 في االعتراف في 

    عدم فعالية التحوط
        

  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  
  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  
        

 --  (١٬٤٩٦) ٢٧٬١٨٤  عقود استالم متغير، دفع ثابت 
  
  

        
  
  

  أداة التحوط 

  
  القيمة اإلسمية الرئيسية 

القيمة الدفترية  
لموجودات/(مطلوبات)  

  أداة التحوط 

التغير في القيمة العادلة  
المستخدمة في حساب عدم  

  فعالية التحوط 
        

  ٢٠١٩  ٢٠١٩  ٢٠١٩  
  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  
        

  عقود استالم متغير، دفع ثابت 
 

٥٨٧ ٧٣٬١٠٣  -- 
    

        
  
  
  

  أداة التحوط غير المحددة 

  
القيمة اإلسمية  

لموجودات/(مطلوبات)  
  أداة التحوط 

المبلغ المتراكم لتعديل  
تحوط القيمة العادلة  
المتضمن في القيمة  

  الدفترية 

 لتغير في القيمة ا
 العادلة المستخدمة 
 في االعتراف في 

  عدم فعالية التحوط 
        

  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  
  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  
        

 --  (١٬٤٩٦) )٢٧٬١٨٤(  قرض بسعر متغير 
  
  

        
  
  
  

  أداة التحوط غير المحددة 

  
القيمة اإلسمية  

لموجودات/(مطلوبات)  
  أداة التحوط 

المبلغ المتراكم لتعديل 
تحوط القيمة العادلة  
المتضمن في القيمة  

  الدفترية 

 لتغير في القيمة ا
 العادلة المستخدمة 
 في االعتراف في 
  عدم فعالية التحوط 

        
  ٢٠١٩  ٢٠١٩  ٢٠١٩  
  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  
        

 --  ٥٨٧ )٧٣٬١٠٣(  قرض بسعر متغير
  

ؤشر م عادة تشكيلأسعار الفائدة التالية ضمن عالقات محاسبة التحوط الخاصة بها ، والتي تخضع إل ؤشراتتتعرض المجموعة لم
"). قامت المجموعة بمراقبة السوق ايبور(يشار إليهما مجتمعين بـ "  الجنية االستريليني  ايبور مريكي واألدوالر ايبور ال الفائدة: سعر

أسعار الفائدة  الجديدة. وهذا يشمل مؤشر  إلى نتقالالصناعية التي تدير اال ةملامجموعات العالعن كثب والمخرجات من مختلف 
إلى إقناع البنوك أو  انهم سيتوقفون عن السعي،  ٢٠٢١ية عام . أوضح المنظمون أنه في نهاايبور اإلعالنات الصادرة عن منظمين

  . ايبورإجبارها على تقديم 
   



               وشركاتها التابعة .سيراميك رأس الخيمة ش.م.عشركة 
  

  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٧٨ 

  

    
  (تتمة)  األدوات المالية  -٣٣

  
  (تتمة) مخاطر السوق

  
  )(تتمة الفائدةمخاطر أسعار 

  
سعر الفائدة المرجعي.   مؤشر مخصصات احتياطية كافية وقوية لوقف ايبورللمجموعة المرتبطة بـ تضمن أي من العقود الحاليةتال 

مختلفة ، والتي تراقبها المجموعة عن كثب وستبحث   ايبورالمختلفة في الصناعة على لغة احتياطية ألدوات و    ةملامجموعات العالتعمل  
  في تنفيذها عند االقتضاء.

  
) في نهاية ISDA( لصكوك المقايضة و الصكوك االشتقاقية الدوليةللرابطة اطية بالنسبة لمشتقات المجموعة ، تم توفير البنود االحتي

  الخاصة بها. ISDAبهدف تطبيق هذه اللغة في اتفاقيات  البنوك، وتجري المجموعة مناقشات مع  ٢٠٢٠عام 
  

 انجازالمرجعية وتهدف إلى    السعر  مؤشراتبالنسبة للديون ذات السعر المتغير للمجموعة ، بدأت المجموعة مناقشات مع البنوك لتغيير  
  . ٢٠٢١هذه التعديالت في وقت ما في عام 

  
عادة حتى نهاية حالة عدم اليقين الناشئة عن إ   ٩  رقم  لتقارير الماليةا  العداد  ستستمر المجموعة في تطبيق التعديالت على المعيار الدولي

الفائدة التي تتعرض لها المجموعة فيما يتعلق بتوقيت ومبلغ التدفقات النقدية األساسية. افترضت المجموعة أن حالة    مؤشر سعر  تشكيل
لتحديد التاريخ الذي سيتم فيه استبدال مؤشر سعر الفائدة  بايبور المرتبطةعدم اليقين هذه لن تنتهي حتى يتم تعديل عقود المجموعة 

ذي الصلة. سيعتمد ذلك جزئيًا على إدخال البنود االحتياطية التي لم يتم إضافتها  توزيعالبديل وتعديل ال  ؤشروالتدفقات النقدية لسعر الم
  بعد إلى عقود المجموعة ومفاوضاتها مع المقرضين.

  
  

   



               وشركاتها التابعة .سيراميك رأس الخيمة ش.م.عشركة 
  

  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٧٩ 

  

  
  (تتمة)  األدوات المالية  -٣٣

  
  (تتمة) مخاطر السوق

  
  (تتمة) الفائدةمخاطر أسعار 

  
  : بيان المركز المالي الموحدالية لدى المجموعة بتاريخ الفائدة/ الربح لألدوات المفيما يلي بيان أسعار 

  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم   ألف درهم  

     األدوات ذات سعر الفائدة الثابت
     

      موجودات مالية
  ٢٠٧٫٥٩٩  ٢٧٨٬٢٤٧  ثابتة بنكية ودائع

        -- ٨٨٢  المطلوب من أطراف ذات عالقة 
      

      مطلوبات مالية
 ٥٣٨٬١٤٦ ٧١٩٬٤٦٤  تمويالت إسالمية

 ٦٨١٬٩٤٠ ٦٦٦٬٢٦٨  تمويالت مصرفية تخضع لفائدة
       ٤٬٠٠٠ ٤٬٠٠٠  المستحق إلى أطراف ذات عالقة 
      األدوات ذات سعر الفائدة المتغير

      
      مطلوبات مالية

 ٢٤٦٬٣٨٤ ٩٨٬٧٢٧  تمويالت إسالمية
       ٢٩٠٬٨٣٣ ٣٥٨٬١٦٣  لفائدةتمويالت مصرفية تخضع 

  
  تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات ذات سعر الفائدة الثابت

  
ر.  ال تقوم المجموعة باحتساب أيٍ من الموجودات والمطلوبات المالية ذات سعر الفائدة الثابت بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائ 

  ما كان ليؤثر على األرباح أو الخسائر.    بيان المركز المالي الموحدي أسعار الفائدة في تاريخ لذا فإن التغير ف
  

  تحليل حساسية التدفقات النقدية لألدوات ذات سعر الفائدة المتغير
  

كان سيؤدي إلى زيادة/ (نقص)  بيان المركز المالي الموحدنقطة أساس في أسعار الفائدة/ الربح المتغير بتاريخ  ١٠٠إن التغير بمقدار 
    األرباح أو الخسائر بالمبالغ المبينة أدناه. يفترض هذا التحليل ثبات كافة المتغيرات األخرى وخاصة أسعار العمالت األجنبية. 

  األربــــاح أو الـخسائر  
  ـمقدارالزيادة ب  

  نقطة أساس ١٠٠
  نقص بمقدارالـ

  نقطة أساس ١٠٠
        ألف درهم   ألف درهم  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

      المطلوبات المالية 
       ٤٬٥٦٩ (٤٬٥٦٩)  األدوات ذات سعر الفائدة المتغير

            ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
      المطلوبات المالية 

        ٥٫٣٧٢   ) ٥٫٣٧٢(  األدوات ذات سعر الفائدة المتغير
  
لعم   ا أسعار ال
  

المجموعة بشكل أساسي من تقلبات أسعار خام برنت. دخلت المجموعة في معامالت مشتقة للحد من هذه تنشأ مخاطر أسعار السلع في  
ضمان  لالمخاطر المحددة ؛  تحملالمخاطر. يتم تقييم أنشطة التحوط بانتظام لتتوافق مع توقعات المجموعة حول تغيرات األسعار و

  التكلفة. تطبيق استراتيجيات التحوط األكثر فعالية من حيث 
    



               وشركاتها التابعة .سيراميك رأس الخيمة ش.م.عشركة 
  

  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٨٠ 

  

  
  (تتمة)  األدوات المالية  -٣٣

  
  (تتمة) مخاطر السوق

  

لع ارات ال   خ
  

. نظًرا ألن الشروط على نحو كبيرفي السنة الحالية ، حددت المجموعة خيارات سلعية معينة كتحوط للتدفق النقدي للمشتريات المحتملة  
خيار السلعة والبنود التحوطية المقابلة لها هي نفسها ، فإن المجموعة تقوم بإجراء ل)  لخيار السلع  االستحقاق وفترة المالحظه(أي    المهمة

بشكل منهجي في  سوف تتغير السلعة وقيمة البنود ذات الصلة المحوطة لعقدتقييم نوعي للفعالية ومن المتوقع أن القيمة الجوهرية 
  سعر السلعة أعلى من سعر التنفيذ للمشتق. االتجاه المعاكس استجابة لحركات سعر السلعة األساسية إذا ارتفع

  
المصدر الرئيسي لعدم فعالية التحوط في عالقات التحوط هذه هو تأثير الطرف المقابل ومخاطر االئتمان الخاصة بالمجموعة على  إن 

المتوقعة ستحدث في وقت سابق أو القيمة العادلة لعقود الخيار ، والتي ال تنعكس في القيمة العادلة للبند المحوط ، وإذا كانت المعاملة 
  في وقت الحق مما كان متوقعا في األصل. 

  التحوط النقدي
  

  
  

  
  أداة التحوط

  
  
  

  التنفيذمتوسط سعر 

  
  
  

  الكمية

  
  

القيمة الدفترية 
  ألداة التحوط

التغير في القيمة 
العادلة المستخدمة في 

حساب عدم فعالية 
  التحوط

          
  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  
  ألف درهـم  ألف درهـم  برميل  دوالر أمريكي  
          

 -- (١٬٣٩١) ٦٠٬٠٠٠ ١٩/٥٧  خيارات السلع
  
  

  
  

  
  أداة التحوط

  
  
  

  التنفيذمتوسط سعر 

  
  
  

  الكمية

  
  

القيمة الدفترية ألداة 
  التحوط

التغير في القيمة 
العادلة المستخدمة في 

حساب عدم فعالية 
  التحوط

          
  ٢٠١٩  ٢٠١٩  ٢٠١٩  ٢٠١٩  
  ألف درهـم  ألف درهـم  برميل  دوالر أمريكي  
          

 -- ٣٦٤ ٤٠٬٢٥٠ ٧٦/٥٨  خيارات السلع
  
  
  

        
  

  
  

  أداة التحوط المحددة

  
التغير في القيمة 

المستخدمة في حساب 
  عدم فعالية التحوط

  
الرصيد في احتياطي 
تحوط التدفق النقدي 

  للتحوط المستمر

الرصيد في احتياطي 
النقدي تحوط التدفق 

الذي لم تعد محاسبة 
  التحوط مطبقة عليه

  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  
  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  
        

 -- (١٬٣٩١) --  تقدير الشراء
  

          
  

  
  

  أداة التحوط المحددة

  
التغير في القيمة 

المستخدمة في حساب 
  عدم فعالية التحوط

الرصيد في 
احتياطي تحوط 
التدفق النقدي 
  للتحوط المستمر

الرصيد في احتياطي 
تحوط التدفق النقدي 
الذي لم تعد محاسبة 
  التحوط مطبقة عليه

  ٢٠١٩  ٢٠١٩  ٢٠١٩  
  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  
        

 -- ٣٦٤ --  تقدير الشراء
  

لع ة أسعار ال اس ل ح ل   ت
  

بمبلغ ) قل(أ/، لكانت األرباح بعد الضريبة أعلى ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ كما فيفي المائة  ٥)  بنسبة قل(أ /إذا كانت أسعار السلع أعلى
  .  مليون درهم) ٣٬٥٩: ٢٠١٩مليون درهم ( ١٬٨٥

   



               وشركاتها التابعة .سيراميك رأس الخيمة ش.م.عشركة 
  

  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٨١ 

  

  
  (تتمة)  األدوات المالية  -٣٣

  
  (تتمة) مخاطر السوق

  

لة  ا ال   م
 

 تتمثل مخاطر السيولة بالمخاطر التي قد تنتج عن الصعوبة التي تواجهها المجموعة عند الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية
التي تتم تسويتها من خالل الدفع نقداً أو من خالل موجودات مالية أخرى. يتمثل منهج المجموعة عند إدارة السيولة بضمان امتالكها 

سيولة الكافية، إلى أقصى قدر ممكن، للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها في ظل كٍل من الظروف العادية والظروف الحرجة، دون دائماً ال
  تحمل خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة المجموعة للضرر.  

  
أنشأ إطاراً مالئماً إلدارة مخاطر السيولة، وذلك  تقع المسؤولية النهائية فيما يتعلق بإدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة الذي  

بهدف إدارة األمور المتعلقة بالتمويل قصير، متوسط، طويل األمد للمجموعة. باإلضافة إلى متطلبات إدارة السيولة، تقوم إدارة 
لتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية المجموعة بإدارة مخاطر السيولة من خالل اإلحتفاظ بإحتياطيات مناسبة من خالل المراقبة المستمرة ل

  المالية.  تومقارنة إستحقاق الموجودات والمطلوبا
  

ً   ١٨٠إلى    ٩٠:  ٢٠١٩(يوماً    ١٨٠إلى    ٩٠تتطلب الشروط االئتمانية للمجموعة أن يتم تحصيل المبالغ خالل فترة من   من تاريخ )  يوما
ً   ٩٠إلى    ٤٥:  ٢٠١٩(يوماً    ٩٠إلى    ٤٥إصدار فواتير بهذه المبالغ. تتم عادةً تسوية الذمم الدائنة خالل فترة تتراوح من   من تاريخ   )يوما

  . الشراء
  

ً إلى ضمان أن يتوفر لديها نقد كافي بالصندوق للوفاء بالمصروفات التشغيلية المتوقعة بما في  ذلك الوفاء تهدف المجموعة غالبا
  بااللتزامات المالية، ويستثنى من ذلك التأثير المحتمل للظروف القصوى التي ال يمكن التنبؤ بها بصورة موثوقة مثل الكوارث الطبيعية.

  
ع ة لل ال ات ال ل ة لل ُ ة ال عاق قاقات ال حة في تارخ  ا يلي االس الي ال ان ال ال ا في ذل دفعاب ت ، 

رة:  ق ح ال ة/ ال   الفائ
  ------------------التدفقات النقدية التعاقدية  -----------------    

  
  قيمة ال

  أكثر من سنتين   سنة  ٢ – ١  سنة  – ٠  اإلجمالي   الدفترية 
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

            ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
            

            المشتقة: المطلوبات المالية غير 
            

 (٥٠٧٬٣٣٨) (٣٠٣٬٠٩٧) )١٬٠٩٧٬٦٥٩( (١٬٩٠٨٬٠٩٤) ١٬٨٤٢٬٦٢٢  تمويالت مصرفية 
 -- -- (٥٧٩٬٨٨٢) (٥٧٩٬٨٨٢) ٥٧٩٬٨٨٢  الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

 -- -- (٣٥٬٨٣٦) (٣٥٬٨٣٦) ٣٥٬٨٣٦  المستحق إلى أطراف ذات عالقة 
            
  ٥٠٧٬٣٣٨( (٣٠٣٬٠٩٧) )١٬٧١٣٬٣٧٧( (٢٬٥٢٣٬٨١٢) ٢٬٤٥٨٬٣٤٠( 
            

            المطلوبات المالية المشتقة: 
            

 -- -- (١٬٣٩١) (١٬٣٩١) ١٬٣٩١  مشتقات السلع المستخدمة للتحوط 
 -- -- (٥٬٠٢٤) (٥٬٠٢٤) ٥٬٠٢٤  عقود تحويل عمالت آجله 

  عقود مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة 
   للتحوط  

 
٣٢٬٤٢٣ 

 
)٣٣٬٦٩٧( 

  
)١٦٬٣٠٥( 

  
)٩٬٩٤٢( 

  
)٧٬٤٥٠( 

            
  ٧٬٤٥٠( )٩٬٩٤٢( )٢٢٬٧٢٠( )٤٠٬١١٢( ٣٨٬٨٣٨( 
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  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٨٢ 

  

  
  (تتمة)  األدوات المالية  -٣٣

  
  (تتمة) مخاطر السوق

  

لة  ا ال   (تتمة) م
  

  ------------------التدفقات النقدية التعاقدية  -----------------    

  
  القيمة

  أكثر من سنتين  سنة ٢ – ١  سنة – ٠  اإلجمالي   الدفترية 
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

            ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
            

            المطلوبات المالية غير المشتقة:
            

  )٦٤٤٫٥٨٧(  )٤٠٣٫٩٧٤(  )٨٢٠٫٨٦٧(  )١٫٨٦٩٫٤٢٨(  ١٫٧٥٧٫٣٠٣   القروض المصرفية 
  --  --  )٦٠٢٫١٩٧(  )٦٠٢٫١٩٧(  ٦٠٢٫١٩٧   الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

  --  --  )٣٨٫٣٤٠(  )٣٨٫٣٤٠(  ٣٨٫٣٤٠   المستحق إلى أطراف ذات عالقة 
            
   ٦٤٤٫٥٨٧(  )٤٠٣٫٩٧٤(  )١٫٤٦١٫٤٠٤(  )٢٫٥٠٩٫٩٦٥(  ٢٫٣٩٧٫٨٤٠(  
            

            المطلوبات المالية المشتقة:
            

  --  --  )٩٢٥(  )٩٢٥(  ٩٢٥   عقود الصرف اآلجلة 
  عقود مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة 

  للتحوط  
 ٤٫٢٣٩(  )٥٫٨٩٩(  )٧٫٠٨١(  )١٧٫٢١٩(  ١٤٫٧٠٨(  

            
   ٤٫٢٣٩(  )٥٫٨٩٩(  )٨٫٠٠٦(  )١٨٫١٤٤(  ١٥٫٦٣٣(  
            

  
  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.  

  
يكل رأس المال الخاص بها وتقوم بإجراء التعديالت الالزمة عليه في ضوء التغيرات في ظروف العمل. يتألف تقوم المجموعة بإدارة ه

مليون درهم كما  ٢٬٣٥٠ويبلغ  وحقوق األقلية غير المسيطرة ، إحتياطيات، أرباح مستبقاهمال المجموعة من أسهم رأس المال رأس
إسالمية. كما تشتمل حقوق . يتألف الدين من قروض تخضع لفائدة وتمويالت مليون درهم) ٢٫٦٦٥: ٢٠١٩(  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

  .  الملكية على جميع رأس المال واإلحتياطيات التي يتم إدارتها كرأس مال
  

  :بيان المركزالموحدفيما يلي نسبة الدين إلى حقوق الملكية في تاريخ 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم   ألف درهم  

      
       ٢٫٦٦٤٫٥٧٢   ٢٬٣٤٩٬٨٩٩    حقوق الملكية

        ١٫٧٥٧٫٣٠٣   ١٬٨٤٢٬٦٢٢  الديون 
        ٠٫٦٦   ٠٫٧٨  نسبة الديون إلى حقوق الملكية

  
ال تخضع المجموعة لمتطلبات رأس المال  إدارة رأس المال خالل السنة الحالية. المتعلق بر في منهج المجموعة يلم يكن هناك أي تغي

  جهات خارجية. المفروضة من 
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  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٨٣ 

  

  
  

ي ال  -٣٤ اد ش   اق
  

، بعد أن  ةالحالي سنةتم تصنيفها على أنها اقتصاد شديد التضخم خالل ال لدى المجموعة شركة تابعة في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
  ٣١أو    ٢٠١٩ديسمبر    ٣١جوهرية خالل السنة المنتهية في  لم تكن لديها عمليات  والتي    .  ٢٠١٥سنة  توقفت في السابق عن ذلك خالل  

ديسمبر  ٣١ في كما لمجموعةالموحدة لصول األ٪ من إجمالي ٠٫٥٢بلغ إجمالي أصول الشركة التابعة اإليرانية ، و٢٠٢٠ ديسمبر
٢٠٢٠ .  

  
عوامل التحويل المستخدمة  إن  .  مستهلكعوامل التحويل المشتقة من مؤشر أسعار ال  من خالل  غير اإلعتياديساب تأثير التضخم  تحإتم  

  إلعادة عرض البيانات المالية للشركة التابعة هي كما يلي: 
  

 عامل التحويل  المؤشر  
 ١٫٤٤٧٩ ٢٨٠٫٦٠  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 ١٫٢٧٧٥ ١٩٣٫٨٠  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
 ١٫٣٥٥٨ ١٥١٫٧٠  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
         ١١١٫٩٠  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

  
    :إن تأثيرات إعادة البيان المذكورة أعاله مبينة كاألتي

 ؛   ٢٠٢٠يناير  ١من  اعتباراً  غير اإلعتيادي التضخمبة تم تطبيق محاس    
   باستخدام التغير في مؤشر األسعار العام ويتم تحويله بسعر الصرف   فترة ماليةيتم تعديل بيان الربح أو الخسارة في نهاية كل

) ، وبالتالي إعادة بيان بيان شديدة التضخمات ياالقتصاد لغير تاريخه حتى السنة معدلالختامي لكل فترة (بدالً من متوسط 
   الربح أو الخسارة الموحد لكل من مؤشر التضخم وتحويل العملة ؛

  الوحدة النقدية الجارية في تاريخ بيان المركز المالي سابقاً ب عرضهالم يتم إعادة بيان الموجودات والمطلوبات النقدية ألنه تم
    الموحد. البنود النقدية هي األموال المحتفظ بها والبنود التي سيتم استردادها أو دفعها نقًدا ؛

 المعدات واإلستثمارات في ممتلكاتو  واآلالتالتكلفة التاريخية (مثل الممتلكات  غير النقدية ب  يتم إدراج الموجودات والمطلوبات 
الناتجة عن التغيرات في القوة  الشديد  تأثيرات التضخم تسجيلباستخدام مؤشر التضخم. تم  هابيانتم إعادة وما إلى ذلك) و

 تسجيلتم  مباشرةً كأحد مكونات حقوق الملكية و  غير االعتياديفي احتياطي التضخم    ٢٠١٩ديسمبر    ٣١الشرائية العامة حتى  
في بند منفصل   وحدالمخسارة  المن خالل بيان الربح أو    ٢٠٢٠يناير    ١تأثيرات التغيرات في القوة الشرائية العامة اعتباًرا من  

. باإلضافة إلى ذلك ، يتم احتساب االستهالك وتحميله على أساس القيم المعدلة  مذكور كخسارة في صافي المركز النقدي 
    .ستثمارات في ممتلكاتحسب التضخم للممتلكات واآلالت والمعدات واإل

  نهاية  في  التحويل عوامل أو سنوي عربيتم إعادة بيان كافة البنود الواردة في بيان الربح أو الخسارة الموحد بتطبيق متوسط 
  و . الصلة  ذات السنة
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٨٤ 

  

ة)   -٣٤ ي ال (ت اد ش   اق
    

    تابعة في إيران: الشركة بسبب العلى البيانات المالية الموحدة  غير االعتياديالتضخم  فيما يلي تأثير محاسبة
 ٢٠٢٠يناير  ١    
  ألف درهم    

    الموحد التأثير على بيان المركز المالي
  

      
 ١٧٬٦٣٧    صافي - الزيادة في ممتلكات، آالت ومعدات
 ١٣٬٢١٩    صافي - الزيادة في إستثمارت في ممتلكات

       ٧٬٢٩٥    الزيادة في موجودات أخرى
        ٣٨٬١٥١    يةالزيادة في حقوق الملك

      العائد إلى
              ٣٨٬١٥١    المتراكمغير اإلعتيادي حقوق الملكية بسبب التضخم ل الرصيد االفتتاحي زيادة فيال

  ٢٠٢٠    التأثير على بيان الربح أو الخسارة الموحد
        ألف درهم    

 ٥٬٨٣٥    سنةالزيادة في اإلستهالك لل
 ٣٬٢١٥    خسارة في صافي المركز النقديال
    ٩٬٠٥٠        

  
  

    يةالتقارير القطاع -٣٥
بشكل لتعكس النتائج التشغيلية الحالية  خالل السنةتقارير القطاعات  غير الهامة في تصنيف قامت المجموعة بإجراء بعض التغييرات 

 المقارنة وفقًا لذلك.  أرقام وتم إعادة تصنيفأفضل 
  

قطاعات تُصدر تقارير بشأنها على النحو المبين أدناه، وتمثل تلك القطاعات وحدات األعمال االستراتيجية  ثالثةلدى المجموعة 
للمجموعة. تعمل وحدات األعمال االستراتيجية في قطاعات مختلفة وتتم إدارتها بصورة منفصلة حيث تتطلب تلك الوحدات استراتيجيات 

 طاع من قطاعات المجموعة التي تُصدر تقارير بشأنها:  مختلفة. يُوضح الملخص التالي عمليات كل ق
 

تتضمن صناعة وبيع سيراميك الحائط وسيراميك األرضيات وجريس البورسيالن ومنتجات أطقم  منتجات السيراميك:
 .واألواني الحمامات   

 
  .والصنابير والكيماوياتالمناجم ك ووالدهانات والبالستي يع الطاقةتتضمن صناعة وتوز   :صناعات أخرى

 
  .ومشاريع البناء واألعمال المدنية تتضمن خدمات األمن وحركة المواد الخام والعقارات    أخرى: 
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  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
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٨٥ 

  

  
    (تتمة) يةالتقارير القطاع -٣٥

    المعلومات المتعقلة بالقطاعات الصادر تقرير بشأنها
قبل القطاع  (خسائر)/حدة. يتم قياس أداء كل قطاع استناداً إلى أرباحيُوضح الجدول أدناه المعلومات المتعلقة بعمليات كل قطاع على 

حيث ترى اإلدارة أن الربح هو أهم العوامل التي يمكن من خاللها تقييم نتائج بعض القطاعات مقارنةً بالشركات األخرى التي الضريبة  
     تعمل في تلك القطاعات.  

  
مــــنتجات 
  السيراميك

صـناعات 
  اإلجمالي  حذوفات  أخــــرى  أخــــــرى

  مـدرهألف   مـدرهألف   مـدرهألف   مـدرهألف   مـدرهألف   
            

        ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
        

 ٢٬٣٤٩٬٤٨٩ -- ١٥٬٠٢٢ ١١٥٬٦١٦ ٢٬٢١٨٬٨٥١  اإليرادات الخارجية 
 -- (٦٤٠٬٦٧٢) ٢٬٣٦٥ ٨١٬٩٧٧ ٥٥٦٬٣٣٠  اإليرادات فيما بين القطاعات

            
 ٢٬٣٤٩٬٤٨٩ (٦٤٠٬٦٧٢) ١٧٬٣٨٧ ١٩٧٬٥٩٣ ٢٬٧٧٥٬١٨١  إيرادات القطاع

            
 ) ١٢٦٬١٥٤( (٩٩٬٠٧٤) ) ٢٢٨٬٠٢٥( ٢٢٬٢٣٣ ١٧٨٬٧١٢  *القطاع  (خسائر)/أرباح

  األرباح قبل الفوائد، الضريبة، اإلستهالك 
  واإلطفاء للقطاع  

٣٥٤٬٧٩٩ (١٠٣٬١٣٥) (١١٬٠٤٩) ٢٧٬١٢٢ ٤٤١٬٨٦١ 

 ٧٬٣٥٦ (٣٬٢١٩) ٢٬٤٢٥ ٢٤٠ ٧٬٩١٠  الربح/إيرادات الفائدة
 ٧٨٬٠٤٦ (٣٬٧٣٢) ٢٠ ٨٢٦ ٨٠٬٩٣٢  مصروفات الفائدة/الربح

  االستهالك واإلطفاء
 

١٧٤٬٠٩٠ 
 

٣٬٨٨٩ 
 

٦٬٢٣٨ 
 

(٣٬٠٣٥) 
 

١٨١٬١٨٢ 
  وفقاً مستثمر بها شركات الحصة من أرباح 

  لكيةالم حقوقطريقة ل  
 

٢٬٨٧٧ 
 

١٣٬٨٦٤ -- -- 
 

١٦٬٧٤١ 
            

 ٥٬٢٤٧٬٤٨٨ (٢٬٢٣٨٬٠٦٤) ٣١١٬٥٧٦ ١٨٢٬١٣٩ ٦٬٩٩١٬٨٣٧  القطاع موجودات
                        

 ٢٬٨٩٧٬٥٨٩ (٩٩٠٬٨٨٨) ١١٠٬٣٦٣ ٧٣٬٦٣٣ ٣٬٧٠٤٬٤٨١  القطاع مطلوبات
                  

  
مــــنتجات 
  السيراميك

صـناعات 
  اإلجمالي  حذوفات  أخــــرى  أخــــــرى

  مـدرهألف   مـدرهألف   مـدرهألف   مـدرهألف   مـدرهألف   
            

         ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
        

  ٢٫٥٧٤٫٥٣٣   --  ٢٠٫٣٢٩   ١١٨٫٣٢٠   ٢٫٤٣٥٫٨٨٤   اإليرادات الخارجية 
  --  ) ٥٣٦٫٨٠٦(  ٢٫٣٦١   ٩٦٫٢٣٨   ٤٣٨٫٢٠٧   اإليرادات فيما بين القطاعات

            
  ٢٫٥٧٤٫٥٣٣   ) ٥٣٦٫٨٠٦(  ٢٢٫٦٩٠   ٢١٤٫٥٥٨   ٢٫٨٧٤٫٠٩١   إيرادات القطاع

            
  ٢٠٥٫١٥٦   ) ٣٨٫٨٨٧(  ٥٫٩٧٦   ٢٣٫٥٩٣   ٢١٤٫٤٧٤   القطاع أرباح 

  األرباح قبل الفوائد، الضريبة، اإلستهالك 
  ٤٨٢٫٨٢٦   ) ٤٢٫٢٠٨(  ١٣٫٢٢٤   ٢٨٫٥٦٠   ٤٨٣٫٢٥٠   واإلطفاء للقطاع  

  ٦٫٢١٢   ) ٣٫٤٦٢(  ٢٫٣٩١   ١١٧   ٧٫١٦٦   الربح/إيرادات الفائدة
  ٨١٫٠٤٥   ) ٣٫٧٣١(  ٥٤   ٣١٥   ٨٤٫٤٠٧   مصروفات الفائدة/الربح

  ١٧٧٬٤٠٥  ) ٢٫٧٨٤(  ٩٫٧١٥   ٣٫٣٢٩   ١٦٧٫١٤٥   واإلطفاءاالستهالك 
  وفقاً مستثمر بها الحصة من أرباح شركات 

  ١٣٫٦٣٠   --  --  ١٤٫٠٧٤   ) ٤٤٤(  لكيةالم حقوقطريقة ل  
            

  ٥٫٤٨٦٫٧٧٣   ) ٢٫١٢٠٫٩٦١( ٣٦١٬٣٣٦ ١٨٦٬١١٤ ٧٬٠٦٠٬٢٨٤  القطاع موجودات
                        

  ٢٫٨٢٢٫٢٠١   ) ٩٠٦٫٩٩٨(  ١٠٩٫٧٤٩  ٨٠٫١٨٢   ٣٫٥٣٩٫٢٦٨   القطاع مطلوبات
                

مصاريف التمويل /مصاريف الفائدة، صافي ربح صافي  إن الربح قبل الفائدة، الضريبة اإلستهالك واإلطفاء يمثل الربح للفترة قبل
  . وخسائر إنخفاض قيمة إستثمارات في ممتلكات  وربح أو خسارة بيع األصول  طفاءاإلسالمي، مصاريف ضريبة الدخل، اإلستهالك، اإل

  
  * قبل خسائر انخفاض قيمة االستثمارات في ممتلكات.
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  (تتمة) يةالتقارير القطاع -٣٥

 
  معلومات جغرافية

  
بية  في اإلمارات العر  تقعإال أن المنشآت الصناعية العالم تتم إدارة منتجات السيراميك وقطاع المقاوالت والقطاعات الصناعية األخرى على نطاق 

  وبنجالديش.   المتحدة والهند وإيران
  

ترتكز موجودات القطاع على الموقع  عند عرض المعلومات على أساس جغرافي فإن إيرادات القطاع ترتكز على الموقع الجغرافي للعمالء و 
لتي تحتفظ  الجغرافي للموجودات. يتم عرض االستثمار في الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية بناًء على الموقع الجغرافي للشركة ا

  باالستثمار. 
    

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم   

      اإليرادات 
  ١٫٢٦٩٫٠٧٤  ١٬٢٥٠٬١٦٣  الشرق األوسط 

  ٤٢٥٫٢٨١  ٣٨٧٬٣٦٠  أوروبا 
  ٧٢١٫٧٦٧  ٥٩٠٬٧٧٥  دول أسيوية  

  ١٥٨٫٤١١  ١٢١٬١٩١  أخرى 
      
  ٢٫٥٧٤٫٥٣٣   ٢٬٣٤٩٬٤٨٩  
      

  
            الموجودات غير المتداولة

  ٢٫١٥٢٫٧٢٦  ١٬٩٠٢٬٩٥٤  الشرق األوسط 
  ٣٨٤٫٨٦١  ٣٥٣٬٥٠٢  دول أسيوية  

  ١٣٢٫٠٠٥  ١٣٧٬٨٧٥  أخرى 
      
  ٢٫٦٦٩٫٥٩٢   ٢٬٣٩٤٬٣٣١  
      

  تسوية تتعلق بالقطاعات الصادر تقارير بشأنها
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم   

      اإليرادات
  ٣٫١١١٫٣٣٩  ٢٬٩٩٠٬١٦١  إجمالي اإليرادات للقطاعات الصادر تقارير بشأنها

  )٥٣٦٫٨٠٦( (٦٤٠٬٦٧٢)  حذف اإليرادات فيما بين القطاعات
      

  ٢٫٥٧٤٫٥٣٣   ٢٬٣٤٩٬٤٨٩  اإليرادات الموحدة 
      

      األرباح (الخسائر)/
  ٢٤٤٫٠٤٣  ) ٢٧٬٠٨٠(  القطاعات الصادر تقارير بشأنها أو خسائر إجمالي أرباح 

  )٣٨٫٨٨٧( ) ٩٩٬٠٧٤(  خسائر اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات في ممتلكات
      

  ٢٠٥٫١٥٦   (١٢٦٬١٥٤)  األرباح الموحدة (الخسائر)/
      

      الموجودات 
  ٥٫٤٤٦٫٧٣١  ٥٬١٩٦٬٨٩٢  إجمالي الموجودات للقطاعات الصادر تقارير بشأنها

  ٤٠٫٠٤٢  ٥٠٬٥٩٦  شركات ُمستثمر بها ُمحتسبة وفقاً لحقوق الملكية
      

  ٥٫٤٨٦٫٧٧٣   ٥٬٢٤٧٬٤٨٨  إجمالي الموجودات الموحدة
      

  
      البنود الهامة األخرى

  ٦٫٢١٢  ٧٬٣٥٦  الربح/الفائدةإيرادات 
  ٨١٫٠٤٥  ٧٨٬٠٤٦  مصروفات الفائدة/الربح

  ١٧٧٬٤٠٥ ١٨١٬١٨٢  االستهالك واإلطفاء 
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  لكيةالم حقوقطريقة وفقاً لمستثمر بها الشركات الوالشركات التابعة   -٣٦

  
    

بلد    اسم الشركة   
  التأسيس 

  األنشطة الرئيسية   ـملكية ـحصة ال

      ٢٠١٩  ٢٠٢٠    
          ش.م.ع. الشركات التابعة لـ "سيراميك رأس الخيمة"    أ

            
صناعة بالط السيراميك واألدوات    ٪٦٨ .١٣  ٪ ٦٨ .١٣  بنجالديش  سيراميك رأس الخيمة (بنجالديش) المحدودة    

  الصحية 
            
  صناعة بالط السيراميك    ٪١٠٠  ٪١٠٠  الصين  سيراميك رأس الخيمة (جاو ياو) المحدودة   
            
  صناعة بالط السيراميك    ٪١٠٠  ٪١٠٠  إيران  سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع) المحدودة   
            
صناعة بالط السيراميك واألدوات    ٪١٠٠  ٪١٠٠  الهند  سيراميك رأس الخيمة الهند برايفت ليمتد  

  الصحية 
            
  صناعة بالط السيراميك    ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات   سيراميك إيليجانس ذ.م.م   
            
  تجارة بالط السيراميك    ٪١٠٠  ٪١٠٠  استراليا  سيراميك رأس الخيمة استراليا بي تي واي ليمتد    
            
  تجارة األدوات الصحية   ٪١٠٠  ٪١٠٠  استراليا  رأس الخيمة باثوير بي تي واي المحدودة   
            
  تأجير عقار استثماري   ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات   فنادق أكاشيا ذ.م.م   
            
  شركة استثمارية  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات   سيراميك رأس الخيمة القابضة ذ.م.م    
            
  خدمات المرافق   ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات   الجزيرة لخدمات المرافق ذ.م.م    
            
واستيراد وتوريد  صناعة ومعالجة   ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات   سيرامين المنطقة الحرة ذ.م.م    

  المعادن الصناعية
            
  شركة إنشاءات   ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات   شركة الحمرا لإلنشاءات ذ.م.م    
            
  صناعة بالط البورسلين   ٪٥٠  ٪ ٥٠  اإلمارات   بورسلين رأس الخيمة ذ.م.م    
          ) أدناه) ٣(راجع إيضاح (  

            

تجارة بالط السيراميك واألدوات    ٪١٠٠  ٪١٠٠  السعودية    شركة سيراميك رأس الخيمة ذ.م.م    
  الصحية 

المملكة    سيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة المحدودة    
  المتحدة

تجارة بالط السيراميك واألدوات    ٪١٠٠  ٪١٠٠
  الصحية 

            

تجارة بالط السيراميك واألدوات    ٪١٠٠  ٪١٠٠  ألمانيا  الخيمة جي إم بي اتش  رأس سيراميك   
  الصحية 

            

  تجارة بالط السيراميك    ٪١٠٠  ٪١٠٠  السعودية   لدولية للتجارة ذ.م.م ارك ا  
            

واألدوات  تجارة بالط السيراميك   ٪١٠٠  --   السعودية   أدناه)  ٤(راجع إيضاح  ذ.م.م  السعودية رأس الخيمة   
  الصحية 
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  (تتمة) لكيةالم حقوقطريقة وفقاً لمستثمر بها الشركات الوالشركات التابعة   -٣٦

  

  

  األنشطة الرئيسية   حصة الـــــــملكية   بلد التأسيس   اسم الشركة   
      ٢٠١٩  ٢٠٢٠    
  الشركات التابعة لـ "رأس الخيمة بنجالديش المحدودة"   ب

  
        

  توليد الطاقة لالستهالك  ٪١٠٠  ٪١٠٠  بنجالديش  الخيمة باور الخاصة المحدودة رأس   
            

  تقديم خدمات األمن   ٪١٠٠  ٪١٠٠  بنجالديش  رأس الخيمة لألمن والخدمات الخاصة المحدودة   
            

          الشركات التابعة لـ "سيراميك رأس الخيمة القابضة" ذ.م.م   ج  
            

  صناعة الدهانات ومنتجاتها  ٪٥١  ٪ ٥١  اإلمارات   رأس الخيمة للدهانات ذ.م.م    
            
  صناعات األنابيب  ٪ ٦٦  ٪  ٨٧٬٦  اإلمارات  . رأس الخيمة العالمية للصناعات البالستيكية ذ.م.م   
            
الشركات التابعة لـ "سيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة    د 

  المحدودة"  
        

            

تجارة بالط السيراميك واألدوات    ٪١٠٠  ٪١٠٠  إيطاليا  رأس الخيمة للتوزيع أوروبا إس أي أر إل   
  الصحية 

رأس الخيمة للتوزيع أوروبا اس. ايه. أر.  الشركات التابعة لـ "    هـ
 "   إل

        

تجارة بالط السيراميك واألدوات    --   ٪١٠٠  المانيا  سيراميك راس الخيمة سي. ايه المحدودة   
  الصحية 

            

  "رأس الخيمة للدهانات ذ.م.م"   الشركة التابعة لـ  و 
  

        

  صناعة الدهانات ومنتجاتها  ٪٩٩  ٪ ٩٩  اإلمارات   ) أدناه) ١ألتك إماريتس ذ.م.م (راجع إيضاح (  
            
  الشركات التابعة لـ"سيرامين المنطقة الحرة ذ.م.م"    ز

  
        

استخراج وتوزيع وتصدير معادن    ٪١٠٠  ٪١٠٠  الهند  سيرامين الهند الخاصة المحدودة   
  الطين والمعادن األخرى 

            
استخراج وتوزيع وتصدير معادن    ٪١٠٠  ٪١٠٠  ماليزيا  بي إتش دي  –سيرامين إس دي إن   

  والمعادن األخرى الطين 
            
  
  

استخراج وتوزيع وتصدير معادن    ٪٤٠  ٪ ٤٠  تايالند  ) أدناه) ٢شركة فيلدسبار مينيالز ليمتد (راجع اإليضاح (
  الطين والمعادن األخرى 

            

          الشركة التابعة لـ"سيراميك اليجنس ذ.م.م   ح
            
  التجارة العامة   ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات   سيراميك فينيسيا   
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  (تتمة) لكيةالم حقوقطريقة وفقاً لمستثمر بها الشركات الوالشركات التابعة   -٣٦

  
  األنشطة الرئيسية   حصة الـملكية   بلد التأسيس   اسم الشركة   
      ٢٠١٩  ٢٠٢٠    

            

          الشركة التابعة لـ" بورسلين رأس الخيمة ذ.م.م"   ط
            
  استيراد وتصدير البورسلين  ٪٩١  ٪ ٩١  لكسمبورج   بورسلين رأس الخيمة أوروبا إس إيه    
            
  تعهدات تجهيز المنشآت العامة    ٪٤٧  ٪ ٤٧  اإلمارات     ذ.م.م راك ريستوفير   
            
          الشركة التابعة لـ"بورسلين رأس الخيمة أوروبا أس أيه"   ي
            

  تجارة األدوات   ٪١٠٠  ٪١٠٠  أمريكا  الواليات المتحدة األمريكية إنكبورسلين رأس الخيمة   
            
الشركات التابعة لـ "سيراميك رأس الخيمة الهند الخاصة    ك

  المحدودة"  
        

            

  صناعة بالط السيراميك  ٪٥١  ٪ ٥١  الهند    سيراميك ليمتد ليابيليتي بارتنرشبجريس    
            

  صناعة بالط السيراميك  ٪٥١  ٪ ٥١  الهند  جريفون سيراميك برايفت ليمتد    
تجارة بالط السيراميك واألدوات    --   ٪١٠٠  الهند  برايفت ليمتدالهند سيراميك  توتس  

  الصحية 
            

          مشتركة لـ"سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع" ال المشاريع  ل 
            
صناعة الكيماويات المستخدمة في    ٪٥٥ .٥٥  ٪ ٥٥ .٥٥  اإلمارات   )) ١( ١١اإليضاح (كيميكا ذ.م.م (راجع رأس الخيمة   

  صناعات السيراميك
            

صناعة صنابير المياه والمحابس،    ٪٥١  ٪ ٥١  اإلمارات   )) ١( ١١(رأس الخيمة ذ.م.م (راجع اإليضاح  كلودي    
  إلخ... 

            

  ذ.م.م الشركة الزميلة لـ"سيرامين المنطقة الحرة"    م
  

        

  استخراج وتوزيع وتصدير معادن    ٪٤٠  ٪ ٤٠  تايالند  شركة بالنج سوريان المحدودة   
  الطين والمعادن األخرى 

            
بي تي   سراميك رأس الخيمة استراليا لـ" المشترك  المشروع   ن

  واي المحدودة"  
        

            

  بالط السيراميكتجارة   ٪٥٠  ٪ ٥٠  استراليا  ماسا إمبورتس بي تي واي المحدودة  
            

  لـ"سيراميك رأس الخيمة القابضة ذ.م.م"  المشترك  المشروع   س 
  

        

  أعمال معالجة المياه   ٪٥١  ٪ ٥١  اإلمارات   )) ١( ١١((راجع إيضاح  ذ.م.م   لتكنولوجيا المياهرأس الخيمة   
            

  الشركات التابعة لشركة بالنج سوريان المحدودة   ش 
  

        

استخراج وتوزيع وتصدير معادن    ٪ ٦٠  ٪ ٦٠  تايالند  شركة فيلدسبار مينيرالز ليمتد    
  الطين والمعادن األخرى 

            
  ة الزميلة لـ "ريسوفير رأس الخيمة ذ.م.م. " الشرك  ت

  

        

  تجهيزات الفنادق   --   ٪ ٢٥  عمان    نارانجي هيرجي لتجهيزات الفنادق ذ.م.م.  
            

  
    



               وشركاتها التابعة .سيراميك رأس الخيمة ش.م.عشركة 
  

  (تتمة) إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٩٠ 

  

     (تتمة) لكيةالم حقوقطريقة وفقاً لمستثمر بها الشركات الوالشركات التابعة   -٣٦
الغة   )١( ة ال هانات ذ.م.م في أل إمار ذ.م.م، ٩٩اإلضافة إلى ال ة لل ف بها رأس ال ي ت ٪ م األسه ال

الغة   ة ال ة ال ال ل  عة  ف ال ف  ١ت ي ت ة ال ل ة ٪ م أسه ال ة القا ام رأس ال بها س
ة  ل عة م ة تا ة على أنها ش الي ت معاملة ال ال عة، و ل ال امل م ق ال ة  ل عة م ة تا ذ.م.م، ش

عة. ل ال امل م ق   ال
 
ة   )٢( ة ذ.م.م ب قة ال ام ال ف س ودة.  ٤٠ت ال ال ار م س ل ة ف ة في ش ل عالوة على ٪ م أسه ال

ة  ة ذ.م.م ب قة ال ام ال ف س ، ت ي ٤٠ذل ودة ال ران ال ة بالنج س ة في ش ل ٪ م أسه ال
ة  ف ب لغ ٦٠ت ة ت ة فعل عة  ف ال الي، ت ال ة. و ه ال ة في ه ل ٪ م أسه ٦٤٪ م أسه ال

ودة.  ال ال ار م س ل ة ف ة في ش ل   ال
  
عة  )٣( ا أن ال عة  ة تا ة  رسل رأس ال ة ب ار ش رة عت اع يها الق أث على  لىل ها لل ام سل اس

ها ائ  .ع
 

ع )٤( ف ل  ودة وتع ارة ال ة لل ول ة آرك ال ة ش.م.م مع ش د ع ة ال ة رأس ال اًء م  ت دمج ش اي  ١اب ي
٢٠٢٠. 

  
    واألحكام المحاسبية الهامةالتقديرات   ٣٧

ة. ي ت ال ة ال ال ة ال ات خالل ال ل دات وال ج ة لل عل الغ ال ث على ال ي ت اضات ال ات واالف ي ق ضع ال عة ب م ال ق تق
ة  ت على ال ة، وهي ت رة م ام  ات واألح ي ق قةال ا ق  ال ي ُع ة ال ل ق اث ال قعات األح ا في ذل ت  ، امل أخ وع

مة ع ت أن ام الهامة ال ات واألح ي ق ق م ال م ال االت الهامة لع ا يلي ال ة.  اه وف ال ل ال لة في  ها معق
ة. ح ة ال ال انات ال ه ال ف بها ض ه ع الغ ال ي لها أك تأث على ال ة ال اس اسات ال   ال

  
     )١٩-COVID(تأث

وس  د ف لق و  ٢٠٢٠في أوائل عام  )١٩-COVID( اجيرونا الت تأك وج ا ت في تع  ان على م العال ، م
. وق اد ا االق ال وال ع األع ان  ات ل ي م ال اءالع اءات اح ة  إج ائ د  اس ض ق ا في ذل ف ئي  امل أو ج مع إغالق 

ات ال اء ف اس ر  ه ة لل م ة ال اءات ل على األن عة م اإلج اقة في ت م عة س ان ال ة.  اعات ال ق
ة) و ١٩-COVID(تأث  افة األن ف ل  ان سالمة وأم ال ة ل م ات ال ص ف وال ى ح م ،  ول ، إلى أق
مة  اصلة خ ال م عةلع ادة  .ء ال عة م  أت ال ة  ١٩ COVIDأن ا ق ل ارات في ال اذ ق ضع ع  وات ال

اءات  ء م إج اس  عة إلال   دارة األزمات.ال
 
وف اإل الاإلدارة  قام ةفي ال ائ اء س ن لها تأث ماد على  لل ي  أن  ي ال داتالعال ج ال وم ات  أع ل وم

ة على ا ئ ات ال أث عة وخل إلى أن ال ةل لة  /  ر ة: اس ال لة ال ا ال أ م ال عة  أن ت   ل
  

اج، قف اإلن   • ت
ر ،  لة ال ات سل ا   • اض

ف ، ف ال م ت   • ع
ارع ،  اقع ال عات  إغالق م فاض ال   • ان

ارة و  ة ال ي م ال قعة م ال ان ال ائ االئ   • زادة خ
ة ال فاض  دات• ان ة) ج ه ا في ذل ال ة ( ال    غ ال
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٩١ 

  

  
    (تتمة)  التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  ٣٧
ة) )١٩-COVID(تأث     (ت

العربية  في اإلمارات العربية المتحدة في العمل ، وكانت خطوط إنتاج المجموعة في اإلماراتقطاع البناء  استمرالسنة الحالية،  خالل
في المملكة العربية السعودية وأوروبا التوريد  استمروكذلك،  تعمل طوال هذه الفترة ألنها لم تكن خاضعة للعديد من القيود. المتحدة

في الهند  لعمليات التجاريةإغالق ا  تم. المشاكل المتعلقة بأمور سلسة التوريدوسط بعض  لفترةوالمملكة المتحدة وأستراليا طوال ا
وكانت   ٢٠٢٠وفقاً للوائح الحكومية و تم إستئنافها بحلول األسبوع األول من يونيو    ٢٠٢٠لشهر مارس  الديش في األسبوع األخير  وبنغ

، المنظور أن المجموعة لديها موارد كافية لمواصلة العمل في المستقبلمقتنعة باإلدارة  . إنوالرابع تعمل بسالسة خالل الربع الثالث
    . بيان المركز المالي الموحدشهًرا من تاريخ  ١٢فترة ال تقل عن ل

    المالية الموحدة.  بياناتمبدأ االستمرارية في إعداد ال بتطبيقالمجموعة  تستمر
ة الهامة اس اضات ال   اإلف

  
ات  ل ارات في م  ت االس

 
سابقًا كاستثمار في ممتلكات ، وبناًء عليه ، تم تحويل ) ، بدأت المجموعة في استخدام مبنى تم تصنيفه  ٤(  ١٤كما هو مبين في إيضاح  

مليون درهم من إستثمارات في ممتلكات إلى الممتلكات واآلالت والمعدات خالل العام   ٣٠٫١٢هذا المبنى الذي تبلغ قيمته الدفترية مبلغ  
 نتيجة للتغير في طبيعة استخدامه.

  

ة ات غ ال ي ق   ال
  

التقديرات الرئيسية الخاصة بالمستقبل واإلفتراضات األخرى غير المؤكدة بتاريخ المركز المالي الموحد والتي لها نسبة فيما يلي 
  مخاطرة قد تتسبب بتعديل جوهري للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمـة. 

  
  واإلستثمارات في ممتلكاتاآلالت والمعدات  ،تاألعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية للممتلكا
بناًء على الفترة التي من المتوقع خاللها   واإلستثمارات في ممتلكاتاآلالت والمعدات  ،تقوم المجموعة بتقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات

أن تكون الموجودات متاحة لالستخدام. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة بصورة دورية ويتم تحديثها إذا اختلفت التوقعات عن  
نية أو القيود األخرى المفروضة على  التقديرات السابقة نتيجة التلف الناتج عن االستعمال أو التقادم التقني أو التجاري أو القيود القانو

استخدام الموجودات المعنية. باإلضافة إلى ذلك، فإن تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات يرتكز على تقييم عام  
أن تتأثر النتائج المستقبلية لممارسات القطاع والتقييم التقني الداخلي والخبرة السابقة فيما يتعلق بموجودات مماثلة. إال أنه من الممكن 

للعمليات بصورة مادية بالتغيرات في التقديرات الموضوعة نتيجة للتغيرات في العوامل المذكورة أعاله. إن قيمة وتوقيت المصروفات 
    المسجلة ألي فترة قد يتأثران بالتغيرات في هذه العوامل والظروف.  

  التقييم العادل إلستثمارات في ممتلكات
بالتكلفة ناقصاً  إدراج اإلستثمارات في ممتلكات  حيث يتم ٤٠الدولي رقم تقوم المجموعة بإتباع نموذج التكلفة وفقاً للمعيار المحاسبي 

  ١٨في اإليضاح لإلستثمارات في ممتلكات خفاض القيمة، إن وجدت. يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة نإاالستهالك المتراكم وخسائر 
كل من اإليرادات/ األرباح وطريقة مقارنة المبيعات في االعتبار    مع األخذ  للمبانيلمالية الموحدة. تم تحديد القيم العادلة  حول البيانات ا

تم تحديد القيم العادلة لالرض مع االخذ بعين االعتبار المعامالت االخيرة ألسعار . استناداً إلى إيجارات السوق واألدلة من المعامالت
   اثلة في نفس الموقع أو باستخدام طريقة المبلغ المتبقي.الممتلكات المم

  وانخفاض صافي قيمة المخزون القابلة للتحقيق  بطيء الحركةمخصص المخزون 
صافي القيمة القابلة للتحقيق. لتحديد مدى ضرورة  للتحقق من أي إنخفاض في تقوم المجموعة بصورة منتظمة بمراجعة مخزونها 

ضمن األرباح والخسائر، تقوم المجموعة بوضع األحكام للتحقق مما إذا كانت هناك أية بطيء الحركة تسجيل مخصص المخزون 
م تكوين مخصص النخفاض معطيات ملحوظة تشير إلى إمكانية بيع المنتج في المستقبل وصافي القيمة القابلة للتحقيق من ذلك المنتج. يت

 صافي القيمة القابلة للتحقيق عندما يكون صافي القيمة القابلة للتحقيق أقل من التكلفة استناداً إلى أفضل التقديرات الموضوعة من قبل
    على أعمار المخزون ومعدالت االستهالك السابقة له.   بطيء الحركةاإلدارة. يرتكز مخصص المخزون 
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    (تتمة)  التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  ٣٧

ة ات غ ال ي ق   (تتمة) ال
  

  انخفاض قيمة الشهرة
تقوم المجموعة بتحديد ما اذا كان هناك إنخفاض في قيمة الشهرة على األقل سنوياً. يتطلب هذا تقدير القيمة الناتجة عن اإلستخدام  

الشهرة عليها. يتطلب إستخدام التقديرات أن تقوم المجموعة بعمل تقدير التدفقات النقدية المستقبلية  لوحدات توليد النقد التي تم توزيع 
    المتوقعة من كل وحدة توليد نقدية وكذلك إختيار معدل الخصم المناسب إلحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات. 

ال يوجد أي إنخفاض في قيمتها. لهذا الغرض،    هأن  ة وقد أظهر اإلختبارهاية السنقامت اإلدارة بإجراء إختبار إنخفاض قيمة الشهرة في ن
ة،  يتم تحديد المبلغ القابل لإلسترداد لكل وحدة منتجة للنقد على أساس إحتساب قيمة اإلستخدام بواسطة تقديرات التدفقات النقدية المتوقع

غطي خمس سنوات. يتم إستقراء التدفقات النقدية الالحقة لخمس سنوات بناًء على الموازنات المالية المعتمدة من اإلدارة العليا، والتي ت
  بإستخدام معدل النمو، والتي تعتبره اإلدارة مقارباً لمعدل النمو طويل األجل للصناعة التي تعمل بها وحدة توليد النقد.

 
    اإلفتراضات الرئيسية المستخدمة لحساب قيمة اإلستخدام

ة  اب  ا يلي:ي إح اضات  ام لإلف   اإلس
  

 معدل النمو
تستند معدالت النمو على تقييم اإلدارة في حصتهم من السوق مع مراعاة النمو المتوقع والطلب على المنتجات المعروضة. يتراوح 

    سنوياً. ٪١٣ - ٪٨معدل النمو المستخدم في اإلحتساب ما بين 
 هامش الربح

على تقييم اإلدارة لتحقيق مستوى األداء على أساس خطة العمل المعتمدة لوحدة توليد النقد للسنوات  يستند تقييم صافي هامش الربح
    الخمسة المقبلة. 

 سعر الخصم
سنوياً خالل فترة التقييم، مما يعكس تكلفة رأس المال المرجح المقدر للمجموعة    ٪١٢  -  ٪٨قامت اإلدارة بإستخدام سعر الخصم بنسبة  

    السوق المحددة. ومخاطر 
ارة   اب م ال   إح

  
تستند إلى افتراضات الحركة   ، والتيويمكن دعمهامعلومات مستقبلية معقولة    المجموعةعند قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة، تستخدم  

      المستقبلية لمختلف المحركات االقتصادية وكيف تؤثر هذه المحركات على بعضها البعض.
يعتمد ذلك على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية  . التعثر عن السدادللخسارة الناتجة عن  تقدير الخسارة اإلئتمانية المتوقعة هيإن 

    ة.تكاملاالئتمانية الم لضمانات والتحسينات، مع األخذ في االعتبار التدفقات النقدية من ااستالمها المتوقعالمستحقة والتدفقات 
  احتمالية التعثر مدخًال رئيسيًا في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة. وتعتبر احتمالية التعثر تقديًرا الحتمالية التعثر عن السداد تشكل 

    البيانات التاريخية واالفتراضات والتوقعات المتعلقة بالظروف المستقبلية. والتي تشمل إحتساب، ةمعين ةفتره زمني  ىمد ىعل
ً   ١٨٠و    ٩١بين    متأخرة السداد   على الذمم التجارية المدينة  الخسارة االئتمانية المتوقعة  معدالتإذا كانت   في      ٥  (أقل) بنسبة/أعلى  يوما

:  ٢٠١٩(  درهم مليون    ٠٬٢١  بمبلغ  (أقل) /الخسارة على الذمم التجارية المدينة أعلى  مخصص، لكان    ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١  كما في  المائة
    . )درهممليون  ٠٬٤١

 ٥ (أقل) بنسبة/أعلى اً يوم ٣٦٠و  ١٨١بين  متأخرة السداد على الذمم التجارية المدينة الخسارة االئتمانية المتوقعة معدالتإذا كانت 
  درهم مليون  ٠٬٧٤ بمبلغ (أقل)/الخسارة على الذمم التجارية المدينة أعلى مخصص ان ، لك ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ كما في في المائة 

      . )درهممليون  ٠٬٨٢: ٢٠١٩(
ةا -٣٨ ح ة ال ال انات ال اد ال   ع

  
 . ٢٠٢١فبراير   ١٠ بتاريخوتم التوقيع عليها  من قبل مجلس اإلدارة البيانات المالية الموحدةتمت الموافقة على إصدار 
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