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  تقرير مجلس اإلدارة
  
  

  السادة مساهمي الشرآة الكرام،
  

ر  يعرضأن دارة الشرآة يسر مجلس إ ال   تقري ة  مع  الشرآة   وأنشطة أعم ات المالي الموحدة   البيان
  .٣٢٠١ ديسمبرالمنتهية في الحادي والثالثين من   المالية للسنةالمدققة 

 
ة الشرق األوسط        المي وبالنسبة لمنطق لقد آان العام الماضي مليئا بالتحديات بالنسبة لإلقتصاد الع

ا     قليميةمع العديد من القضايا اإلقتصادية واإل رار    العالقة والتي ألقت بظالله ة صنع الق ى عملي  عل
ا قطاع   مختلف القطاعات  على الطلب الكلي في  وأثرتنمو والتنمية الخاص بال اء و    منه واد البن م

اع أسعار الشحن التي            المقاوالت،  ة وإرتف ود الطاق ى تضخم وق ة إل ين اإلقليمي وقد ساهم عدم اليق
ة    د واجه ام، وق الل الع هدتها خ رآة ش ديات   الش ذه التح اتطبيقبه وق    ه ن الس ا م وذج أعماله لنم

ي   عر ف اطر الس رادات ومخ ن اإلي ف م د للتخفي ة التوري تارتيجيات سلس ة واس الالمتنوع  أعم
ا       ل من اعتماده ى  السيراميك األساسية، خالل العام استمرت الشرآة في التقلي دات   عل حصة العائ

يراميك و        ي الس و ف ى النم ز عل اوالت والترآي اع المق ن قط اح م ناعات واألرب لةالص  ذات الص
ازت دبي       سلسلة التوريد ، أعمال و ا ف ا، آم ب، محلي تقبل القري تتوقع الشرآة فرص أعلى في المس

  .٢٠٢٠العطاء بإستضافة معرض إآسبو 
  

  :النتائج ملخص
  

اح الشرآة الم  ذآورة أعاله، بلغت أرب ادرات الشرآة الم ة ألوضاع السوق والمب دةنتيج د  وح بع
ة    وق األقلي م في حين      ٢٨٢٫٤الضرائب وحق ون دره ـ   ملي رادات ب ون  ٣٤٦٫٧  إرتفعت اإلي  ملي

  .% ٢٧٫٤إلى % ٢٧٫١الشرآة خالل العام من  ربحإجمالي  تحسندرهم، 
  

ام  غيلية للشرآة خالل ع ة والتش ا الشرآة  ٣٢٠١المؤشرات المالي ي حققته ازات الت تعكس اإلنج
  وتؤآد مجددا إلتزامها المستمر لنمو مستقر ومستدام

  
  أداء المجموعة 

  
 التغيير ٢٠١٢ ٢٠١٣ الوحدة البيان

 ٪١٠٫٩ ٣،١٦٨٫١ ٣،٥١٤٫٨ مليون درهم صافي اإليرادات
 نقطة أساس ٣٠ %٢٧٫١%٢٧٫٤%هامش مجمل الربح

 ٢٦٫٦% ٢٢٣٫٠ ٢٨٢٫٤مليون درهمإلى المساهمين صافي األرباح
  
  

 التغيير ٢٠١٢ ٢٠١٣ الوحدة البيان
 %٦٫٩ ٥،٣١٢٫٠ ٥،٦٧٩٫٣درهممليونإجمالي األصول
 ٠٫٠ ٧٤٣٫٢٧٤٣٫٢مليون درهم رأس المال

 ٪١٧٫٢ ٢،١١٠٫١ ٢،٤٧٣٫٥مليون درهمحقوق المساهمين
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 التغيير  ٢٠١٢ ٢٠١٣ الوحدة البيان
 )١٤٤٫٣( ١،٨٢٤٫١١،٩٦٨٫٤مليون درهم إجمالي الدين
 ٪٢٦٫٧ ٠٫٣٨٠٫٣٠درهمربحية السهم

المتداولة الموجودات غير 
  إلى المبيعات

      (٠٫٠٦) ٠٫٦٠ ٠٫٥٤ مضروبا في

 )نقطة أساس ١٨( ٠٫٨٧ ٠٫٦٩مضروبا في نسبة الدين لحقوق الملكية
  

  :تحليل النتائج 
  

ى     ٢٠١٣ تحققت نتائج عام ز عل ع الترآي من قبل الشرآة في إطار اإلستراتيجية المذآورة أعاله م
د قامت الشرآة ب   ٢٠١٣في عام  و. نوعية األرباح ا عالقات توطي ر من    ية في  التصدير  ه  ١٥٠أآث

ي ة ف ية  دول واقها الرئيس تأس االت  واس ي المج تثماراتها ف و إس ز نم ي تعزي ذات  الصناعيةمرت ف
اوالت     تخفيض حجم األنشطة    مع  الصلة  ال المق ة بأعم ز  المتعلق ى   مع الترآي ة   عل استرداد حماي

دقيق وال  ا        األصول، آما واصلت الرصد ال اج والتشغيل لتحسين ربحيته اليف اإلنت ى تك سيطرة عل
  : وبالتاليعلى الرغم من ظروف الكساد واإلنكماش في أسواق البناء في جميع أنحاء العالم، 

  
ة مع عام      ٢٠١٣في عام  وحدةإيرادات الشرآة الم زادت • يا بالمقارن وبلغت   ٢٠١٢هامش

م ٣٫٥ ار دره ع    ،ملي ي جمي رادات ف ادة اإلي هدت زي ات،وش يراميك القطاع اع الس (  قط
م ،  ١٠٢٫٣ ون دره اوالت ، )%٣٫٦+ملي اع المق م،  ٢١١٫٢(قط ون دره ملي

رى  )%٨٧٫٢+ ات أخ م،   ٤٦٫٩(، قطاع ون دره ت  ، )%٥٠٫٤+ملي ا إنخفض بينم
 %)١٨٫٤-مليون درهم ،  ١٣٫٧(قطاعات الصناعات األخرى 

  
ام الماضي ا   • ع الع ة م عبالمقارن بة    رتف د بنس ربح الموح الي ال ى  % ١٢٫٣إجم ليصل إل

 .٢٠١٢في عام تحقق مليون درهم  ٨٥٦٫٩ مقابل مليون درهم  ٩٦٢٫٧
 

ـ    والمالية ومصروفات المبيعات   المصروفات اإلدارية  إنخفضت • لتصل   %٨٫٤للسنة ب
ى  ع  ٨٠٠٫٦إل ة م م بالمقارن ون دره م  ٨٧٣٫٦ملي ون دره ابق، ملي ام الس ي الع رجع يف

ة للمخزون        إنخفاض ة وخفض القيم المصروفات اإلدارية لسياسة المخصصات التحوطي
يا مع حجم ال     ٢٠١٢في عام  والذمم المدينة حسومات  ، وزادت مصروفات المبيعات تمش

حن  اريف الش رض وإدارة        ومص اء الق بب إطف ل بس ة التموي ت تكلف ك إنخفض ع ذل ، وم
 . السيولة الفعالة

 
اح الم زادت • دةصافي األرب ا وح بة  همينللمس ى لت%  ٢١٫٦بنس ون  ٢٧٢٫٣صل إل ملي

 .٢٠١٢مليون درهم لعام  ٢٢٤٫٠درهم مقابل 
 

ة ا  • ر متداول ودات الغي بةإنخفضت الموج دة بنس ى %  ١٫٠ لموح ار ١٫٨٨لتصل إل  ملي
 .٢٠١٢درهم لعام  مليار ١٫٩٠درهم مقابل 

 
 
  



                                                                                     جلس اإلدارة تقرير م    
 

٣ 
 

 .مليار درهم ٠٣٫٨لتصل إلى % ١١٫٣زادت الموجودات المتداولة الموحدة بنسبة  •
 

ى  % ٩٥٫٤ موحدة بنسبةطويلة األجل ال المطلوبات زادت • ل    ارملي  ١لتصل إل م مقاب دره
 .٢٠١٢درهم لعام  مليون ٥١١٫٩

  
بة  • ة بنس ات المتداول ت المطلوب ى % ١٩٫٨إنخفض ل إل م ٢٫٠لتص ار دره دين ، ملي ال

 .اإلجمالي ال يزال في مستوى مقبول نتيجة إلدارة الدين بطريقة فعالة
  

  أعضاء مجلس اإلدارة 
  

  :يضم أعضاء مجلس إدارة الشرآة 
  )الرئيس(محمد بن سعود القاسمي  - ١
 أحمد بن حميد القاسمي - ٢
 حمد عبداهللا المطوع - ٣
 الدآتور محمد عبداللطيف - ٤
 خالد عبداهللا يوسف - ٥
  

  المسؤولية اإلجتماعية للشرآة
  

  البيئية
  

سيراميك رأس الخيمة في يوم جمع العلب شارآت شرآة : )٢٠١٣فبراير  ٢٨(يوم جمع العلب المعدنية 
المعدنية والتي تم تنظيمها من قبل مجموعة اإلمارات للبيئة، حيث قام موظفوا شرآة سيراميك رأس الخيمة بجمع 

  .آلجم من العلب المعدنية داخل مواقع الشرآة ٢٠٠حوالي 
  

 ):٢٠١٣مارس  ٢٤(البيئة  هيئة رأس الخيمة لحماية -رعاية برنامج مبادرة أفضل الممارسات البيئية
هيئة رأس الخيمة لحماية  –سيراميك رأس الخيمة إحدى الرعاة الرئيسيين لبرنامج أفضل الممارسات البيئية 

  .البيئة والتي تهدف إلى حماية البيئة والحفاظ عليها
  

وذلك  استضافت شرآة سيراميك رأس الخيمة الحفل السنوي لغرس األشجار: )٢٠١٣أبريل  ٢٢(يوم األرض 
، تم زرع ٢٠١٣في يوم األرض داخل منطقة التصنيع حيث زرعة األشجار من قبل موظفي الشرآة، خالل العام 

  .٢٠١٠شجرة منذ عام  ١٠،٠٠٠شجرة أي ما مجموعه  ٣٠٠٠
  

تعاونت شرآة سيراميك رأس الخيمة مع هيئة رأس الخيمة : )٢٠١٣أبريل  ٢٤( المحلي يوم تنظيف البيئة
حيث جمع  وذلك لتنظيف الشاطئ بجوار رأس الخيمة، ارآة في يوم تنظيف البيئة المحليلمشلحماية البيئة ل

  .آلجم من النفايات ٥٠٠موظفوا شرآة سيراميك رأس الخيمة 
  

شرآة : )٢٠١٣مايو  ٧ – ٥( اإلحترار العالمي،المدن المستدامة: مؤتمر هيئة رأس الخيمة لحماية البيئة
، حيث آانت لشرآة المؤتمر الثاني بشأن اإلحترار العالمي، المدن المستدامة سيراميك رأس الخيمة إحدى رعاة

  .سيراميك رأس الخيمة وقفة مع الترآيز على المنتجات الصديقة للبيئة وعمليات التصنيع الصديقة للبيئة
  

طريق  شارآة شرآة سيراميك رأس الخيمة في يوم البيئة العالمي عن: )٢٠١٣يونيو  ٥(يوم البيئة العالمي 
إعادة تدوير النفايات اإللكترونية المتولدة من أجهزة تكنولوجيا المعلومات المستخدمة والمعدات اإللكترونية، 
خالل الحملة قام موظفوا الشرآة بجمع نحو نصف طن من النفايات اإللكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر القديمة، 

  .الطابعات، األحبار، والخراطيش وغيرها من النفايات
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شارآت شرآة سيراميك رأس الخيمة : )٢٠١٣ديسمبر  ١١(حملة تنظيف دولة اإلمارات العربية المتحدة 
، حيث تطوع موظفوا الشرآة وآبار ٢٠١٣بالنسخة الثانية عشر من حملة تنظيف دولة اإلمارات العربية المتحدة 

  .المدراء بتنظيف جزء من الشاطئ خالل النشاط
  

  :فالموظ
  

استضافت شرآة سيراميك رأس الخيمة محاضرة وفحص ): ٢٠١٣فبراير  ٤(اليوم العالمي لمرض السرطان 
وذلك لتثقيف الموظفين حول مرض السرطان، وتشجيع الوقاية منه، ) اليوم العالمي لمرض السرطان(فردي في 

  .والتأآيد على أهمية الكشف المبكر
  

لمكافحة (أطلقت شرآة سيراميك رأس الخيمة حملة  ):٢٠١٣ايو م ٣١(اليوم العالمي لإلمتناع عن التدخين 
في اليوم العالمي لإلمتناع عن التدخين، وذلك في منطقة التدخين داخل مباني شرآة سيراميك رأس ) التدخين

الخيمة، حيث تم تصميم رسالة خفية حول صناديق التدخين وذلك لتذآير المدخنين بضرورة إتخاذ اإلجراءات 
  .ما أن للتبغ تأثير سلبي فقط على الصحةالالزمة آ

  
خالل شهر رمضان قامت الشرآة سيراميك رأس الخيمة بتقديم وجبات  ):٢٠١٣مايو  ٣١(إفطار رمضان 

  .إفطار يومية لجميع موظفي المصنع المسلمين في مبانيها
  

ة سيراميك رأس افتتحت شرآ ):٢٠١٣نوفمبر  ٢٤(افتتاح ملعب رأس الخيمة لكرة القدم وحديقة لألطفال 
  .الخيمة ملعب لكرة القدم وحديقة لألطفال للموظفين وأبنائهم لتشجيعهم على اإلنخراط في األنشطة الرياضية

  
 VLCCشرآة سيراميك رأس الخيمة بالتعاون مع ): ٢٠١٣نوفمبر  ٢٧( ملة اليوم العالمي لمكافحة البدانةح

ي لمكافحة البدانة والتي تضمنت محاضرة وتقييم صحة الفرد قامت بتنظيم حملة لمكافحة البدانة في اليوم العالم
  .للموظفيين من أجل خلق الوعي حول السمنة وأسبابها وأثارها السيئة

  
  :المجتمعية

  
شرآة سيراميك رأس الخيمة إحدى الجهات الراعية لسباق ): ٢٠١٣مارس  ١(سباق تري فوآس رأس الخيمة 

موظف في الحدث الخيري الذي يهدف إلى  ١٠٠خالل مشارآة أآثر من التيري فوآس برأس الخيمة، وذلك من 
جمع األموال والتبرع بها لصالح مستشفى جامعة اإلمارات في العين وذلك ألبحاث مشاريع السرطان المعتمدة 

  .من قبل اإلتحاد الدولي لمكافحة السرطان في جنيف
  

الجوالت التعليمية لطلبة الجامعات المشهوده لهم استضافت شرآة  سيراميك رأس الخيمة :  الرحلة التعليمية
إلدارة األعمال بفرنسا، جامعة لوزان للفنون  EDHECجامعة ميريالند بالواليات المتحدة األمريكية، : دوليا مثل

بالهند، وغيرها،  FIIBالتطبيقية اإلتحادية بسويسرا، جامعة جورج تاون بالواليات المتحدة األمريكية، وجامعة 
  .وذلك لتثقيف البراعم الموهوبة

  
تبرعت شرآة سيراميك رأس ): ٢٠١٣مايو  ١٩(بالط والجص للمراهقين ذوي اإلحتياجات الخاصة بالتبرع ال

الخيمة بالبالط لصالح برنامج التدريب المهني خطى األحجار، والتي تهدف إلى جمع األموال لدعم األطفال الذين 
  .حد واضطرابات النمويعانون من التو

  
برعاية ) مهرجان ذآاء األعمال والتكنولوجيا( المبادرة التعليمية  ):٢٠١٣مايو  ١٦( BITرعاية مهرجان 

  .شرآة سيراميك رأس الخيمة، مسابقة المنافسة بين المدارس نظمها معهد بيرال للتكنولوجيا برأس الخيمة
  

التي أطلقتها ) حملة المليون ثوب(راميك رأس الخيمة في شارآت شرآة سي: )٢٠١٣يوليو (حملة المليون ثوب 
من األطفال المحتاجين  ١،٥٠٠حكومة دبي، حيث قام موظفوا الشرآة بجمع األموال وذلك لتوفير المالبس لنحو 

  .في جميع أنحاء العالم
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رعات إلغاثة قام موظفوا شرآة سيراميك رأس الخيمة بجمع التب: )٢٠١٣يوليو  ٣١( صندوق إغاثة أوتراخند
  .أوتراخند، حيث تم إرسال مواد اإلغاثة لضحايا الفياضانات من خالل جمعية أتراخند ومقرها في دبي

   
أطلقت شرآة سيراميك رأس الخيمة حملة جمع التبرعات إلغاثة : )٢٠١٣نوفمبر (صندوق إغاثة أعصار هيان 

م المساعدات لضحايا اإلعصار، تم تقديم ضحايا إعصار هيان، حيث قام موظفوا الشرآة بجمع األموال وتقدي
  . تبرعات نقدية وعينية للمساعدة في توفير اإلغاثة، وذلك بعد أن قامت العاصفة بالخراب والدمار في الفلبين

    
وذلك لدعم المبادرات الرياضية : )٢٠١٣يوليو  ٣١ – ١٧(رمضان للبولينج والكرة الطائرة  ةراعي لدور

 للبولينج لخيمة، حيث أن شرآة سيراميك رأس الخيمة راعي حدث بطولة دورة رمضانالمختلفة في إمارة رأس ا
  .والكرة الطائرة خالل شهر رمضان المبارك

  
أس الخيمة إحدى رعاة مؤتمر سيراميك ر ):٢٠١٣سبتمبر  ١( العالمة التجارية األخالقيةرعاية مؤتمر قمة 
تهدف إلى تعزيز العالمات التجارية األخالقية وممارسات والتي آسيا،  CMO األخالقية قمة العالمة التجارية

  .المسؤولية اإلجتماعية التجارية في عصر الشفافية التي يقودها المستهلك والمساءلة والمسؤولية
شرآة سيراميك رأس الخيمة أحدى رعاة تقويم : لمرآز رأس الخيمة لرعاية الحيوان ٢٠١٤رعاية تقويم 

اية الحيوان، والتي يتنجها مرآز رأس الخيمة لرعاية الحيوان، وهي منظمة تعمل لمرآز رأس الخيمة لرع ٢٠١٤
  . ألجل اإلهتمام بالحيوان ورعايته

  
 نظرة مستقبلية 

  
ى        تنادا إل د إس ى المدى البعي تتوقع الشرآة زيادة الطلب العالمي على منتجات الشرآة الرئيسية عل

ي  ات ف ات والتوقع كاني ) ١(اإلتجاه و الس ق الطل النم ذي يخل ر ال ام األس ي والتحضر وإنقس ب ف
) ٣(في المساآن في األسواق الرئيسية خاصة في األسواق الناشئة     النقص) ٢(جميع أنحاء العالم 

ة      ) ٤(طلب إعادة اإلعمار في المنطقة  ة في األسواق الناشئة ومنطق الفائض اإلقتصادي من التنمي
  .طاقة الشرآة اإلنتاجية ثبات مستوى) ٥(الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

ادية،          اع اإلقتص ادية واالوض دورات اإلقتص ا لل ع عالمي ارات تخض وق العق إن أس ك، ف ع ذل وم
ة وخاصة في        وانهيار  ة واإلقليمي ارات العام  ٠٩-٢٠٠٨أسواق العقارات العالمية في أسواق العق

  .متوقع لها أن تتعافى ببطء
ا  أيضا إيراداتها و الحفاظ علىتتوقع الشرآة  بناءا على ما سبق، ذي تحقق     أرباحه ى المستوى ال إل

درة        ٢٠١٣في عام  اح بسبب إستمرارية عدم الق إيرادات أو أرب ، ولم يجري بيان هذه التوقعات آ
   .على التنبؤ وعدم اليقين في سوق اإلنشاءات وأسواق المال العالمية

  
  التقارير المالية 

  
بيةإن ال ات المحاس رآة واردة سياس ية للش نوي و الرئيس ا الس ي تقريره د ف ات قواع زم بمتتطلب تلت

اده       اإلفصاح المالي المطلوبة والمعايير المعمول بها، ه واعتق ا لكامل علم ويقر مجلس اإلدارة وفق
  :بأن

  
ة  - ١ ات المالي ي البيان ل     الت ن قب دادها م م إع داد     ت ة إلع ايير الدولي ا للمع رآة وفق إدارة الش

ارير المال ة       التق دفقاتها النقدي ا وت ائج أعماله رآة ونت الي للش ز الم ة المرآ ر بعدال ة تظه ي
 .والتغيرات في حقوق المساهمين

  .نتظمةسجالت محاسبية م الشرآة تمسك - ٢
ديرات محاسبية      - ٣ ة وعمل تق قد تم تطبيق سياسات محاسبية مالئمة في إعداد البيانات المالي

 .معقولة







 

٨ 

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

  بيان الدخل الموحد 
  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١ للسنة المنتھية في 

      
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  

  درھم ألف  ألف درھم  إيضاح  
        

  ٣٫١٦٨٫١٣٤  ٣٫٥١٤٫٨٠٥ ٦  اإليرادات
  )٢٫٣١١٫٢٥٦(  )٢٫٥٥٢٫١٣٠(  ٧  تكاليف المبيعات

    ---------------  ---------------  
  ٨٥٦٫٨٧٨  ٩٦٢٫٦٧٥    إجمالي األرباح

        
  )٣٤٠٫٤٨٦(  )٢٩٠٫٨١٥(  ٨  المصروفات اإلدارية والعمومية

  )٣٧٨٫٣٤٦(  )٣٩٠٫٨٣٠(  ٩  مصروفات البيع والتوزيع
  ٥٨٫٩٨١  ٦٨٫٢٧١  ١٠  اإليرادات األخرى

    -----------  -----------  
  ١٩٧٫٠٢٧  ٣٤٩٫٣٠١    شطة التشغيليةالنتائج من األن

        

  )١٥٤٫٧٢٧(  )١١٨٫٩٩٧(  ١١  التمويل مصروفات
  ٢٣٫٨٢٦  ٣١٫٣٥٦  ١١  إيرادات التمويل

  ٢٤٫٦٩٥  ٣٠٫٦١٩  ١٥  مستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكيةشركات أرباح الحصة من 
  ١٣٤٫١١٨  -  )ب)(٢(١٥ األرباح من استبعاد شركات مستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكية

  ٢١٫٢٠٠  -  )ب)(٢(١٥  األرباح من تقييم شركات مستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكية بالقيمة العادلة
  -  )٦٥٩(  ٣٤  الخسائر من صافي المركز النقدي

    -----------  -----------  
  ٢٤٦٫١٣٩  ٢٩١٫٦٢٠    ضريبة الاألرباح قبل 

        

  )٢٢٫١٣٨(  )١٩٫٣٣٦(  ٢٩  ضريبة المصروفات 
    -----------  -----------  
  ٢٢٤٫٠٠١  ٢٧٢٫٢٨٤    رباح السنةأ

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

  ٢٢٣٫٠٨١  ٢٨٢٫٣٩٦    مالكي الشركة
  ٩٢٠  )١٠٫١١٢(    غير المسيطرة الحصص

    -----------  -----------  
  ٢٢٤٫٠٠١  ٢٧٢٫٢٨٤  

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

  ٠٫٣٠  ٠٫٣٨  ٢٣  )درھم(ربحية السھم األساسية والمخففة 
    ====  ====  
 
   .الموحدة المالية البياناتمن ھذه  جزءاً  ٧٧إلى  ١٥الصفحات من شكل اإليضاحات المدرجة على تُ 

  
  .٧مدرج على الصفحة المستقلين  إن تقرير مدققي الحسابات



 

٩ 

  تھا التابعةاوشرك) .ع.م.ش(شركة سيراميك رأس الخيمة 
  
   واإليرادات الشاملة األخرىالموحد لألرباح أو الخسائر بيان ال

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  
      

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درھم ألف  ألف درھم    
        

  ٢٢٤٫٠٠١  ٢٧٢٫٢٨٤   أرباح السنة
        

        اإليرادات الشاملة األخرى
        

        :بنود قد يتم تصنيفھا الحقاً ضمن األرباح أو الخسائر
        

  )٢٢٨٫٥٧٢(  )٤٦٫٥٠٩(    فروق تحويل عمالت أجنبية
    -----------  ----- -------  

  )٤٫٥٧١(  ٢٢٥٫٧٧٥    إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
    ======  =====  
        

      :إجمالي اإليرادات الشاملة المنسوبة إلى
  ٢٤٫٩٥٣  ٢٣٦٫٧١٣    مالكي الشركة

  )٢٩٫٥٢٤(  )١٠٫٩٣٨(    غير المسيطرة الحصص
    -----------   ----------  

  )٤٫٥٧١(  ٢٢٥٫٧٧٥    اإليرادات الشاملة للسنةإجمالي 
    ======  =====  
 
   .الموحدة المالية البياناتمن ھذه  جزءاً  ٧٧إلى  ١٥الصفحات من شكل اإليضاحات المدرجة على تُ 

  
  .٧مدرج على الصفحة المستقلين  إن تقرير مدققي الحسابات





 

١١ 

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

   الموحد لتدفقات النقديةبيان ا
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ للسنة المنتھية في 

  
    ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درھمألف   درھمألف     
        

        األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 
  ٢٤٦٫١٣٩  ٢٩١٫٦٢٠    قبل الضريبة أرباح السنة

        
        :تسويات لـ

  )٢٤٫٦٩٥(  )٣٠٫٦١٩(    الحصة من أرباح استثمارات في شركات مستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكية
  -  ٦٥٩    ي المركز النقديالخسائر من صاف

  ١١٩٫٥٠٦  ٧٨٫٧٩٤    التمويل مصروفات
  )٢١٫٦٥٦(  )٢٦٫١٢٩(    إيرادات التمويل

  )١٫٣٩٤(  )٢٨٧(    من بيع ممتلكات وآالت ومعدات األرباح
  ١٣٢٫٨٦٢  ١٤٥٫٨٥٧    الممتلكات واآلالت والمعدات المحمل على ستھالكاال

  -  ٢٫٤٧٣    شطب أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز
  ٢٫٩٧٧  ٢٫٥٥٨   ء الموجودات غير الملموسةإطفا
  ٧٫١٨٤  ٧٫٢٧٨    المحمل على العقارات االستثمارية ستھالكاال

  ١٧٫٥٢٤  ٨٫٣٧٤    المخصص للمخزون بطئ الحركة والمتقادم
  -  )٢٣٫٨٩٣(    إعادة قيد أرصدة ذمم دائنة تجارية قديمة

  ١٤٫٥٩٩  ٢١٫٤٧٩    المخصص لتعويضات نھاية الخدمة للموظفين
  ٧٣٫٧١٦  ٦٣٫٩٩٧    ر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجاريةخسائ

  ٥١٫٢٩٥  ١٢٫٨٧٥   عالقةأطراف ذاتمستحقة منال الذممخسائر انخفاض قيمة 
  -  )١٤٨(    بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أرباح

  -  ٤٫٣٤٧    تم تصنيفھا على أنھا محتفظ بھا للبيعخسائر بيع استثمارات 
  )١٣٤٫١١٨(  -    أرباح استبعاد شركات مستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكية

  )٢١٫٢٠٠(  -    تقييم شركات مستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكية بالقيمة العادلة أرباح
    -----------  ----------  
   ٤٦٢٫٧٣٩  ٥٥٩٫٢٣٥  

        :التغير في
  ٨٢٫٧٨١  )٧٨٫٢٤٣(    )بما في ذلك األعمال قيد اإلنجاز(المخزون  -
  ١٠٦٫٧٦٨  ١٩٫٢٧٧    الذمم المدينة التجارية واألخرى -
  ١٤٢٫٥١٢  ١٠٤٫٦٩٥    )بما في ذلك االستحقاقات طويلة األجل(المستحق من أطراف ذات عالقة  -
  ٤٤  -    االستثمار بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر -
  ٤٨٨  )٦٩(    موجودات الضريبة المؤجلة -
  ٧٫٣١٨  )١٠١٫٩١٥(    عالقة المستحق إلى أطراف ذات -
  ٩٧١  ٨٫٢٨٣    الموجودات المحتفظ بھا للبيع -
  )٣٢٣٫٣٦٨(  ٣٦٫٣٢٠    )بما في ذلك الفواتير الزائدة عن التقييم( التجارية واألخرى الدائنةالذمم  -
  )٢٫١٧٠(  )٥٫٢٢٧(    األدوات المالية المشتقة -
  )٤٠٨(  )١٫٣٧٩(    مطلوبات الضريبة المؤجلة -
  ٤٨  ٤٣    بھا للبيعالمطلوبات المحتفظ  -

  )١٢٫٨٦٢(  )١٧٫٢٦٩(    تعويضات نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
  )٤٫٨٦٨(  )١٩٫٣٩٦(    ضريبة الدخل المدفوعة

  )١٠٠٫٣٦٤(  )١٤٫٨٠٣(    التعديل على تحويل العمالت
    -----------   -----------  

  ٣٥٩٫٦٢٩  ٤٨٩٫٥٥٢    النقد من األنشطة التشغيلية صافي 
    -----------  -----------  
  
  
  



 

١٢ 

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

  ) تابع(الموحد  لتدفقات النقديةبيان ا
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ للسنة المنتھية في 

  
    ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درھمألف   درھمألف     
        

        األنشطة االستثمارية
  )١٠٨٫٨٤٢(  )١١٢٫٥٣٤(    معداتاالستحواذ على ممتلكات وآالت و

  -  ٢٤٩    المتحصالت من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ٢٫٥٢٩  ٢٫٧٣٦    ممتلكات وآالت ومعدات استبعادالمتحصالت من 
  )٢٫٣٦٧(  )٤٫٣٦١(    موجودات غير ملموسة االستحواذ على

  ٢١٫٦٥٦  ١٦٫٢٥١    المستلمةالفائدة 
  )١٥٫٧٥٠(  )١٤٫٧٣٠(    قوق الملكيةاالستثمار في شركات مستثمر بھا وفقاً لح

  ١٩٫٥٧٥  ٣٣٫٢٩٩    توزيعات األرباح المستلمة من الشركات المستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكية
  -  ٨٫٩٤٨    للبيع محتفظ بھا موجوداتبيع من متحصالت ال

  ١٠٫٣٣٣  ٨٫٠٥١    النقد المستحوذ عليه كجزء من حيازة شركة تابعة
  ١٧٠٫٠٠٠  -    ر بھا وفقاً لحقوق الملكيةالمتحصالت من بيع شركات مستثم

  -----------  -----------  
  ٩٧٫١٣٤  )٦٢٫٠٩١(    األنشطة االستثمارية من /)المستخدم في( صافي النقد

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

        األنشطة التمويلية
  ٢٩٩٫٢٦٨  ١٫١٩٢٫٦٢٧    تم الحصول عليھا مصرفية طويلة األجل قروض

  )٥١٣٫٨١٩(  )١٫٠٩٤٫٢١١(  لة األجلسداد قروض مصرفية طوي
  )٥٩٫٩١٠(  ٥٧٫٥٤٣    التغير في الودائع المصرفية

  ٥٧٫١١٩  )٢٠١٫٨٨٩(    )صافي(صافي الحركة في القروض المصرفية قصيرة األجل 
  )١١٩٫٥٠٦(  )٧٨٫٧٩٤(    المدفوعة الفائدة

  )٥٫٦٠٢(  )٦٫٣١٩(    غير المسيطرة صتوزيعات األرباح المدفوعة للحص
  )٤٠٠(  )٢٫٤٠٠(    عضاء مجلس اإلدارة المدفوعة أل المكافآت

  ٢٢٫٥٠٠  ١٫٦٠٢  غير المسيطرةصاألموال المستثمرة من قبل الحص
  -  )١٤٨٫٦٤٠(    توزيعات األرباح المدفوعة

  ٢٤١  -    غير مسيطرة الحصص تخفيض
    -------- -----  ------ ------  

  )٣٢٠٫١٠٩(  )٢٨٠٫٤٨١(    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
    --------- ----  ------- -----  
        

  ١٣٦٫٦٥٤  ١٤٦٫٩٨٠    وما يعادلهفي النقد  الزيادةصافي 
        

  ١٥٢٫٣٧٠  ٢٨٩٫٠٢٤    في بداية السنة  وما يعادلهالنقد 
    -----------  -----------  
  ٢٨٩٫٠٢٤  ٤٣٦٫٠٠٤    السنةنھاية في  وما يعادلهلنقد ا

    ======  ======  
        : يتمثل بـ

  ٤٠٠٫٥٩٦  ٤٦٣٫٠٠١    )صافي الودائع المصرفية الخاضعة لرھن( النقد في الصندوق ولدى البنك
  )١١١٫٥٧٢(  )٢٦٫٩٩٧(    سحوبات مصرفية على المكشوف  

    -----------   --------- ---  
    ٢٨٩٫٠٢٤  ٤٣٦٫٠٠٤  
    ======  ======  
  
   .الموحدة المالية البياناتمن ھذه  اً جزء ٧٧إلى  ١٥الصفحات من شكل اإليضاحات المدرجة على تُ 

  

  .٧مدرج على الصفحة المستقلين  إن تقرير مدققي الحسابات



 

١٣ 

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

  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد   
  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١ للسنة المنتھية في 

          
      ------------------------------- --------------المنسوبة إلى مساھمي الشركة-------------------- ---------------------  

  
 رأس
 المال

الوةــــع
 ھمــاألس

  االحتياطي
  القــانوني

 احتــــياطي
 التــــحويل

 االحتياطي
 الــــــــعام

 احـــتياطي
 رأس المال

 األربــــاح
 المحتـجزة

  إجمــــــــالي
  اتاالحتياطي

  
  اإلجــمالي

  ــصالحصـــــــ
  غير المسيطرة

  إجمـــــــــــالي 
  حقوق الملكية

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

  ٢٫٢٣٧٫٢٧٥  ١٥٥٫٦١٢  ٢٫٠٨١٫٦٦٣  ١٫٣٣٨٫٤٦١ ٩٤٣٫٨٥٣ ٥٥٫١٦٥ ٨٢٫٨٠٥ )٢٢٠٫٨٣٥(  ٢٥٥٫٦٦٥ ٢٢١٫٨٠٨ ٧٤٣٫٢٠٢ ٢٠١٢يناير١الرصيد في
                       :إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

  ٢٢٤٫٠٠١  ٩٢٠  ٢٢٣٫٠٨١  ٢٢٣٫٠٨١  ٢٢٣٫٠٨١  -  -  -  -  -  -  أرباح السنة  
  )٢٢٨٫٥٧٢(  )٣٠٫٤٤٤(  )١٩٨٫١٢٨(  )١٩٨٫١٢٨( - - - )١٩٨٫١٢٨(  - - - اإليرادات الشاملة األخرى

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

                        
  )٤٫٥٧١(  )٢٩٫٥٢٤(  ٢٤٫٩٥٣  ٢٤٫٩٥٣  ٢٢٣٫٠٨١  -  -  )١٩٨٫١٢٨(  -  -  - إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

                       الحركات األخرى في حقوق الملكية
  -  ١٫٤٠٦  )١٫٤٠٦(  )١٫٤٠٦(  )٣٣٫٧٢٤(  -  -  -  ٣٢٫٣١٨  -  -  المحول إلى االحتياطي القانوني 

  ٧٫١٦١  ٢٫٩٩٣  ٤٫١٦٨  ٤٫١٦٨  ٤٫١٦٨  -  -  -  -  -  -  أخرى
                        

                       المعامالت مع مالكي الشركة
                        

                       مالكي الشركة، وتوزيعات إلىمساھمات من قبل
                        

  )٤٠٠(  -  )٤٠٠(  )٤٠٠(  )٤٠٠(  -  -  -  -  -  -  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
غير  صالحص الموزعة علىتوزيعات األرباح 

  )٥٫٦٠٢(  )٥٫٦٠٢(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  المسيطرة
                        

                       الملكية في شركات تابعةأسھمت فيالتغيرا
األموال المستثمرة من قبل الحصص غير 

  ٢٢٫٥٠٠  ٢٢٫٥٠٠  -  -  -  -  -  -  -  -  -  المسيطرة 
التخفيض في أسھم الملكية، دون فقدان السيطرة 

  ١٫٦٠٢  ٤٣٣  ١٫١٦٩  ١٫١٦٩  ١٫٣٦١  )١٢١(  -  ٧٠  -  )١٤١(  -  ))١( ٣٦راجع إيضاح (
   ----------------  -- --------------   ----------------   -------------------   ---------------   ---------------  ----- -------------   --------------------   --------------------   -----------------   --------------------  

  ٢٫٢٥٧٫٩٦٥  ١٤٧٫٨١٨  ٢٫١١٠٫١٤٧  ١٫٣٦٦٫٩٤٥ ١٫١٣٨٫٣٣٩  ٥٥٫٠٤٤  ٨٢٫٨٠٥  )٤١٨٫٨٩٣(  ٢٨٧٫٩٨٣  ٢٢١٫٦٦٧  ٧٤٣٫٢٠٢  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 
  =======  =======  =======  ========  ======  ======  ========  =========  =========  =======  =========  

  



 

١٤ 

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

  )تابع(بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١ للسنة المنتھية في 

                                            
      ------------------------------- --------------المنسوبة إلى مساھمي الشركة-------------------- ---------------------  

  
 رأس
 المال

الوةــــع
 ھمــاألس

  االحتياطي
  القــانوني

 احتــــياطي
 التــــحويل

 تياطياالح
 الــــــــعام

 احـــتياطي
 رأس المال

 األربــــاح
 المحتـجزة

  إجمــــــــالي
  االحتياطيات

  
  اإلجــمالي

  ــصالحصـــــــ
  غير المسيطرة

  إجمـــــــــــالي 
  حقوق الملكية

  ألف درھم   لف درھم أ  ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  
       

  ٢٫٢٥٧٫٩٦٥  ١٤٧٫٨١٨  ٢٫١١٠٫١٤٧  ١٫٣٦٦٫٩٤٥ ١٫١٣٨٫٣٣٩ ٥٥٫٠٤٤ ٨٢٫٨٠٥ )٤١٨٫٨٩٣(  ٢٨٧٫٩٨٣ ٢٢١٫٦٦٧ ٧٤٣٫٢٠٢ ٢٠١٣يناير١الرصيد في
                       :إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

  ٢٧٢٫٢٨٤  )١٠٫١١٢(  ٢٨٢٫٣٩٦  ٢٨٢٫٣٩٦  ٢٨٢٫٣٩٦  -  -  -  -  -  -  أرباح السنة  
  )٤٦٫٥٠٩(  )٨٢٦(  )٤٥٫٦٨٣(  )٤٥٫٦٨٣( - - - )٤٥٫٦٨٣(  - - - اإليرادات الشاملة األخرى

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

  ٢٢٥٫٧٧٥  )١٠٫٩٣٨(  ٢٣٦٫٧١٣  ٢٣٦٫٧١٣  ٢٨٢٫٣٩٦  -  -  )٤٥٫٦٨٣(  -  -  - إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
                       الحركات األخرى في حقوق الملكية

  -  -  -  -  )٣٨٫١٨٤(  -  -  -  ٣٨٫١٨٤  -  -  المحول إلى االحتياطي القانوني 
  تخصيص احتياطي قانوني عند حيازة 

  -  -  -  -  )٢٧٫٦٨٨(  -  -  -  ٢٧٫٦٨٨  -  -  ))أ( ٥إيضاح (شركة تابعة 
  ١٦٩٫٧٠٧  ٣٣٫٩٤١  ١٣٥٫٧٦٦  ١٣٥٫٧٦٦  ١٣٥٫٧٦٦  -  -  -  -  -  -  )٣٤راجع إيضاح ( غير االعتياديتأثير التضخم 

                        
                       مع مالكي الشركةالمعامالت

                        

                       مالكي الشركة، وتوزيعات إلىمساھمات من قبل
  )٢٫٤٠٠(  -  )٢٫٤٠٠(  )٢٫٤٠٠(  )٢٫٤٠٠(  -  -  -  -  -  -  عاب أعضاء مجلس اإلدارةأت

غير  صالحص الموزعة علىتوزيعات األرباح 
  )٦٫٣١٩(  )٦٫٣١٩(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  المسيطرة

  )١٤٨٫٦٤٠(  -  )١٤٨٫٦٤٠(  )١٤٨٫٦٤٠(  )١٤٨٫٦٤٠(  -  -  -  -  -  -  توزيعات األرباح المعلنة والمدفوعة
                        
                       الملكية في شركات تابعةأسھمتغيرات فيال

غير  األموال المستثمرة من قبل الحصص
  ١٫٦٠٢  ١٫٦٠٢  -  -  -  -  -  -  -  -  -  مسيطرة ال

االستحواذ على شركة تابعة خاضعة لسيطرة 
  ١٤١٫٨٧٦  -  ١٤١٫٨٧٦  ١٤١٫٨٧٦  ١٤١٫٨٧٦  -  -  -  -  -  -  ))أ( ٥ راجع إيضاح( مشتركة

  )١٣١(  )١٣١(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ))ب( ٥ راجع إيضاح( استبعاد شركات تابعة
  ---------------- ----------------  ---------------- ------------------- --------------- --------------- --------------------  --------------------   --------------------   -----------------   --------------------  

  ٢٫٦٣٩٫٤٣٥  ١٦٥٫٩٧٣  ٢٫٤٧٣٫٤٦٢  ١٫٧٣٠٫٢٦٠ ١٫٤٨١٫٤٦٥ ٥٥٫٠٤٤ ٨٢٫٨٠٥ )٤٦٤٫٥٧٦( ٣٥٣٫٨٥٥ ٢٢١٫٦٦٧ ٧٤٣٫٢٠٢ ٢٠١٣ديسمبر٣١في
  =======  =======  =======  ========  ======  ======  =========  =========  =========  =======  =========  
  
  .الموحدة المالية البياناتمن ھذه  جزءاً  ٧٧إلى  ١٥الصفحات من شكل اإليضاحات المدرجة على تُ 

  
.من حقوق الملكية كتوزيعتمت معاملة أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة ، وتعديالته ١٩٨٤لسنة  ٨رقم  االتحاديقانون المن  ١١٨وفقاً لتفسير وزارة االقتصاد للمادة 



 

١٥ 

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

  انات المالية الموحدةإيضاحات حول البي
   ٢٠١٣ ديسمبر ٣١ للسنة المنتھية في 

  
   معلومات حول الشركة  ١

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

ب  .إن عنوان الشركة المسجل ھو ص. لتصبح شركة مساھمة عامة ١٩٩١يوليو  ٦بتاريخ الصادر  ٩/٩١المرسوم األميري رقم 
وراق المالية، سوق أبوظبي لألإن الشركة مدرجة في . الجزيرة، مدينة الحمرا، إمارة رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة ٤٧١٤

وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ على الشركة  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة كما في ھذه تشتمل . اإلمارات العربية المتحدة
موعة ، باإلضافة إلى حصة المج")شركات المجموعة"، ويشار إليھا بصورة منفردة بـ"المجموعة"يشار إليھا مجتمعة بـ(وشركاتھا التابعة 

حول ھذه البيانات المالية الموحدة اإلفصاح عن  ٣٦تم في اإليضاح  .في الشركات الزميلة والشركات التي تخضع لسيطرة مشتركة
  .الشركات التابعة للمجموعة والشركات المستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكية وأنشتطھا الرئيسية وحصة المجموعة في كٍل منھا

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

سواء على المستوى  تابعةالشركة وبعض شركات المجموعة باالستثمار في الشركات األخرى التي تزاول نفس النشاط أو أنشطة  تعمل
شركة بدورھا كشركة قابضة لشركات وبالتالي، تعمل ال .على المستوى العالمي المحلي داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة أو

  .أعمال المقاوالت واألنشطة الصناعية األخرىأيضاً  المجموعةعالوة على ذلك، تزاول . المجموعة
  
  أساس اإلعداد  ٢

  
  يان التوافقب  )أ(

  
ً لمعايير التقارير المالي تم إعداد والقانون االتحادي  بالنظام األساسي للشركةة الدولية، كما أنھا تلتزم ھذه البيانات المالية الموحدة وفقا

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

  أساس القياس  )ب(
  

  :النحو التالي باستثناء البنود التالية التي يتم قياسھا على ھذه البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية تم إعداد
 األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة؛ 
  للبيع بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، أيھما أقل؛ و المحتفظ بھاالموجودات والمطلوبات 
 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة.  
  

  وعملة عرض البيانات المالية العملة الرسمية   )ج(
  

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

  
  األحكام والتقديرات استخدام   )د(
  

ً لمعايير التقارير المالية الدولية إن إعداد البيانات المالية الموحدة يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي  وفقا
وقد تختلف النتائج الفعلية عن  .ات واإليرادات والمصروفاتتؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوب

  .ھذه التقديرات
  

ويتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في . تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لھا بصورة مستمرة من قبل اإلدارة
  . تأثر بتلك التعديالتالفترة التي يتم فيھا تعديل التقديرات وفي أى فترة مستقبلية ت

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

  .٣٧لموحدة قد تم بيانھا في اإليضاح يكون لھا التأثير األعظم على المبالغ المعترف بھا في البيانات المالية ا



 

١٦ 

  وشركاتھا التابعة.) ع.م.ش(يك رأس الخيمة سيرام
  

  )تابع(إيضاحات 
  
  )تابع( أساس اإلعداد  ٢

  
   العادلة ياس القيمق  )ھـ(
  

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

  
تقوم اإلدارة بصورة . ٣عن مراقبة كافة القياسات الھامة للقيمة العادلة، بما في ذلك القيم العادلة للمستوى  بشكل عام إن اإلدارة مسؤولة

طرف أخر مثل  من عندما يتم قياس القيم العادلة باستخدام معلومات. منتظمة بمراجعة المدخالت غير الملحوظة الھامة وتعديل التقييم
لتسعير، تقوم اإلدارة بتقييم الدليل الذي تم الحصول عليه من األطراف األخرى لدعم النتيجة، بحيث تستوفي أسعار الوسيط أو خدمات ا

الذي يتم  ھذه التقييمات متطلبات معايير التقارير المالية الدولية، بما في ذلك المستوى المتضمن في النظام المتدرج لقياس القيمة العادلة
  .تفي إطاره تصنيف ھذه التقييما

  
يتم تصنيف القيم . السوق الملحوظة إلى أقصى قدر ممكن معطياتعند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم المجموعة 

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

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

وھي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجودات أو مطلوبات، سواء  ١المستوى  ضمنمدخالت بخالف األسعار المدرجة : ٢المستوى 
  ). مشتقة من األسعار(أو بشكل غير مباشر ) كاألسعار(بشكل مباشر 

 
  ).معطيات غير ملحوظة(مدخالت لموجودات أو مطلوبات، غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة : ٣توى المس

  
لنظام المتدرج في اتم تصنيف المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات ضمن مستويات مختلفة في حال 

ھامة مدخالت كون فيه لذي يلقيمة العادلة اللنظام المتدرج المستوى في ا ذات ضمن بأكملهلقيمة العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة ل
  .أقل مستوى للقياسفي 

  
  .تعترف المجموعة بالتحويالت فيما بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة في نھاية فترة التقرير التي تم خاللھا التغيير

  
  :في اإليضاحات التالية االفتراضات الموضوعة عند قياس القيم العادلة المزيد من المعلومات حول إدراجتم 
  

  المطلوبات المحتفظ بھا للبيع؛/ الموجودات – ٢٠اإليضاح 
  

  العقارات االستثمارية؛ – ١٤اإليضاح 
  

   .األدوات المالية – ٣٣واإليضاح 
  

  التغيرات في السياسات المحاسبية  ٣
  

جديدة التالية والتعديالت على المعايير، بما في ذلك أية تعديالت الحقة على المعايير األخرى اعتباراً قامت المجموعة بتطبيق المعايير ال
  . ٢٠١٣يناير  ١من تاريخ التطبيق األولي في 

  
 . عرض بنود اإليرادات الشاملة األخرى: ١التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -
 .البيانات المالية الموحدة: لمالية الدوليةمن معايير التقارير ا ١٠ رقم المعيار -
 .الترتيبات المشتركة: من معايير التقارير المالية الدولية ١١ رقم المعيار -
 .اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى: من معايير التقارير المالية الدولية ١٢ رقم المعيار -
  . القيمة العادلةقياس : من معايير التقارير المالية الدولية ١٣ رقم المعيار -
 ).من معايير التقارير المالية الدولية ٧التعديالت على المعيار رقم (مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية  –اإلفصاحات  -

  
 رادات الشاملة األخرىعرض بنود اإلي

   
األرباح  ت الشاملة األخرى في بيان، قامت المجموعة بتعديل عرض بنود اإليرادا١نتيجة للتعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

بصورة منفصلة عن تلك نيفھا إلى األرباح أو الخسائر لعرض البنود التي سوف تتم إعادة تص أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى
  .طبقاً لذلكوقد تمت إعادة عرض المعلومات المقارنة . البنود التي لن تتم إعادة تصنيفھا
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 الشركات التابعة

   
بتغيير سياساتھا المحاسبية لتحديد ما إذا كانت تسيطر  المجموعة، قامت التقارير المالية الدولية من معايير ١٠لمعيار رقم ا تطبيقل نتيجة
نموذجاً  التقارير المالية الدولية من معايير ١٠ رقم يقدم المعيار. ومن ثم تحديد ما إذا كان يجب توحيدھا شركاتھا المستثمر بھاعلى 

الحقوق في عائدات متغيرة من  نفوذ على الشركة المستثمر بھا، التعرضات إلى أو الشركةجديداً للسيطرة يركز على ما إذا كان لدى 
  . تلك العائدات علىالتأثير  في نفوذھا استخدامعلى  ھاوقدرتمع الشركة المستثمر بھا  اارتباطھ

  
 ً  ةالسيطرة الخاص نتيجةبإعادة تقييم  مجموعة، قامت الالتقارير المالية الدولية من معايير ١٠لمعيار رقم بااالنتقالية  الخاصة  لألحكام وفقا

تحديد أية شركات مستثمر بھا إضافية تخضع لسيطرة ج عنھا ، إال أن إعادة التقييم ھذه لم ينت٢٠١٣يناير  ١في  بھابشركاتھا المستثمر 
  .المحاسبية على البيانات المالية الموحدة للمجموعةسياسة التغير في في الظروف القائمة، وبالتالي لم يؤثر ال

  
 الترتيبات المشتركة

   
بتغيير سياستھا المحاسبية فيما يتعلق بحصصھا في من معايير التقارير المالية الدولية، قامت المجموعة  ١١ رقم نتيجة لتطبيق المعيار
ً للمعيار. الترتيبات المشتركة من معايير التقارير المالية الدولية، قامت المجموعة بتقييم حصصھا في الترتيبات المشتركة  ١١ رقم وفقا

 .لمطلوبات الخاصة بتلك الترتيباتھا تجاه اركة بناًء على حقوق المجموعة في الموجودات والتزاماتتإما كعمليات مشتركة أو ائتالفات مش
عند إجراء ھذا التقييم، تضع المجموعة باالعتبار ھيكل الترتيبات والشكل القانوني لكل منشأة منفصلة والبنود التعاقدية للترتيبات 

  . والمعطيات والظروف األخرى
  

شركة خاضعة لسيطرة "قامت بإعادة تصنيف االستثمار من  ومن ثم، ترتيباتھا المشتركة فيارتباطھا  بإعادة تقييم المجموعة قامت
بصرف النظر عن إعادة التصنيف، ما يزال يتم االعتراف باالستثمار باستخدام طريقة حقوق الملكية،  ."ائتالف مشترك"إلى " مشتركة

  .وال يوجد ھناك أي تأثير على الموجودات والمطلوبات واإليرادات الشاملة المعترف بھا للمجموعة
  

 األخرى المنشآت في الحصص عن اإلفصاح
 

 وشركاتھاباإلفصاح عن حصصھا في شركتھا التابعة  المجموعة قامت الدولية المالية التقارير معايير من ١٢ رقم المعيار لتطبيق نتيجة
  .)٣١، ١٥راجع اإليضاحين ( المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية

  
  العادلة القيمة قياس

  
القيمة العادلة واإلفصاح عن قياسات القيمة العادلة عندما  لقياس واحد إطارمن معايير التقارير المالية الدولية  ١٣المعيار رقم  قدميُ 

الذي سوف  المبلغ أنھا على العادلة القيمة تعريف المعيار ھذا يوحد. تجيز معايير التقارير المالية الدولية األخرى القيام بذلك تتطلب أو
يحل  المعيارھذا  إن. بين مشاركين في السوق في تاريخ القياس منتظمةمعاملة  من خاللااللتزام  لتسويةدفعه  ضه لبيع األصل أويتم قب

من معايير  ٧رقم  المعيارك محل متطلبات اإلفصاح الخاصة بقياسات القيمة العادلة في معايير التقارير المالية الدولية األخرى بما في ذل
  .التقارير المالية الدولية

   
 ً  توجيھات قياس القيمة العادلةبتطبيق  المجموعةقامت  ،من معايير التقارير المالية الدولية ١٣لمعيار رقم ل االنتقالية لألحكام طبقا

 بشكل مادي يؤثر ھذا التغييرأعاله، لم  عن ما وردالنظر  صرفب .الجديدة اإلفصاحات حولمعلومات مقارنة  ةولم تقم بتقديم أي فصاعداً،
راجع (نتيجة لذلك، قامت المجموعة بإدراج إفصاحات إضافية في ھذا الشأن  .مجموعةعلى قياسات الموجودات والمطلوبات الخاصة بال

  ).٣٣، ١٤، ٢٠اإليضاحات 
  

 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية
 

  .مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية باإلفصاح عن المجموعة قامت الدولية المالية التقارير اييرمع من ٧ رقم المعيار لتطبيق نتيجة
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تم تطبيقھا ، كما رات المبينة في ھذه البيانات المالية الموحدة، بصورة متسقة على كافة الفتينة أدناهلقد تم تطبيق السياسات المحاسبية المب

 .٣التغييرات الواردة في اإليضاح بصورة متسقة من قبل شركات المجموعة، باستثناء 
  

  أساس التوحيد
    

شار إليھا مجتمعة يُ (تابعة المركز المالي الموحد والنتائج التشغيلية الموحدة للشركة وشركاتھا ال منھذه البيانات المالية الموحدة  تتألف
ً لحقوق الملكية") المجموعة"بـ تم بيان . بالطريقة المباشرة مع حصة المجموعة في صافي موجوداتھا في الشركات المستثمر بھا وفقا

  .حول ھذه البيانات المالية الموحدة ٣٦الشركات التابعة األساسية والزميلة والشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة في اإليضاح 
  

  عمليات دمج األعمال
  

. تحويل السيطرة إلى المجموعة الستحواذ كما في تاريخ االستحواذ الذي يتم فيهيتم احتساب عمليات دمج األعمال باستخدام طريقة ا
سيطرة، عند تقييم ال. السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة ما بغرض الحصول على المنافع من أنشتطھا التحكم فيتتمثل السيطرة بحق 

 ً يتم تطبيق أحكام عند تحديد تاريخ الحيازة وتحديد ما إذا . تضع المجموعة باالعتبار حقوق التصويت المحتملة التي يمكن ممارستھا حاليا
  .كان قد تم تحويل السيطرة من طرف إلى أخر

  
القيمة المعترف بھا ألى حصة غير  ، زائداً الُمحول للثمنوفقاً للقيمة العادلة  في تاريخ االستحواذ تقوم المجموعة بقياس الشھرة التجارية

ً صافي القيمة المعترف بھا التي يمكن تحديدھا  ً ما تكون القيمة العادلة(مسيطرة في الشركة الُمستحوذ عليھا، ناقصا للموجودات ) غالبا
  .المستحوذ عليھا والمطلوبات المفترضة

  
  .خفض بصورة مباشرة ضمن األرباح أو الخسائريتم االعتراف باألرباح الناتجة عن الشراء بسعر من

  
كما . غالباً ما يتم االعتراف بھذه المبالغ ضمن األرباح أو الخسائر. حول على المبالغ المتعلقة بتسوية العالقات السابقةالمُ  الثمنال يشتمل 

االلتزامات الطارئة مستحقة الدفع بالقيمة العادلة في يتم االعتراف بقيمة . حول أيضاً على القيمة العادلة ألي التزام طارئالمُ  الثمنيشتمل 
خالفاً . إذا تم تصنيف االلتزامات الطارئة كحقوق ملكية، ال يتم إعادة قياسھا ويتم احتساب التسوية ضمن حقوق الملكية. تاريخ االستحواذ

  . األرباح أو الخسائرلذلك، يتم االعتراف بالتغيرات الالحقة في القيمة العادلة لاللتزامات الطارئة ضمن 
  

يتم افتراض التزام طارئ للشركة الُمستحوذ عليھا في عملية دمج األعمال فقط عندما يمثل ھذا االلتزام التزام حالي ناشئ عن حدث 
  .سابق، ويكون باإلمكان قياس قيمته العادلة بصورة موثوقة

  
ار سندات الدين أو سندات الملكية، التي تتكبدھا المجموعة فيما يتعلق يتم احتساب تكاليف المعاملة، بخالف تلك التكاليف المرتبطة بإصد

  . بدمج األعمال كمصروفات عندما يتم تكبدھا
  

  االستحواذ على شركات خاضعة لسيطرة مشتركة
  

تنشأ عمليات دمج األعمال من االستحواذ على حصص في شركات تخضع لسيطرة مشتركة من قبل المساھمين، تقوم المجموعة 
تتم . حتساب ھذه السيطرة باستخدام القيم الدفترية للشركات المستحوذ عليھا في تاريخ االستحواذ على الحصص في تلك الشركاتبا

الخسائر / إضافة مكونات حقوق الملكية للشركات المستحوذ عليھا إلى نفس مكونات حقوق الملكية للمجموعة، ويتم االعتراف باألرباح
يتم اإلفصاح عن الحصص غير المسيطرة في الشركات المستحوذ عليھا بتاريخ االستحواذ . ن حقوق الملكيةالناتجة بصورة مباشرة ضم

  .بصورة منفصلة ضمن البيانات المالية للمجموعة
  

  الشركات التابعة 
  

ة، أو لديھا حق ُتسيطر المجموعة على شركة ما عندما تكون معرض. المجموعةالشركات التابعة ھي الشركات التي تخضع لسيطرة إن 
يتم إدراج  .في عوائد متغيرة نتيجة ارتباطھا بھذه الشركة ويكون لديھا القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل نفوذھا على الشركة

  .ھذه السيطرة ءانتھامن تاريخ بدء السيطرة عليھا وحتى تاريخ البيانات المالية للشركات التابعة ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة 
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  الحصص غير المسيطرة
  

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

. ھم مالكينسابھا كمعامالت مع المالكين بصفتتغيرات في حصة المجموعة في شركة تابعة ما ال يتنج عنھا فقدان السيطرة، يتم احت إن أية
  .الموجودات في الشركة التابعة قيمة إن التعديالت التي تطرأ على الحصص غير المسيطرة ترتكز على نسبة صافي

       
  فقدان السيطرة

  

، تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة، وأي حصة غير مسيطرة والمكونات عقب فقدان السيطرة
ھذا ويتم االعتراف بأي فائض أو عجز ينشأ عن فقدان السيطرة ضمن األرباح أو . األخرى لحقوق الملكية المتعلقة بالشركة التابعة

ً في حال احتفاظ المجموعة بأي حصة في . الخسائر . يتم قياس ھذه الحصة بالقيمة العادلة في تاريخ فقدان السيطرة. الشركة التابعة سابقا
  .تبقىذلك بناًء على مستوى التأثير المويتم احتسابھا الحقاً كشركة مستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكية أو كموجودات مالية متاحة للبيع، و

  
  فقاً لحقوق الملكيةالمستثمر بھا المحتسبة واالستثمارات في الشركات 

  

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

في  .والتشغيلية على سياساتھا الماليةلكن ليست سيطرة، ، ملحوظالشركات الزميلة ھي الشركات التي بوسع المجموعة ممارسة تأثير إن 
أن االئتالف المشترك ھو ترتيب يكون لدى المجموعة سيطرة مشتركة فيه، وبموجبه يكون للمجموعة حقوق في صافي موجودات  حين

  .حقوق في موجوداته وااللتزامات تجاه مطلوباته الترتيب، فضالً عن
   

  االستحواذ المتدرج
  

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

  .الخسائر
  

حتفظ بھا سابقاً، يتم االعتراف بھا بنفس األساس الملكية المُ  بأسھملق عترف بھا ضمن اإليرادات الشاملة األخرى فيما يتعإن أي قيمة مُ 
  .حتفظ بھا سابقاً بصورة مباشرةالملكية المُ  أسھمالذي كان ليتم اتباعه في حال قامت المجموعة باستبعاد 

  
  التوحيد د عمليةعن المعامالت المحذوفة

  

 معامالتالغير محققة ناتجة عن  إيرادات ومصروفاتالمجموعة وأية  ن شركاتالتي تتم فيما بيالداخلية والمعامالت يتم حذف األرصدة 
الناشئة عن المعامالت مع الشركات غير المحققة  األرباحويتم حذف . الموحدةعند إعداد البيانات المالية  المجموعة بين شركات الداخلية

ً لحقوق الملكية مقابل االستثمار المُ  يتم حذف الخسائر غير المحققة . ستثمر بھالمجموعة في الشركة المُ حصة ا إلى مدىستثمر بھا وفقا
  .قيمةالدليل على انخفاض  المدى الذي ال يصاحبهاألرباح غير المحققة، لكن فقط إلى  بنفس الطريقة التي يتم بھا حذف

  
  غير االعتياديالتضخم 

  

غير االعتيادي، يتم تعديل  التضخم ذاتعمالت االقتصاديات  إحدىإن البيانات المالية للشركات التابعة التي تكون عملتھا الرسمية ھي 
ً لإلجراءات الواردة في اإليضاح  أثر بمجرد إعادة بيانھا، يتم تحويل كافة البنود . قبل تحويلھا إلى الدرھم اإلماراتي ٣٤التضخم وفقا

إن المبالغ المبينة للسنوات السابقة ألغراض . اإلغالق الواردة في البيانات المالية إلى الدرھم اإلماراتي باستخدام معدل الصرف عند
عند . المقارنة ال يتم إعادة بيانھا عند التوحيد حيث ال تمثل عملة عرض البيانات المالية للمجموعة عملة القتصاديات شديدة التضخم

المالية للشركة التابعة ضمن بيان التغيرات في  التوحيد، تم االعتراف مباشرًة بتأثير تغيرات األسعار في الفترات السابقة على البيانات
  .حقوق الملكية الموحد

  
  

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

  

التي تكون عملتھا الرسمية ھي أحد عمالت االقتصاديات شديدة التضخم، يتم تعديلھا لتعكس التغيرات  إن البيانات المالية للشركات التابعة
البنود غير (للعملة المحلية، حيث أن كافة البنود الواردة في بيان المركز المالي غير المحررة في الفترات الحالية  في القوة الشرائية

على أساس ربع سنوي  ر العام في تاريخ التقرير، ويتم بيان كافة اإليرادات والمصروفاتيتم بيانھا باستخدام مؤشر السع) المالية
يتم بيان الفرق بين المبالغ المعدلة والمبالغ المبدئية ضمن األرباح أو . ٣٤باستخدام عناصر التحويل المناسبة وفقاً لما جاء في اإليضاح 

  .الخسائر



 

٢٠ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  
  )تابع( السياسات المحاسبية الھامة  ٤

  
  العمالت األجنبية

  
  المعامالت بالعمالت األجنبية

  
ً العملة الرسمية المعنية لشركات المجموعة يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى  اريخ وتفي ألسعار الصرف السائدة  وفقا

ً ألسعار العملة الرسمية إلى  لوبات المالية بالعمالت األجنبيةت والمطيتم تحويل الموجوداو. تالمعامال في تاريخ صرف السائدة الوفقا
تتمثل أرباح أو خسائر العمالت األجنبية من البنود المالية بالفرق بين التكلفة المطفأة في العملة الرسمية في بداية السنة، ويتم  .التقرير

ً ألسعار الصرف السائدة في نھاية تعديلھا مقابل الفائدة الفعلية و الدفعات خالل السنة، والتكلفة المطفأة في العملة األجنبية المحولة وفقا
  .السنة

  
ً ألسعا ر ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسھا بالقيمة العادلة إلى العملة الرسمية وفقا

اسھا بالتكلفة تحويل البنود غير المالية بالعمالت األجنبية التي يتم قي وال يتم. ريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلةالصرف السائدة في التا
  . التاريخية

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

 فروق العمالت األجنبية التي تم االعتراف بھا فيما عدا حاالت انخفاض القيمة؛ حيث أن(ع ي حقوق الملكية المتاحة للبياالستثمارات ف
، والمطلوبات المالية المحددة كتحوط لصافي االستثمار )يتم االعتراف بھا ضمن األرباح أو الخسائرضمن اإليرادات الشاملة األخرى، 

ويتم االعتراف بھذه الفروق ھذا . تحوطوالتحوط للتدفق النقدي المؤھل إلى مدى فاعلية ال ،دى فاعلية التحوطإلى م الخارجيةفي العملية 
  .ضمن اإليرادات الشاملة األخرى

  
  الخارجيةالعمليات 

  
 ية االستحواذن عملالقيمة العادلة الناشئة ع وتعديالت، بما في ذلك الشھرة التجارية الخارجيةيتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات 

ً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير إلى الدرھم  الخارجيةيتم تحويل إيرادات ومصروفات العمليات . إلى الدرھم اإلماراتي وفقا
  .اإلماراتي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت

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

لشركة تابعة  الخارجيةإال أن، في حال كانت العملية . ضمن حقوق الملكية) "احتياطي التحويل"ضمن ھذه البيانات المالية الموحدة بـ 
من تلك  الخارجيةم استبعاد العملية عندما يت. مسيطرةغير ال صالجزء المعني بفارق التحويل للحص غير مملوكة بالكامل، يتم تخصيص

إعادة تصنيف القيمة المتراكمة في احتياطي التحويل المتعلق  حين إذن يتمفقدان السيطرة المشتركة،  وأيتم زوال التأثير الھام  السيطرة أو
عندما تقوم المجموعة باستبعاد جزء فقط . ند االستبعادالمعنية إلى األرباح أو الخسائر كجزء من األرباح أو الخسائر ع الخارجيةبالعملية 

ني من القيمة المتراكمة إلى أثناء االحتفاظ بالسيطرة، يتم استعادة الجزء المع خارجية عمليةتتضمن  من حصتھا في شركة تابعة
 عمليةتالف مشترك يتضمن عندما تقوم المجموعة باستبعاد جزء فقط من استثمارھا في شركة زميلة أو ائ. غير المسيطرة الحصص
إعادة تصنيف الجزء المعني من القيمة المتراكمة إلى األرباح أو حين إذن أثناء االحتفاظ بتأثير ھام أو سيطرة مشتركة، يتم  خارجية
  .الخسائر

  
ستحقة الدفع إلى عملية عندما ال تكون ھناك رغبة وال مؤشر إلجراء تسوية في المستقبل المنظور للبنود المالية مستحقة القبض من أو م

من صافي االستثمار في العملية  ئة عن ھذه البنود على أنھا جزءاً اعتبار أرباح وخسائر العمالت األجنبية الناش حين إذن ، يتمخارجية
  .ا ضمن اإليرادات الشاملة األخرى، ويتم عرضھا في احتياطي التحويل ضمن حقوق الملكية، ويتم االعتراف بھالخارجية

  



 

٢١ 

  وشركاتھا التابعة.) ع.م.ش(اميك رأس الخيمة سير
  

  )تابع(إيضاحات 
  
  )تابع( السياسات المحاسبية الھامة  ٤

  
  األدوات المالية

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

  .م المدينةالخسائر والقرض والذم
  

  .تقوم المجموعة بتصنيف المطلوبات المالية غير المشتقة ضمن فئة المطلوبات المالية األخرى
  

  االعتراف وإيقاف االعتراف –الموجودات والمطلوبات المالية غير المشتقة 
  

ً باالعتراف بالقروض والذمم المدينة   ويتم االعتراف بكافة. ذي تنشأ فيهفي التاريخ الوسندات الدين المصدرة تقوم المجموعة مبدئيا
  .في تاريخ المتاجرة المالية األخرى والمطلوبات الموجودات

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

معاملة يتم بموجبھا تحويل كافة  قات النقدية التعاقدية من خاللالتدف الحصول على حق فيال بالتنازل عنالمعنية أو عندما تقوم المجموعة 
، أو ال تقوم بتحويل وال االحتفاظ بكافة مخاطر وامتيازات بصورة فعلية مخاطر وامتيازات الملكية المتعلقة بالموجودات المالية المعنية

في  تم إنشاؤھا أو االحتفاظ بھا من قبل المجموعة ويتم االعتراف بأية حقوق .الملكية وال تحتفظ بسيطرة على الموجودات المحولة
  .  حولة كموجودات أو مطلوبات منفصلةالموجودات المالية المُ 

  
  .بإيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية عندما تتم تسوية التزاماتھا التعاقدية أو عندما يتم إلغاؤھا أو انتھاؤھا المجموعةتقوم 

  
لمجموعة حق دى ايكون ل بيان المركز المالي وذلك فقط عندماويتم بيان صافي القيمة في  ،الماليةصة الموجودات والمطلوبات تم مقات

على أساس صافي المبلغ أو تحصيل الموجودات وتسوية المطلوبات  ھاتوتكون لديھا الرغبة إما في تسويالمبالغ ھذه قانوني بمقاصة 
  .بصورة متزامنة

  
  القياس – مشتقةالمالية غير الالموجودات 

  
  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

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

ويتم قياس  .للمعاملة ضمن األرباح أو الخسائر عند تكبدھا بصورة مباشرة ف المنسوبةيتم االعتراف بالتكالي. االعتراف المبدئي
أية  بما في ذلك، التي تطرأ عليھاالمالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بالتغيرات  الموجودات

   .و الخسائرإيرادات توزيعات أرباح، ضمن األرباح أفائدة أو 
  

  القروض والذمم المدينة
  

ً االعتراف بھذه الموجودات بالقيمة العادلة زائداً التكاليف المنسوبة مباشرة للمعاملة ً لالعتراف المبدئي، يتم قياس . يتم مبدئيا الحقا
  . قيمةالقروض والذمم المدينة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصاً خسائر انخفاض ال

  
  النقد وما يعادله

  
 تحت الطلب التي تمتد فترات استحقاقھا لثالثة ودائعالو األرصدة النقدية في بيان التدفقات النقدية الموحد علىالنقد وما يعادله  يشتمل

راجھا كجزء من النقد إن الودائع الثابتة الخاضعة لرھن مقابل بعض التسھيالت المصرفية، ال يتم إد .أشھر أو أقل من تاريخ االستحواذ
  .وما يعادله

  
  القياس –ة المالية غير المشتق المطلوبات

  
الحقاً لالعتراف المبدئي، . تكاليف منسوبة مباشرًة للمعاملة أيبالقيمة العادلة ناقصاً المطلوبات المالية غير المشتقة بيتم مبدئياً االعتراف 

  .باستخدام طريقة الفائدة الفعليةيتم قياس ھذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة 
  

  رأس المال 
  

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



 

٢٢ 

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

  )تابع(حات إيضا
  
  )تابع( السياسات المحاسبية الھامة  ٤

  
  )تابع( األدوات المالية

  
  محاسبة التحوطو األدوات المالية المشتقة

  
  .أسعار الفائدةمخاطر تعرضاتھا لمخاطر العمالت األجنبية و من تحوطالتحتفظ المجموعة بأدوات مالية مشتقة بغرض 

  
تقوم المجموعة بتوثيق العالقة بين أدوات التحوط والبنود الخاضعة وكأدوات تحوط،  شتقةباألدوات المعند إيقاف االعتراف المبدئي 

باإلضافة إدارة المخاطر عند إجراء معاملة التحوط والمخاطر الخاضعة للتحوط،  ةاستراتيجيوللتحوط بشكل رسمي، بما في ذلك أھداف 
تقوم المجموعة بإجراء تقييم، عند بدء عالقة التحوط وبصورة مستمرة، . طرق التي سيتم استخدامھا لتقييم فاعلية عالقة التحوطال إلى

للتحقق مما إذا كانت أدوات التحوط ستؤثر بدرجة عالية على مقاصة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبنود المعنية 
. ٪١٢٥ -٪ ٨٠النتائج الفعلية لكل تحوط تتراوح فيما بين الخاضعة للتحوط المنسوبة إلى المخاطر الخاضعة للتحوط، وفيما إذا كانت 

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

  
. ويتم االعتراف بالتكاليف المنسوبة للمعاملة ضمن األرباح أو الخسائر عند تكبدھا ؛بالقيمة العادلة باألدوات المشتقةم مبدئياُ االعتراف يت

  . بالقيمة العادلة، ويتم احتساب التغيرات التي تطرأ عليھا على النحو الموضح أدناه األدوات المشتقةالحقاً لالعتراف المبدئي، يتم قياس 

  
  عقود التحوط للتدفقات النقدية

  
عندما يتم تصنيف أداة مالية مشتقة كأداة تحوط للتقلب في التدفقات النقدية ألصل أو التزام معترف بھا أو لمعاملة محتمل حدوثھا بشكل 

ً على . ألخرىكبير، يتم االعتراف بالجزء الفعال من أرباح أو خسائر األداة المالية المشتقة ضمن اإليرادات الشاملة ا إذا ترتب الحقا
المعاملة المتوقعة االعتراف بموجودات غير مالية أو مطلوبات غير مالية، أو عند حدوث المعاملة المتوقعة للموجودات غير المالية أو 

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

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

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

بينما يتم االعتراف . الخسائر في نفس الفترة أو الفترات التي تؤثر فيھا المعاملة المتوقعة الخاضعة للتحوط على األرباح أو الخسائر
  .بالجزء غير الفعال من األرباح أو الخسائر ضمن األرباح أو الخسائرمباشرًة 

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

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

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

  المشتقات األخرى المحتفظ بھا لغير المتاجرة 
  

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



 

٢٣ 

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

  )تابع(حات إيضا
  
  )تابع( السياسات المحاسبية الھامة  ٤

  
  الممتلكات واآلالت والمعدات 

  
  االعتراف والقياس

  

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

  

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

 تكلفة المواد والعمالة المباشرة؛  
 زمع لھا؛ وأي تكاليف أخرى منسوبة بصورة مباشرة إلى إيصال الموجودات إلى الحالة التشغيلية المناسبة لالستخدام الم  
 تكاليف االقتراض المرسملة .  
  

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

من ) كونات رئيسيةم(عندما يكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، يتم احتسابھا كبنود مستقلة 
  .الممتلكات واآلالت والمعدات

  

المحتسبة على أنھا الفرق بين صافي (يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات 
  .ضمن األرباح أو الخسائر) المتحصالت من االستبعاد والقيمة الدفترية للبند المعني

  
  صنيف إلى عقارات استثمارية إعادة الت

  

مع الوضع  ستثماريكعقار االعقار  تصنيفتم إعادة من قبل المالك إلى عقار استثماري، تعندما يتغير استخدام عقار ما من عقار مشغول 
  . ٤٠دولي رقم وفقاً للمعيار المحاسبي ال" نموذج التكلفة"في االعتبار أن السياسة المحاسبية الخاصة بالعقارات االستثمارية ھي 

  
  التكاليف الالحقة

  

. تتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما يكون من المرجح أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بھذه النفقات إلى المجموعة
  .ويتم احتساب اإلصالحات والصيانة المستمرة كمصروفات عند تكبدھا

  
  االستھالك 

  

ً القيم المتبقية المقدرة بنود الممتلكات واآلالت والمعدات طب تكلفةلش يتم احتساب االستھالك مدى  على أساس القسط الثابت على ناقصا
يتم عادًة االعتراف باالستھالك ضمن األرباح أو الخسائر، ما لم يتم إدراج المبلغ ضمن القيمة الدفترية ألصل . اإلنتاجية المقدرة ھمأعمار
للموجودات المؤجرة على مدى فترة عقد اإليجار أو أعمارھا اإلنتاجية، أيھما أقصر، ما لم يكن من المؤكد يتم احتساب االستھالك . أخر

  .وال يتم احتساب استھالك لألراضي. في نھاية عقد اإليجار سوف تنتقل إلى المجموعة أن الملكيةبصورة معقولة أن 
  

جاھزة لالستخدام، أو فيما يتعلق  فيه اعتباراً من التاريخ الذي تصبحيتم احتساب االستھالك لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات 
  . الموجودات وتصبح جاھزة لالستخدامبالموجودات المشيدة داخلياً، اعتباراً من التاريخ الذي يتم فيه إنجاز تلك 

  

  : وسنوات المقارنة الحاليةفيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للبنود الھامة من الممتلكات واآلالت والمعدات للسنة 
  

  ) بالسنوات(األعمار                     
 ٣٥ – ٣٠                  مبـاني  
 ١٥ – ٥                آالت ومعدات   
  ٣                أثاث وتجھيزات   
 ٥ – ٣                سيارات   
  ١٠              أعمال طرق وترصيف   
 ١٠              تطوير أراضي ومحاجر   
  ٣                معدات مكتبية   
  

ً تتم مراجعة طرق االستھ تعديل األعمار  تم. الك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلھا حيثما يكون مناسبا
  )).٤(١٢يضاح اإلراجع ( ٢٠١٣المتبقية لبعض بنود الممتلكات واآلالت والمعدات في عام  اإلنتاجية والقيم



 

٢٤ 

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

  )تابع(ات إيضاح
  
    )تابع( السياسات المحاسبية الھامة  ٤
  

  األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز
  

من اإلنشاء،  نتھاءفور اال. من اإلنشاء نتھاءلحين اال ،يتم بيان األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة ناقصاً انخفاض القيمة، إن وجدت
 الموجودات فئةتكاليف االقتراض المرسملة إلى  وبة مباشرة إلى اإلنشاء، بما في ذلكيتم تحويل تكلفة تلك الموجودات والتكلفة المنس

  . ال يتم احتساب استھالك لألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز. المناسبة
  

  الموجودات غير الملموسة 
  

  الشھرة التجارية 
  

فيما يتعلق بقياس الشھرة التجارية . ان المركز الماليبييتم عرض الشھرة التجارية التي تنشأ من االستحواذ على شركات تابعة ضمن 
  . عند االعتراف األولي، انظر السياسة أعاله حول دمج األعمال

  
  القياس الالحق 

  
 فيما يتعلق بالشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق. خسائر انخفاض القيمة المتراكمةبالتكلفة ناقصاً منھا  الشھرة التجاريةيتم قياس 

ية الملكية، يتم إدراج القيمة الدفترية للشھرة التجارية في القيمة الدفترية لالستثمار، ويتم تخصيص خسائر انخفاض القيمة للقيمة الدفتر
  . للشركة المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية بصورة عامة

  
  الموجودات غير الملموسة األخرى

  
ً اإلطفاء إن الموجودات غير الملموسة األخرى  التي استحوذت عليھا المجموعة ولھا أعمار إنتاجية محددة، يتم قياسھا بالتكلفة ناقصا

  .خسائر انخفاض القيمة المتراكمة، في حال وجودھاالمتراكم و
  

  المصروفات الالحقة 
  

ويتم االعتراف . المحدد الذي تتعلق بهتتم رسملة المصروفات الالحقة عندما تزيد عن المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل 
بكافة المصروفات األخرى، بما في ذلك المصروفات المتكبدة على الشھرة التجارية والعالمات التجارية التي يتم إنتاجھا داخلياً، ضمن 

  . بيان الدخل عند تكبدھا
  

  اإلطفاء 
  

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

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

  
  العقارات االستثمارية 

  

، ولكن السببينتمثل العقارات االستثمارية بالعقارات التي يتم االحتفاظ بھا إما لتحقيق إيرادات إيجارية منھا أو لزيادة رأس المال أو لكال ت
  . ليس بغرض البيع في سياق األعمال االعتيادية أو االستخدام في إنتاج أو تقديم بضائع أو خدمات أو ألغراض إدارية

  

ً للمعيار المحاسبي الدولي " نموذج التكلفة"رات االستثمارية باستخدام يتم احتساب العقا ويتم بيانھا  "العقارات االستثمارية" ٤٠وفقا
ً االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت ويتم تحميل االستھالك للمباني على مدى أعمارھا اإلنتاجية . بالتكلفة ناقصا

  . سنة ٣٥إلى  ٣٠المقدرة التي تتراوح من 
  

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

  . المناسبة لالستخدام المزمع لھا باإلضافة إلى تكاليف االقتراض المرسملة
  

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

  

ما يتغير االستخدام الخاص بالعقار بحيث تتم إعادة تصنيفه كممتلكات وآالت ومعدات أو كمخزون، يتأثر ھذا التحويل بالقيمة الدفترية عند
  .لھذا العقار في تاريخ إعادة التصنيف



 

٢٥ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  
    )تابع( السياسات المحاسبية الھامة  ٤

  
  الموجودات المؤجرة 

  
عند االعتراف المبدئي، . يتم تصنيف عقود اإليجار التي تتحمل بموجبھا المجموعة كافة مخاطر وامتيازات الملكية كعقود إيجار تمويلية

قاً لالعتراف المبدئي، يتم الح. ، أيھما أقللدفعات اإليجار الدنياقيمتھا العادلة أو القيمة الحالية  تعادليتم قياس الموجودات المؤجرة بقيمة 
  .  احتساب الموجودات وفقاً للسياسة المحاسبية المطبقة على الموجودات ذات الصلة

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

  
  المخزون 

  
وتشتمل  ،ترتكز تكلفة المخزون على مبدأ المتوسط المرجح للتكلفة. القابلة للتحقيق، أيھما أقليتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة 

التحويل والتكاليف األخرى المتكبدة إليصال المخزون لوضعه  وأعلى النفقات المتكبدة لالستحواذ على المخزون وتكاليف اإلنتاج 
د اإلنجاز، تشمل التكلفة على جزء مناسب من المصروفات العامة لإلنتاج في حالة المخزون المصنع واألعمال قي. وموقعه الحاليين

  . استناداً للطاقة التشغيلية االعتيادية
  
   .تمثل صافي القيمة القابلة للتحقيق بسعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية ناقصاً التكاليف المقدرة لإلنجاز ومصروفات البيعي

  
  الفواتير الزائدة عن التقييم/ نجازعقود اإلنشاءات قيد اإل

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

. ر سير العمل والخسائر المعترف بھايتم قياس عقود اإلنشاءات قيد اإلنجاز بالتكلفة زائداً األرباح المعترف بھا حتى تاريخه ناقصاً فواتي
وتشتمل التكلفة على كافة النفقات المتعلقة بصورة مباشرة بمشاريع محددة وجزء من المصروفات العامة الثابتة والمتغيرة المتكبدة في 

  . أنشطة العقود لدى المجموعة بناًء على الطاقة التشغيلية االعتيادية
  

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

  
  انخفاض القيمة 

  
  الموجودات المالية غير المشتقة

  
غير الُمصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، بما في ذلك الحصة في احدى  قييم الموجودات الماليةت بتاريخ كل تقرير يتم

ً لحقوق الملكية،  ُيعتبر أن. كان ھناك دليل موضوعي على تعرضھا النخفاض في القيمة إذا مام للتحقق الشركات المستثمر بھا وفقا
بعد  أو أكثروقوع حدث  على انخفاض القيمة نتيجة لقيمة إذا كان ھناك دليل موضوعيالمالي قد تعرض النخفاض في ا األصل

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

أو العجز عن السداد من قبل المدين وإعادة جدولة المبلغ  التعثرمالية على تشتمل األدلة الموضوعية على انخفاض قيمة الموجودات ال
ً لشروط ما كانت  للمجموعةالمستحق  أو المصدر  المدينلتقبلھا في ظروف أخرى والمؤشرات التي تدل على أن  المجموعةوفقا

لظروف االقتصادية التي تالزم حاالت اولمصدرين والتغييرات السلبية في القدرة على السداد من قبل المقترضين أو اسيتعرض لإلفالس 
  . التعثر أو عدم وجود سوق نشط لألداة المعنية

  
  الموجودات المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة

  
على ) ةمدينالقروض والذمم ال(الموجودات المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة انخفاض قيمة  علىباالعتبار األدلة  المجموعةتأخذ 

ما إذا كان ھناك انخفاض في م للتحققالھامة في حالتھا الفردية الموجودات المالية يتم تقييم كافة . المستوى الفردي والمستوى الجماعي
دد، الھامة في حالتھا الفردية التي وجد أنھا غير خاضعة النخفاض في القيمة بشكل محالموجودات المالية إن كافة . القيمة بصورة محددة

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

  .التي لھا خصائص مخاطر مماثلة ليةالما



 

٢٦ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  
    )تابع( السياسات المحاسبية الھامة  ٤

  
  )تابع(انخفاض القيمة 

  
  )تابع(الموجودات المالية غير المشتقة

  
  )تابع(الموجودات المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة 

 
تقييم انخفاض القيمة الجماعي، تعتمد المجموعة على تجارب سابقة الحتمالية التعثر وتوقيت االستردادات وقيمة الخسائر المتكبدة، عند 

ما مع مراعاة أحكام اإلدارة حول ما إذا كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الراھنة تشير إلى أن الخسائر الفعلية ستكون أكبر أو أقل م
  .ه التجارب السابقةتشير إلي

  
 يتم احتساب خسائر انخفاض القيمة لألصل المالي الذي يتم قياسه بالتكلفة المطفأة على أنھا الفرق بين قيمته الدفترية والقيمة الحالية

ح أو الخسائر يتم االعتراف بالخسائر ضمن األربا. للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل
عندما . ويستمر االعتراف بالفوائد على الموجودات التي تعرضت النخفاض في القيمة. ويتم إظھارھا في حساب المخصص للذمم المدينة

  .يتسبب حدث الحق في نقص قيمة خسائر انخفاض القيمة، يتم عكس النقص في خسائر انخفاض القيمة من خالل األرباح أو الخسائر
  

  ستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية الشركات الم
  

ته يتم قياس انخفاض قيمة الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية من خالل مقارنة قيمة االستثمار القابلة لالسترداد مع قيم
ھناك تغير إيجابي في التقديرات يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر، ويتم عكسھا إذا كان . الدفترية

  .المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد
  

  الموجودات غير المالية 
  

تاريخ كل تقرير في ، وموجودات الضريبة المؤجلة ، باستثناء المخزونللمجموعةللموجودات غير المالية  الدفتريةتتم مراجعة القيم 
المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة  ذلكفي حالة وجود مثل . القيمةفي نخفاض ضھا التعرما إذا كان ھناك أي مؤشر على م للتحقق

ً مقابل انخفاض . لالسترداد فيما يتعلق بالشھرة التجارية والموجودات غير الملموسة ذات األعمار غير المحددة، يتم اختبارھا سنويا
 لقيمة الدفترية ألصل ما أو وحدته المنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالسترداديتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة عندما تزيد ا. القيمة
   .المقدرة

  
ً تكاليف البيع تهستخدام أو قيماالمن  تهتتمثل القيمة القابلة لالسترداد ألصل ما أو الوحدة المنتجة للنقد بقيم  .أيھما أكبر، العادلة ناقصا

ما قبل  قيمتھا الحالية باستخدام معدل خصم لتصل إلىيض التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ، يتم تخفمن االستخداموعند تقييم القيمة 
اختبار  لغرض. والمخاطر المتعلقة بذلك األصل أو الوحدة المنتجة للنقد الزمنية للمال قيمةليعكس التقييمات السوقية الحالية ل الضريبة

إلى تكون مستقلة ومجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدية داخلة من االستخدام المستمر  انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات في أصغر
رھناً لسقف اختبار القطاع التشغيلي، يتم . األخرى عن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات األخرى أو الوحدات المنتجة للنقد أبعد الحدود

التجارية لھا، حيث يعكس المستوى الذي يتم فيه اختبار انخفاض القيمة أدنى  تجميع الوحدات المنتجة للنقد والتي تم تخصيص الشھرة
إن الشھرة التجارية التي تم الحصول عليھا من خالل دمج األعمال . مستوى لمراقبة الشھرة التجارية ألغراض إعداد التقارير الداخلية

  .ستفيد من دمج األعمال ذات الصلةيتم تخصيصھا لمجموعات الوحدات المنتجة للنقد والتي يتوقع لھا أن ت
  

يتم تخصيص خسائر انخفاض القيمة المعترف بھا فيما يتعلق . ھذا ويتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر
ثم ) للنقدمجموعات الوحدات المنتجة (بالوحدات المنتجة للنقد أوال لتخفيض القيمة الدفترية ألية شھرة تجارية مخصصة للوحدات 

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

يتم عكس خسائر انخفاض القيمة إلى  ،فيما يتعلق بالموجودات األخرى. ال يتم عكس خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالشھرة التجارية
لم االستھالك أو اإلطفاء، في حالة  كان ليتم تحديدھا، بعد خصمزيد فيه القيمة الدفترية للموجودات عن القيمة الدفترية التي الحد الذي ال ت

  .االعتراف بخسائر انخفاض القيمة يكن قد تم



 

٢٧ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  
    )تابع( السياسات المحاسبية الھامة  ٤

  
  لموظفينا تعويضات

  
  تعويضات الموظفين قصيرة األجل

 
يتم قياس التزامات التعويضات قصيرة األجل للموظفين على أساس غير المخصوم ويتم تحميلھا كمصروفات عند تقديم الخدمات ذات 

اركة األرباح إذا كان لدى يتم االعتراف بأحد االلتزامات لمبلغ متوقع دفعھا بموجب منح نقدية قصيرة األجل أو خطط مش. الصلة
  .المجموعة التزام حالي قانوني أو إنشائي لدفع ھذا المبلغ مقابل خدمة الموظف السابقة، ويمكن تقدير االلتزام بصورة موثوقة

  
  خطط المساھمات المحددة

  
يتم االعتراف بالمساھمات المدفوعة  .تقديم الخدمات ذات الصلة عندما يتم خطط المساھمات المحددةليتم االعتراف بالتزامات المساھمات 

  .انخفاض في المدفوعات المستقبليةيصاحبه استرداد نقدي أو مقدماً كموجودات إلى المدى الذي 
  

  تعويضات نھاية الخدمة للموظفين 
  

تاريخ في ظفين كافة المو ماتتم إنھاء خد فيما لوعلى أساس االلتزام الذي قد ينشأ  يرتكز مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين
ً  هتم احتسابوي التقرير لدولة اإلمارات العربية المتحدة والقوانين المحلية ذات الصلة المطبقة على  قانون العمل االتحاديألحكام  وفقا

  .  تعتبر اإلدارة ھذه التعويضات التزامات طويلة األجل وعليه يتم تصنيفھا كمطلوبات طويلة األجل. الشركات التابعة الخارجية
  

  المخصصات
  

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

  
  الضمانات

  
والنتائج  بمخصص للضمانات عندما يتم بيع المنتجات أو الخدمات ذات الصلة، بناًء على معطيات الضمان التاريخية يتم االعتراف

  .المحتملة في حال وقوع كل منھا
  

  الموجودات والمطلوبات المحتفظ بھا للبيع 
  

يتم تصنيفھا على أنھا موجودات محتفظ بھا إن الموجودات غير المتداولة أو مجموعات االستبعاد التي تتألف من موجودات ومطلوبات، 
  .، بصورة رئيسية من خالل البيع وليس من خالل االستخدام المتواصلمن المرحج بشكل كبير استردادھاللبيع إذا كان 

  
ً إعادة قبل تصنيف تلك الموجودات مباشرة على أنھا متاحة للبيع، يتم  للسياسات  قياس الموجودات، أو عناصر مجموعة االستبعاد، وفقا

 ،العادلة ناقصاً تكاليف البيع قيمھاالدفترية أو  بقيمھايتم عادًة بعد ذلك قياس الموجودات، أو مجموعة االستبعاد، و. المحاسبية للمجموعة
ً إلى الشھرة التجارية ثم إلى الموجود. أيھما أقل ات إن أي خسائر ناتجة عن انخفاض قيمة مجموعة االستبعاد، يتم تخصيصھا مبدئيا

موجودات الضريبة المؤجلة أو والمطلوبات المتبقية بالتناسب وال يتم تخصيص أي خسائر إلى المخزون أو الموجودات المالية أو 
ً للسياسات الموجودات المتعلقة بامتيازات الموظفين أو العقارات االستثمارية أو الموجودات البيولوجية،  والتي يستمر قياسھا وفقا

الالحقة واألرباح أو الخسائر  خسائر انخفاض القيمة عند التصنيف المبدئي كموجودات متاحة للبيع إن. للمجموعة األخرى المحاسبية
تزيد عن خسائر انخفاض القيمة  بأرباحوال يتم االعتراف . األرباح أو الخسائرضمن ، يتم االعتراف بھا الناتجة عن إعادة القياس

  .المتراكمة
  

تاحة للبيع، ال يتم احتساب إطفاء أو استھالك للموجودات والممتلكات غير الملموسة، وال يتم احتساب بمجرد تصنيفھا على أنھا م
  .الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية



 

٢٨ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  
    )تابع( السياسات المحاسبية الھامة  ٤

  
  اإليرادات 

  
  بيع البضائع 

  
ً من  للثمنيتم قياس اإليرادات من بيع البضائع في سياق األنشطة االعتيادية بالقيمة العادلة  المقبوض أو مستحق القبض، صافيا

باإليرادات في حالة وجود دليل دامغ، الذي يكون عادًة في يتم االعتراف و. والحسومات على الكمية المرتجعات والخصومات التجارية
المستحق ويمكن  الثمنويكون من المرجح استرداد  العميللملكية إلى لالمخاطر واالمتيازات الھامة  تفاقية بيع موقعة، على نقلشكل ا
بصورة موثوقة، ولم يعد ھناك أي تدخل من اإلدارة بشأن البضائع، وعندما يمكن  إعادة البضائع التكاليف ذات الصلة واحتمالية تقدير

إذا كان من المرجح أن يتم منح تلك الخصومات وقياس القيمة بصورة موثوقة، يتم االعتراف بھذا  .بصورة موثوقة قياس قيمة اإليرادات
  .الخصم على أنه انخفاض في اإليرادات عندما يتم االعتراف بتلك المبيعات

  
  الخدمات تقديم 

  
يتم  .التقريرتاريخ في مع مرحلة إنجاز المعاملة  يتناسب من الخدمات المقدمة ضمن األرباح أو الخسائر بماباإليرادات يتم االعتراف 

  . تقييم مرحلة اإلنجاز استناداً إلى معاينة األعمال المنجزة
  

  عقود اإلنشاءات 
  

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

يتم االعتراف بمصروفات العقد عند تكبدھا . يتم االعتراف بإيرادات العقد ضمن األرباح أو الخسائر بما يتناسب مع مرحلة إنجاز العقد
إجمالي تكاليف  إلى الفعلية العقد تكاليفنسبة  يتم تقدير نسبة اإلنجاز استناداً إلى. متعلق بالنشاط المستقبلي للعقدج عنھا أصل ما لم ينت

عندما ال يمكن قياس ناتج عقد ما بصورة موثوقة، يتم االعتراف بإيرادات ھذا العقد فقط إلى مدى تكاليف العقد المتكبدة التي .العقد المقدرة
  . ويتم االعتراف مباشرة بالخسائر المتوقعة من عقد ما ضمن األرباح أو الخسائر. ل استردادھايحتم

  
    يجارإيرادات اإل

  
ويتم االعتراف بحوافز . اإليجارعقد  على مدى فترة بأقساط متساوية كإيرادات من العقارات االستثمارية اإليجاريتم االعتراف بإيرادات 

  .على مدى فترة عقد اإليجار اإليجاريتجزأ من إجمالي إيرادات  الممنوحة كجزء ال اإليجار
  

    توزيعات األرباحإيرادات 
  

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

  إيرادات التمويل وتكاليف التمويل
  

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

  
بكافة  ويتم االعتراف. طراف ذات عالقةألصرفية والمبالغ المستحقة تتألف مصروفات التمويل من مصروفات الفائدة على القروض الم

إال أن تكاليف االقتراض المنسوبة بشكل مباشر إلى . تكاليف التمويل ضمن األرباح أو الخسائر باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي
ثل األصل المؤھل باألصل الذي يستغرق بالضرورة يتم. حيازة أو إنشاء موجودات مؤھلة تتم رسملتھا كجزء من تكلفة تلك الموجودات

الفعلي من كافة األنشطة  نتھاءوتتوقف رسملة تكاليف االقتراض عند اال. فترة زمنية حتى يصبح جاھزاً لالستخدام المزمع له أو بيعه
  .   الالزمة إلعداد الموجودات لالستخدام المزمع لھا أو بيعھا

  
على  ويتوقف ذلكتمويل  تكاليفكإيرادات تمويل أو إما  المبلغ صافيعلى أساس عمالت األجنبية أرباح وخسائر من صرف ال يتم بيان

  .خسارةصافي ربح أو صافي مركز العمالت األجنبية في  تغيراتكانت إذا ما 



 

٢٩ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  
    )تابع( السياسات المحاسبية الھامة  ٤

  
    لضريبةا

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

دمج األعمال أو البنود المعترف بھا مباشرة ضمن حقوق الملكية أو ضمن اإليرادات الشاملة إلى المدى الذي تتعلق فيھا بالخسائر 
    . األخرى

  
  الضرائب الحالية

  
تتمثل الضرائب الحالية بالضرائب المتوقع دفعھا أو استالمھا على األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة للسنة باستخدام المعدالت 

  . ابقةالضريبية السارية أو التي يتم تفعيلھا بشكل فعلي في تاريخ التقرير وأية تعديالت على الضرائب المستحقة بخصوص السنوات الس
  

  ؤجلةالضرائب الم
  

الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغراض تقديم التقارير المالية  القيميتم االعتراف بالضريبة المؤجلة فيما يتعلق بالفروق المؤقتة بين 
توقعة لتحقيق أو على الطريقة الم التي تم رصد مخصص لھا، ترتكزقيمة الضريبة المؤجلة  إن. والمبالغ المستخدمة لألغراض الضريبية

  .   تسوية القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات باستخدام المعدالت الضريبية السارية أو التي يتم تفعليھا بشكل جوھري في تاريخ التقرير
  

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

على أساس صافي المبلغ أو تحصيل موجودات ومطلوبات الضريبة بصورة  الحالية مطلوبات الضريبةوالالمنشآت تسوية الموجودات 
  .  متزامنة

    

موجودات الضريبة المؤجلة فيما يتعلق بخسائر الضريبة غير المستخدمة واالعفاءات الضريبية والفروق المؤقتة القابلة يتم االعتراف ب
وتتم . لالستقطاع فقط إلى المدى الذي يحتمل معه توفر أرباح خاضعة للضريبة في المستقبل والتي يمكن في مقابلھا استخدام الموجودات

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

  
  :ال يتم االعتراف بضريبة مؤجلة لـ

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

 ية وال األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة؛المحاسب
 

  الفروق المؤقتة المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة والترتيبات المشتركة إلى المدى الذي تكون فيه
 نظور؛ والمجموعة قادرة على التحكم في موعد عكس الفروق المؤقته، ويكون من المرجح عدم عكسھا في المستقبل الم

  
 

 الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة الناشئة عند االعتراف المبدئي بالشھرة التجارية. 
  

  
  الزكاة

  
ً لحقوق الملكيةفيما يتعلق بالعمليات في  ، يتم وضع مخصص للزكاة وفقاً بعض الشركات التابعة والشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقا

ببنود معترف بھا ضمن حقوق الملكية،  ما لم تكن مرتبطةعتراف بالزكاة ضمن األرباح أو الخسائر يتم اال. ذات الصلةللقوانيين المالية 
  .وفي ھذه الحالة يتم االعتراف بھا ضمن حقوق الملكية

  
 من أحد نتھاءفيما يتعلق بالقيمة اإلضافية، إن وجدت، التي قد تستحق عند اال. يتم تحميل مخصص الزكاة على األرباح أو الخسائر
  .من عملية التقييم نتھاءالموجودات، يتم احتسابھا في السنة التي يتم فيھا اال
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  وشركاتھا التابعة.) ع.م.ش(سيراميك رأس الخيمة 
  

  )تابع(إيضاحات 
  
  ) تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٤

  
  عقود اإليجار 

  
  دفعات عقد اإليجار 

  
لتكوين معدل فائدة  عقد اإليجار مطلوباتعقد اإليجار بين تكاليف التمويل وتخفيض عات دفيتم توزيع فيما يتعلق بعقد اإليجار التمويلي، 

  . ويتم بيان تكاليف التمويل ضمن األرباح أو الخسائر. ثابت على الرصيد المتبقي للمطلوبات
  

يتم االعتراف . ية كعقود إيجار تشغيليةفيما يتعلق بعقود اإليجار التي يحتفظ المؤجر بموجبھا بصورة فعلية بكافة مخاطر وامتيازات الملك
ويتم االعتراف . على مدى فترة عقد اإليجار بأقساط متساويةكمصروفات ضمن األرباح أو الخسائر تشغيلية ال اإليجارعقود  بدفعات

  .اإليجارعلى مدى فترة عقد اإليجار عقد  مصروفاتكجزء ال يتجزأ من إجمالي  بحوافز اإليجار المستلمة
  

  لسھمربحية ا
  

ويتم احتساب ربحية السھم األساسية من خالل . حول ربحية السھم األساسية والمخففة ألسھمھا العادية بياناتبعرض  المجموعةتقوم 
على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية القائمة خالل السنة، والمعدلة مقابل  الشركةتقسيم األرباح أو الخسائر المنسوبة إلى مساھمي 

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

  . المحتملة
  
  منح الحكوميةال
  

يتم االعتراف بالمنح الحكومية بالقيمة االسمية عندما يكون ھناك دليل معقول على إمكانية استالمھا، وأن المجموعة ستلتزم بالشروط 
إن المنح التي تدفع كتعويض للمجموعة عن مصروفات تم تكبدھا، يتم االعتراف بھا ضمن األرباح أو الخسائر .المرتبطة بھذه المنحة

  .ورة منھجية في نفس الفترة التي تم فيھا االعتراف بالمصروفاتبص
  

  التقارير حول القطاعات 
  

كبد مصروفات بما يق إيرادات وتتحق ايمكن من خاللھ والتييتمثل القطاع التشغيلي بأحد عناصر المجموعة التي تزاول أنشطة تجارية 
 .ن عناصر المجموعة األخرىفي ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بمعامالت مع أي م

 
إلى تشتمل نتائج القطاع التي يتم تقديم تقارير بھا إلى الرئيس التنفيذي للشركة على البنود المنسوبة بصورة مباشرة إلى القطاع باإلضافة 

ل السنة لالستحواذ على تتمثل النفقات الرأسمالية للقطاع بإجمالي التكاليف المتكبدة خال. البنود التي يمكن تخصيصھا على أساس معقول
  .ممتلكات وآالت معدات وموجودات غير ملموسة باستثناء الشھرة التجارية

  
  الجديدة التي لم يتم تطبيقھا حتى اآلن  معايير والتفسيراتال
  

ولم  ٢٠١٣يناير  ١ ھناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ بعد
 ھذاال تخطط المجموعة لتطبيق . صلة بالمجموعة فيما يلي المعيار الذي قد يكون ذي. الية الموحدةيتم تطبيقھا عند إعداد ھذه البيانات الم

  .المعايير قبل ذلك التاريخ
  
  من معايير التقارير المالية الدولية  ٩رقم  المعيار، )٢٠١٠" ( األدوات المالية" من معايير التقارير المالية الدولية ٩المعيار رقم

تصنيف وقياس ل متطلبات جديدة )٢٠٠٩(الدولية  من معايير التقارير المالية ٩المعيار رقم  يقدم ):٢٠٠٩("األدوات المالية"
وجودات المالية استناداً ، يتم تصنيف وقياس الم)٢٠٠٩(الدولية  من معايير التقارير المالية ٩لمعيار رقم وفقاً ل. الموجودات المالية

من معايير  ٩المعيار رقم يقدم . إلى نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ بتلك الموجودات المالية وسمات تدفقاتھا النقدية التعاقدية
ً مشروع لدى مجلس المعايير المحاسبية الدول. تتعلق بالمطلوبات المالية تغييرات إضافية) ٢٠١٠(الدولية  التقارير المالية ية حاليا

من معايير التقارير المالية  ٩فعال إلجراء تعديالت محدودة على متطلبات تصنيف وقياس الموجودات المالية الخاصة بالمعيار 
من معايير  ٩المعيار رقم يسري . الدولية وإضافة متطلبات جديدة تتعلق بانخفاض قيمة الموجودات المالية ومحاسبة التحوط

ريخ، ويجوز تطبيقه أو بعد ذلك التا ٢٠١٥يناير  ١على الفترات السنوية التي تبدأ في ) ٢٠٠٩و ٢٠١٠(الدولية  ةالتقارير المالي
  .قبل ھذا التاريخ
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  وشركاتھا التابعة.) ع.م.ش(سيراميك رأس الخيمة 
  

  )تابع(إيضاحات 
  
   حيازة واستبعاد شركات تابعة وحصص غير مسيطرة  ٥

  
  االستحواذات  )أ(

  
  ٢٠١٣على شركة تابعة في االستحواذ 

  
 ٣١شركة خاضعة لسيطرة مشتركة حتى ( م .م.، تمكنت الشركة من السيطرة على شركة الحمرا لإلنشاءات ذ٢٠١٣يناير  ١اعتباراً من 

لشركة بقيمة اسمية تبلغ من األسھم وحقوق التصويت في تلك ا ٪٥٠من خالل تنازل أحد األطراف ذات العالقة عن ) ٢٠١٢ديسمبر 
ً  الشركة القابضةتمتلك ). ٢٨راجع إيضاح ( درھم ١٠٠ نظراً لكون الشركة المستثمر بھا خاضعة . أسھم تلك الشركةمن  ٪١٠٠ حاليا

تتمثل . لسيطرة مشتركة من قبل مساھمي األغلبية في الشركة، تم احتساب االستحواذ على أساس القيم الدفترية كما في تاريخ االستحواذ
  .١٥راجع أيضاً اإليضاح . العقارات التجارية والسكنيةإنشاء  أعمال في ة الحمرا لإلنشاءاتكشرل األنشطة الرئيسية

  
، ساھمت الشركة ٢٠١٣ديسمبر  ٣١م حتى .م.خالل الفترة من تاريخ االستحواذ على الحصص المسيطرة في شركة الحمرا لإلنشاءات ذ

  .مليون درھم في نتائج المجموعة ٨٣٫٧٨لغ مليون درھم وأرباح بمب ٣٣٥٫٣٧المستثمر بھا بإيرادات بمبلغ 
  

  :م المستحوذ عليھا من قبل الشركة.م.لشركة الحمرا لإلنشاءات ذ القابلة للتحديدفيما يلي القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات 
  
  الدفتريةالقيمة     
  ألف درھم     

      :الموجودات
  ٥٦٫٢٢٨    الممتلكات واآلالت والمعدات

  ٣٠    االستثمارات 
  ١٧٫٦٦٥    القروض والذمم المدينة

  ٣٠٫١٧٤  المخزون واألعمال قيد اإلنجاز
  ٥١٫٥٣٣    الذمم المدينة التجارية

  ٣٦٦٫٩٣١    المستحق من أطراف ذات عالقة
  ٨٫٠٥١    النقد في الصندوق ولدى البنك

    -----------  
  ٥٣٠٫٦١٢    إجمالي الموجودات المستحوذ عليھا

  -----------  
      :وباتالمطل

  ١٥٣٫٤٤١    الذمم الدائنة التجارية واألخرى
  ٤٠٫٤٩٣    المستحق إلى أطراف ذات عالقة

  ٤٣٫٧٩٢    القروض المصرفية
  ٩٫١٣٤    مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين

     -----------  
  ٢٤٦٫٨٦٠    إجمالي المطلوبات المستحوذ عليھا

    -----------  
  ٢٨٣٫٧٥٢    صافي الموجودات المستحوذ عليھا

    ======  
    

  -    الثمن المدفوع
  القيمة الدفترية للحصة القائمة مسبقاً في

  )١٤١٫٨٧٦(    )١٥راجع إيضاح (م .م.شركة الحمرا لإلنشاءات ذ
    =======  
      

  ١٤١٫٨٧٦    األرباح من االستحواذ المعترف بھا ضمن حقوق الملكية
    =======  
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  ركاتھا التابعةوش.) ع.م.ش(سيراميك رأس الخيمة 
  

  )تابع(إيضاحات 
  
  )تابع( حيازة واستبعاد شركات تابعة وحصص غير مسيطرة  ٥

  
  )تابع(االستحواذات   )أ(
  

  ٢٠١٢االستحواذ على شركة تابعة في 
  

آر (".م.م.ذ –رأس الخيمة مينيرال أند مينتالز إنفيستمنتس المنطقة الحرة  ، قامت الشركة القابضة باستبعاد استثمارھا في٢٠١٢في يونيو 
ً شركة " آر إم إم أي"تمتلك  )).ب) (٢( ١٥ راجع اإليضاح( من قبل المجموعة ٪٥٠، ائتالف مشترك مملوك بنسبة ")يأإم إم  أيضا

بإبرام اتفاقية منفصلة لتحويل  قامت الشركة القابضة من ثمن البيع، ءكجز .م.م.ذ –تابعة مملوكة بالكامل باسم سيرامين المنطقة الحرة 
شركة تابعة . (م.م.ذ –٪ من أسھم الملكية في سيرامين المنطقة الحرة ١٠٠بغرض االستحواذ على  "يأآر إم إم "مع ") االتفاقية(" مأسھ

ً راجع . درھم مليون ٩٢٫٤مقابل مبلغ  ")يأآر إم إم "مملوكة بالكامل من قبل    .٢٨اإليضاح  أيضا
  

ً لشروط االتفاقية، أصبحت سيرامين المنطقة الح لموجودات لالقيم العادلة فيما يلي . م شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.م.ذ –رة وفقا
  :م المستحوذ عليھا من قبل الشركة القابضة.م.ذ –لسيرامين المنطقة الحرة  والمطلوبات القابلة للتحديد

  
  العادلةالقيمة     
  ألف درھم     
      

  ١٠٧٫٢٤٦    إجمالي الموجودات المستحوذ عليھا
    ======  

  ٦٥٫٢٠٢    إجمالي المطلوبات المستحوذ عليھا
    ======  

  ٤٢٫٠٤٤    صافي الموجودات المستحوذ عليھا
  ======  

  )٤٦٫٢٠٠(    ))ب) (٢( ١٥راجع اإليضاح ( –الثمن المحول 
  القيمة الدفترية للحصة القائمة مسبقاً في

  )٤٦٫٢٠٠(    ))ب) (٢( ١٥راجع اإليضاح (م .م.ذ –سيرامين المنطقة الحرة 
    ======  
    )٩٢٫٤٠٠(  
  ======  

  ٥٠٫٣٦٥    الشھرة التجارية
    ======  

  اختبار انخفاض القيمة
  

يرتكز . للتحقق من مدى تعرضھا النخفاض في القيمة عمليات دمج األعمال عن الناتجةاختبار الشھرة التجارية بصورة سنوية يتم 
ً للنتائج التشغيلية  إن ھذه الحسابات تستند على توقعات التدفقات النقدية". الستخدامالقيمة من ا"اختبار انخفاض القيمة على حساب  وفقا

  :فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد ھذه القيم. المقدرة للوحدات المنتجة للنقد
  

  ٪١٠    معدل الخصم
  ٪٠    معدل نمو القيمة النھائية
  اتسنو ٥ – ٤    السنوات المعنية بالتقدير

  
ترى اإلدارة أن أي تغير معقول في االفتراضات الرئيسية لن يسفر عن أن تكون القيمة من االستخدام أقل من القيمة الدفترية للوحدة 

  .المنتجة للنقد المعنية
  
  االستبعادات  )ب(
  

  ٢٠١٣استبعاد شركات تابعة في 
  

رأس الخيمة فود أند بيفريدجز الخاصة "ين من شركاتھا التابعة، وھما تحصتھا في اثنكامل خالل السنة الحالة، قامت المجموعة باستبعاد 
بلغت . في كلتا الشركتين ٪٣٦٫٩كان لدى المجموعة أسھم ملكية فعلية بواقع . "كالسيك بروسلين الخاصة المحدودة" و " المحدودة

ه االستبعاد انخفاض الحصص غير المسيطرة عالوة على ذلك، فقد ترتب على ھذ. مليون درھم ٠٫١٥األرباح الناتجة عن االستبعاد 
  .مليون درھم ٠٫١٣بمبلغ 
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  وشركاتھا التابعة.) ع.م.ش(سيراميك رأس الخيمة 
  

  )تابع(إيضاحات 
  

  اإليرادات   ٦
 ٢٠١٢  ٢٠١٣  

  درھمألف   درھمألف   
      

  ٢٫٨٤٦٫٠٧٢  ٢٫٩٤٤٫٩٩٢  بيع بضائع
  ٧٩٫٦٨٧  ١١٦٫١٩٥  تقديم خدمات 

  ٢٤٢٫٣٧٥  ٤٥٣٫٦١٨  إيرادات عقود إنشاءات  
  -------- ------   -------------  
  ٣٫١٦٨٫١٣٤  ٣٫٥١٤٫٨٠٥  
  ====== ==   =======  
  

  تكلفة المبيعات    ٧

  
  المصروفات اإلدارية والعمومية     ٨

  

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درھمألف   درھمألف   
      

  ١٫٠١٢٫٨٦١  ١٫١٦٩٫٦٧١  مواد خام مستھلكة 
  ١٧٫٥٢٤  ٨٫٣٧٤ )١٦راجع إيضاح(مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم

  ٤٠٫١٢١  ٣٢٫٥٣٥)  ١٦راجع إيضاح (انخفاض قيمة المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق  مخصص
  ٢٥٤٫٦٥٨  ٢٦٨٫٧٣١  العمالة المباشرة 
  ٢٠٠٫٠٠٦  ١٨٣٫١١٢  الطاقة والوقود

  ٢٨٨٫٦٥٨  ٢٦٩٫٨٢٢  غاز البترول المسال والغازات الطبيعية 
  ١٠٥٫٣٢٨  ١٢٢٫٣٣٥  ) ١٢راجع إيضاح (االستھالك 

  ٣٠٣٫١٩٧  ٢٥٨٫٥٤٨  حات وصيانة إصال
  ٣٧٧  ١٢٣  ) ١٣راجع إيضاح (إطفاء موجودات غير ملموسة 

  ٤٫٣٥١  ١٧٠٫٨٦٥  أتعاب المقاولين من الباطن
  ٨٤٫١٧٥  ٦٨٫٠١٤  أخرى

   --------------   --------------  
  ٢٫٣١١٫٢٥٦  ٢٫٥٥٢٫١٣٠  
  ========  ========  

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درھمألف   درھمألف   
      

  ٨٦٫٢١١  ٩١٫٩٤٣  موظفين التكاليف 
  ٢٣٫٩٤٩  ٢٠٫٨٨٩  ) ١٢راجع إيضاح (االستھالك 

  ٧٫١٨٤  ٧٫٢٧٨  )١٤راجع إيضاح (استھالك العقارات االستثمارية 
  ١٢٫١٩٢  ١٢٫١٧٨  ھاتف وبريد ومستلزمات مكتبية 

  ١٤٫٧١٣  ١٦٫٩٧٠  إصالحات وصيانة 
  ٨٫٤١٤  ٩٫٧١٣  ة رسوم قانونية ومھني

  ١٠٫٩٤١  ٨٫٣٨٥  تكاليف اإليجار
  ٣٫١٩٤  ٤٫١٨٧  مصروفات المرافق

  ٣٫٠٠٢  ٣٫٨٠٨  رسوم األمن
  ٢٫٦٠٠  ٢٫٤٣٥  ) ١٣راجع إيضاح (إطفاء موجودات غير ملموسة 

  ٧٣٫٧١٦  ٦٣٫٩٩٧  )٣٣راجع إيضاح (خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية 
  ٥١٫٢٩٥  ١٢٫٨٧٥  )٣٣راجع إيضاح (حقة من أطراف ذات عالقة خسائر انخفاض قيمة المبالغ المست

  -  ٤٫٣٤٧   للبيع محتفظ بھامصنفة على أنھا الخسائر من بيع استثمارات 
راجع (من إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر خسائر ال

  ٤٤  -  )٢١إيضاح 
  ٧٫٦٩٤  ١٠٫٨٨٩  تكاليف التأمين

  ٣٥٫٣٣٧  ٢٠٫٩٢١  أخرى 
  -----------    ----------   
  ٣٤٠٫٤٨٦  ٢٩٠٫٨١٥  
 ======  ======  
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  وشركاتھا التابعة.) ع.م.ش(سيراميك رأس الخيمة 
  

  )تابع(إيضاحات 
  
  مصروفات البيع والتوزيع    ٩
    

  
  اإليرادات األخرى     ١٠

  

 
ا يتعلق بضريبة المبيعات والرسوم إحدى شركات المجموعة في الھند، فيم حصلت عليھاالتي قيمة المساعدات  يمثل ھذا المبلغ )١(

 .الجماركية
 

 .يرتبط ھذا المبلغ بالخصومات التي حصل عليھا الموردين كجزء من التفاوضات المتعلقة بالتسوية )٢(

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درھمألف   درھمألف   
      

  ٦٤٫٣٣٤  ٧٠٫٣٢١  موظفين التكاليف 
  ١٤٤٫٨١١  ١٦١٫٠١٠  الشحن والمواصالت 

  ٧٥٫٥٩٠  ٨٤٫٧٩٦  الخصومات المتعلقة باألداء 
  ٧٢٫٨٠٦  ٥٥٫١١٦  دعاية وترويج 

  ٤٫٤٠٦  ٢٫٥٤٧  سفر وترفيه 
  ٣٫٥٨٥  ٢٫٦٣٣  ) ١٢راجع إيضاح (االستھالك 

  ١٢٫٨١٤  ١٤٫٤٠٧  أخرى
  -----------   ----------  
  ٣٧٨٫٣٤٦  ٣٩٠٫٨٣٠  
  ======  ======  

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درھمألف   درھمألف   
      

  ٢٢٫٤٩٧  ١٨٫٣٧٨  )١٤راجع إيضاح (من العقارات االستثمارية  اإليجارإيرادات 
  ١٣٫٧١٥  ١٨٫٠١٧  بيع خردة وبنود متنوعة 

  ٣٣٧  ٢٣٨  مطالبات التأمين 
  ١٫٣٩٥  ٢٨٧  ممتلكات وآالت ومعدات  استبعاداألرباح من 

  ٤٫٤٥٨  ٧٤٦  )  ١(المساعدات الضريبية 
  -  ١٤٨  األرباح الرأسمالية من بيع استثمارات

  ٩٣٣  ٩٫٦٤٢  )٢(خصومات تسوية الموردين 
  ١٥٫٦٤٦  ٢٠٫٨١٥  إيرادات متنوعة أخرى 

   ----------   ----------  
  ٥٨٫٩٨١  ٦٨٫٢٧١  
   ======   ======  



 

٣٥ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

  إيرادات ومصروفات التمويل      ١١
   

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  رھمدألف   درھمألف   

      إيرادات التمويل
  ٥٫٦٥٧  ٦٫٥٥٤  الفائدة على ودائع ثابتة 

  ٢٫١٧٠  ٥٫٢٢٧  ))٣( ٢٧راجع إيضاح (صافي التغير في القيمة العادلة للمشتقات 
  بما في ذلك عكس الخصم ( الفائدة على مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

  ٤٫٠٣٧  ١٤٫٣٦٤  )٢٨راجع إيضاح ( )من الذمم المدينة  طويلة األجل
  ١١٫٩٦٢  ٥٫٢١١  أخرى 

   ---------   ---------  
  ٢٣٫٨٢٦  ٣١٫٣٥٦  

  =====  =====  
      التمويل مصروفات 

  ٩٨٫٢٣٨  ٧٧٫١٤٦  الفائدة على قروض مصرفية 
  ١٫٧٤١  ١٫٦٤٨  )  ٢٨راجع إيضاح (الفائدة على مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 

  ١٩٫٥٢٧  ٢١٫٢٣١  رسوم مصرفية 
  ٣٥٫٢٢١  ١٨٫٩٧٢  العمالت األجنبية  صرف خسائرصافي 

 -----------  -----------  
  ١٥٤٫٧٢٧  ١١٨٫٩٩٧  

  ======  ======  
  ١٣٠٫٩٠١  ٨٧٫٦٤١  عترف بھا في األرباح أو الخسائر  صافي مصروفات التمويل المُ 

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



 

٣٦ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

  كات واآلالت والمعدات الممتل  ١٢
  

  
 أراضي
  ومباني

  آالت 
  ومعدات

 
  سيارات

 أثاث
  وتجھيزات 

 معدات
  مكتبية 

  أعمال طرق
  وترصيف

  تطوير أراضي 
  ومحاجر 

  اعمال رأسمالية
  قيد اإلنجاز 

  
  اإلجمالي 

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

  ٣٫١٩٩٫٦٧٤  ٤٠٫٩٠٧  ١٢٩  ٢٠٫٠٨٣  ٣١٫٤٢٢  ٣٤٫٥٨٦  ٧٣٫٠٣٠  ٢٫٣٩٢٫٦٩٣  ٦٠٦٫٨٢٤   ٢٠١٢يناير  ١الرصيد في 
  ١٠٨٫٨٤٢  ٤٦٫١٣٣  -  ١٩٤ ١٫٨٣٥ ٩٦٢ ٣٫١٩٦ ١٨٫٣٤٤ ٣٨٫١٧٨ اإلضافات
  ٥٨٫٠١٣  ١٫٣١٧  -  -  -  ٢٫٢٦٠  ٢٫٣٢٨  ٣٨٫٩٢٦  ١٣٫١٨٢  ))أ( ٥راجع إيضاح (من خالل دمج أعمال  االستحواذ

  )٨٩٫٢٦٥(  -  -  -  -  -  -  -  )٨٩٫٢٦٥(  )١٤راجع إيضاح (المحول إلى عقارات استثمارية 
  -  )٣٧٫٢٨٣(  -  ٤٣ ٥٤٥ ٣٢٢ ٣٩١ ٢٦٫٣٥٥ ٩٫٦٢٧ المحول من أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز

  )٨٫٦٦٣(  )٨٢(  -  -  )٧١٢(  )٤٠٤(  )٣٫١٢٢(  )٣٫٣٤٣(  )١٫٠٠٠(  مشطوبات  /استبعادات
  )٢١٦٫٤٠٣(  )٨٫٧٢٣(  -  )٢٫٤٣٢(  )٦١٤(  )٧٥٠(  )٤٫٩٨٥(  )١٦٩٫٣٩٣(  )٢٩٫٥٠٦(  في أسعار الصرف تأثير الحركة 

   -----------    ------------    ---------    ---------    ---------    ---------    -----    ----------    -------------   
  ٣٫٠٥٢٫١٩٨  ٤٢٫٢٦٩  ١٢٩  ١٧٫٨٨٨  ٣٢٫٤٧٦  ٣٦٫٩٧٦  ٧٠٫٨٣٨  ٢٫٣٠٣٫٥٨٢  ٥٤٨٫٠٤٠  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١الرصيد في 

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

  ٣٫٠٥٢٫١٩٨  ٤٢٫٢٦٩  ١٢٩  ١٧٫٨٨٨  ٣٢٫٤٧٦  ٣٦٫٩٧٦  ٧٠٫٨٣٨  ٢٫٣٠٣٫٥٨٢  ٥٤٨٫٠٤٠  ٢٠١٣يناير  ١الرصيد في 
  ٢٨٠٫١٦٠  -  -  ٢٫١١٢  ٣٧٤  ١٦٨  ٤٫٥٨٦  ٢١٩٫٠٤٩  ٥٣٫٨٧١  )٣٤راجع إيضاح ( غير االعتياديتأثير التضخم 

  ١١٢٫٥٣٤  ٥٨٫٧٣٦  -  ٤٨١  ١٫٢٤٦  ١٫٥٩٧  ٤٫٧٩٨  ١٨٫٥٩٣  ٢٧٫٠٨٣  اإلضافات 
  ١٢٤٫٢٢٨  -  -  -  ١٫٩٥٣  ٧٫٠٠٢  ١٠٫١٣٢  ٣٣٫٨٨٣  ٧١٫٢٥٨  ))أ( ٥راجع إيضاح (من خالل دمج أعمال  االستحواذ

  )١١٫٤٠٦(  )١١٫٤٠٦(  -  -  -  -  -  -  -  موجودات غير ملموسةالمحول إلى 
  -  )٣٣٫٧٧٤(  -  ١٨٣  ٦٫٣٠٢  ٧٠٣  ٣٢٥  ٢٢٫٩٤٦  ٣٫٣١٥  لمحول من أعمال رأسمالية قيد اإلنجازا

  )٥٤٫٣٤٥(  )٢٫٤٧٣(  -  -  )٢٫٣٦٩(  )٥٨٥(  )٦٫٢٩٥(  )٤١٫٤٦٩(  )١٫١٥٤(  مشطوبات  /استبعادات
  )٥٧٫٦٤٠(  )١٫٧٨٤(  -  )٧٠٦(  )١٠٤(  )٢٫٠٦٧(  )٢٫٠٥٦(  )٣٥٫٦٩٨(  )١٥٫٢٢٥(  تأثير الحركة في أسعار الصرف 

   -----------    ------------    ---------    ---------    ---------    ---------    -----    ----------    -------------   
  ٣٫٤٤٥٫٧٢٩  ٥١٫٥٦٨  ١٢٩  ١٩٫٩٥٨  ٣٩٫٨٧٨  ٤٣٫٧٩٤  ٨٢٫٣٢٨  ٢٫٥٢٠٫٨٨٦  ٦٨٧٫١٨٨ ٢٠١٣ديسمبر٣١الرصيد في

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

  



 

٣٧ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

  )  تابع(الممتلكات واآلالت والمعدات   ١٢
  

  
 أراضي
  ومباني

  آالت 
  ومعدات

 
  سيارات

 أثاث
  وتجھيزات 

 معدات
  مكتبية 

  أعمال طرق
  وترصيف

  تطوير أراضي 
  ومحاجر 

  اعمال رأسمالية
  قيد اإلنجاز 

  
  مالي اإلج

  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
                   وخسائر انخفاض القيمةاالستھالك المتراكم

  ١٫٩٦٥٫٠٨٢  -  ١٢٩  ١٣٫٥٥٧  ٢٦٫٢٦١  ١٨٫٤١١  ٦٠٫٧٧٥  ١٫٦٢١٫٦٩٢  ٢٢٤٫٢٥٧   ٢٠١٢يناير  ١في 
  ١٣٢٫٨٦٢  -  -  ٧١٩ ٢٫٤٥٥ ٣٫٤٣٩ ٥٫٣٨٢ ١٠٣٫٦٣٢ ١٧٫٢٣٥ المحمل على السنة

  ٢٢٫٨٦٥  -  -  -  -  ١٫٧٨٠  ٢٫٠٤٤  ١٤٫٤٩٦  ٤٫٥٤٥  ))أ( ٥راجع إيضاح (من خالل دمج أعمال  االستحواذ
  )٤٫٩٤٥(  -  -  -  -  -  -  -  )٤٫٩٤٥(  )١٤راجع إيضاح (المحول إلى عقارات استثمارية 

  )٧٫٤٤٨(  -  - - )٦٥٨( )٣١٩( )٢٫٤٨٥( )٢٫٩٨٧( )٩٩٩( مشطوبات/استبعادات
  )٩٥٫٤٨٥(  -  -  )١٫٢٥١(  )٤١٩(  )٧٢٢(  )٤٫١٢١(  )٧٧٫٨٧٢(  )١١٫١٠٠(  تأثير الحركة في أسعار الصرف 

   -----------    -------------    ---------    ---------    ---------    ---------    ------    ---------    -------------   
  ٢٫٠١٢٫٩٣١  -  ١٢٩  ١٣٫٠٢٥  ٢٧٫٦٣٩  ٢٢٫٥٨٩  ٦١٫٥٩٥  ١٫٦٥٨٫٩٦١  ٢٢٨٫٩٩٣ ٢٠١٢ديسمبر٣١الرصيد في

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

  ٢٫٠١٢٫٩٣١  -  ١٢٩  ١٣٫٠٢٥  ٢٧٫٦٣٩  ٢٢٫٥٨٩  ٦١٫٥٩٥  ١٫٦٥٨٫٩٦١  ٢٢٨٫٩٩٣  ٢٠١٣يناير  ١الرصيد في 
  ١٢٦٫٩٩٤  -  -  ٦٥٨  ١١٧  ٥٨  ٣٫٧٠٢  ٩٨٫٤٥٨  ٢٤٫٠٠١  )٣٤راجع إيضاح ( غير االعتياديتأثير التضخم 

  ١٤٥٫٨٥٧  -  -  ٧٩٨  ٣٫٦٥١  ٣٫٧٤٣  ٤٫٢٩٥  ١١٠٫٥٤٣  ٢٢٫٨٢٧  المحمل على السنة
  ٦٨٫٠٠٠  -  -  -  ١٫٦٢٤  ٦٫٠٦٠  ٩٫٣٢٤  ٣٣٫٤٣٦  ١٧٫٥٥٦  ))أ( ٥راجع إيضاح (من خالل دمج أعمال  االستحواذ
  )٤٩٫٤٢١(  -  -  -  )٢٫١٥٧(  )٥٥١(  )٥٫٨٥٨(  )٣٩٫٧١٤(  )١٫١٤١(  مشطوبات  /استبعادات

  )٢٧٫٦١٢(  -  -  )٥٢٧(  )١٣(  )١٫٥٧٠(  )١٫٦٦٢(  )٢١٫٢٣١(  )٢٫٦٠٩(  تأثير الحركة في أسعار الصرف 
   -----------    -------------    ---------    ---------    ---------    ---------    ------    ---------    -------------   

  ٢٫٢٧٦٫٧٤٩  -  ١٢٩  ١٣٫٩٥٤  ٣٠٫٨٦١  ٣٠٫٣٢٩  ٧١٫٣٩٦  ١٫٨٤٠٫٤٥٣  ٢٨٩٫٦٢٧ ٢٠١٣ديسمبر٣١الرصيد في
  ====== ======= ===== ===== =====  =====   ===   =====  ===== ===  

                   صافي القيمة الدفترية
  ١٫١٦٨٫٩٨٠  ٥١٫٥٦٨  -  ٦٫٠٠٤ ٩٫٠١٧ ١٣٫٤٦٥ ١٠٫٩٣٢ ٦٨٠٫٤٣٣ ٣٩٧٫٥٦١  ٢٠١٣ديسمبر٣١في
  ====== ====== ===== ==== =====  ====   ====   =====  ====== ==  

  ١٫٠٣٩٫٢٦٧  ٤٢٫٢٦٩  -  ٤٫٨٦٣  ٤٫٨٣٧  ١٤٫٣٨٧  ٩٫٢٤٣  ٦٤٤٫٦٢١  ٣١٩٫٠٤٧  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 
  ====== ====== ===== ===== =====  ====   ====   =====     =======  

  

  



 

٣٨ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

  )  تابع(الممتلكات واآلالت والمعدات   ١٢
  

  :  تم توزيع تكاليف االستھالك كما يلي  
  

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درھمألف   درھمألف   
      

  ١٠٥٫٣٢٨  ١٢٢٫٣٣٥  )٧راجع إيضاح (تكلفة مبيعات 
  ٢٣٫٩٤٩  ٢٠٫٨٨٩  )٨راجع إيضاح (مصروفات إدارية وعمومية 

  ٣٫٥٨٥  ٢٫٦٣٣  ) ٩راجع إيضاح (مصروفات بيع وتوزيع 
  -----------   ----------  
  ١٣٢٫٨٦٢  ١٤٥٫٨٥٧  
    ======    ======  

  
  األراضي والمباني     )١(
  

قدم مربع  ٤٦٫٦٣٤٫٩٣١تم إنشاء بعض مباني المصنع والعقارات االستثمارية الخاصة بالمجموعة على قطع أراضي تبلغ مساحتھا 
تم تسجيل ھذه األراضي . ب المرسوم األميري دون مقابل كمنحة حكوميةحصلت عليھا المجموعة من حكومة إمارة رأس الخيمة بموج

  . ١٤راجع أيضاً إيضاح . بالقيمة االسمية
  
  األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز      )٢(
  

  . د التركيبوالبرامج قي والمعدات والماكينات الثقيلةقيد اإلنشاء تشتمل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بصورة رئيسية على المباني 
  
  المحول إلى العقارات االستثمارية       )٣(
  

، وكان إلى العقارات االستثمارية مليون درھم ٨٤٫٣٢ بلغ صافي قيمته الدفتريةمبنى فندق  بتحويل السابقةقامت المجموعة خالل السنة 
  .١٤، راجع إيضاح فندق لطرف آلخر بھدف الحصول على إيرادات إيجاريتم تأجير مبنى ال

  
  التغير في التقديرات     )٤(
  

وقامت بتعديل األعمار  والمبانيقامت اإلدارة بإجراء مراجعة لألعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات خالل السنة الحالية، 
شركات ل سنة ٣٠إلى  سنة ٢٢سنة، كما قامت بتعديل األعمار اإلنتاجية للمباني من  ١٥سنوات إلى  ١٠اإلنتاجية لآلالت والمعدات من 

تم ھذا التعديل لألعمار  ".م.م.ذ العالمية للصناعات البالستيكيةرأس الخيمة " و" المحدودة) جاو ياو(سيراميك رأس الخيمة " المجموعة،
ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ٢٠١٣يناير  ١اإلنتاجية المقدرة اعتباراً من  السياسات " ٨على أنه تغير في التقديرات المحاسبية وفقا

وتم تطبيقه خالل السنة الحالية والسنوات التي تليھا اعتباراً من تاريخ السريان  "المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء
للسنة زيد كانت لتفي حال لم يكن ھناك تغير في تقديرات األعمار اإلنتاجية، فإن تكاليف االستھالك للممتلكات واآلالت والمعدات . الفعلي

فيما يلي تأثير ھذا التغير على تكاليف . مليون درھم ٧٫٩١بمبلغ  لتنخفض أرباح السنة، كما كانت ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في 
   :األرباح أو الخسائر في السنوات المستقبليةفي االستھالك المعترف بھا 

  
  بعد ذلك   ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  
  ---------------------------------------) مليون درھم( -------------------------------------  
  الزيادة في )/ النقص(

  تكاليف االستھالك
  
)٧٫٦٨( 

  
)٩٫٤٦  ٢٫٧٥  ٢٫٦٠ ٠٫٥٦ )٧٫٦٩  

    
  

  
  



 

٣٩ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

  الموجودات غير الملموسة      ١٣
  

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درھمألف   درھمألف   
      

  ٧٫٩٣٢  ٧٫٠٧٧  يناير  ١الرصيد في 
  ٢٫٩٨٦  ١٥٫٧٦٧  )بما في ذلك المحول من الممتلكات واآلالت والمعدات(اإلضافات خالل السنة 
  )٢٫٩٧٧(  )٢٫٥٥٨(  اإلطفاء خالل السنة

  )٨٦٤(  ١٧٣  في أسعار الصرف الحركاتتأثير 
  ---------  --------  

  ٧٫٠٧٧  ٢٠٫٤٥٩  ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ==  ===    ====  
  

الذي تم تطبيقه خالل السنة الحالية في ) ساب(المؤسسة  برنامج تخطيط موارد تشتمل الموجودات غير الملموسة بصورة رئيسية على
تلك ء إطفايتم . إعداد منتجات صيدالنية في بنجالديشمستحضرات  التي تم الحصول عليھا الستخدامخيص اترالشركة القابضة وال

  : تم توزيع اإلطفاء للسنة كما يلي. سنة ١٥إلى  ٥التي تتراوح من  الترخيص فترة استخدام البرنامج ومدةالموجودات على مدى 
  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درھمألف   درھمألف   
      

  ٣٧٧  ١٢٣  )٧راجع إيضاح (تكلفة المبيعات 
  ٢٫٦٠٠  ٢٫٤٣٥  )٨راجع إيضاح (إدارية عمومية و مصروفات

  -------  -------  
  ٢٫٩٧٧  ٢٫٥٥٨  
    ====    ====  

  
  العقارات االستثمارية  ١٤

  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  

      التكلفة
     

  ١٧٦٫٨٠٥  ٢٦٦٫٣٤٢  يناير  ١الرصيد في 
  ٨٩٫٢٦٥  -  )أدناه) ١(راجع اإليضاح (المحول من الممتلكات واآلالت والمعدات 

  ٢٧٢  )١٫١٨٧(  في أسعار الصرف الحركاتتأثير 
  -----------  -----------  

  ٢٦٦٫٣٤٢  ٢٦٥٫١٥٥  ديسمبر  ٣١الرصيد في 
 ======  ======  

  

      وخسائر انخفاض القيمة االستھالك المتراكم
     

  ٢٣٫٥٨٤  ٣٥٫٧١٣  يناير  ١الرصيد في 
  ٧٫١٨٤  ٧٫٢٧٨  )٨راجع اإليضاح (المحمل على السنة 

  ٤٫٩٤٥  -  )١٢جع اإليضاح را(المحول من الممتلكات واآلالت والمعدات 
  ----------  ----------  

  ٣٥٫٧١٣  ٤٢٫٩٩١  ديسمبر  ٣١الرصيد في 
 ======  ======  

  ٢٣٠٫٦٢٩  ٢٢٢٫١٦٤  ديسمبر  ٣١في  – صافي القيمة الدفترية
  ======  ======  

  ٣٦١٫٩٩٥  ٣٩٨٫٢٠٥  ديسمبر  ٣١في  – القيمة العادلة
  ======  ======  

  



 

٤٠ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

  )تابع(العقارات االستثمارية   ١٤
  

تم تأجير مبنى الفندق والموجودات ذات الصلة، التي بلغت . قامت المجموعة خالل السنة السابقة بإيقاف أعمالھا في عمليات الفندق  )١(
وعليه، تم إعادة تصنيفھا إلى العقارات االستثمارية . ھري ثابتمليون درھم، إلى طرف آخر مقابل إيجار ش ٨٤٫٣٢قيمتھا الدفترية 

  ).١٢راجع إيضاح (
   
مليون  ٢٢٫٥: ٢٠١٢(مليون درھم  ١٨٫٣٩بلغت  حصلت المجموعة على إيرادات إيجار، ٢٠١٣ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتھية في   )٢(

  .)١٠راجع اإليضاح ( من العقارات االستثمارية )درھم
  
استناداً إلى التقييم الذي تم  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في ) المبنى فقط(ص القيمة العادلة للعقارات االستثمارية لدى المجموعة تم استخال  )٣(

 معامالت التقييمتتمتع شركة التقييم بمؤھالت مناسبة كما لديھا خبرة في . مستقلة لتقييم العقاراتشركة  من قبلفي ذلك التاريخ تنفيذه 
تم إجراء ھذا التقييم على أساس قيمة . المعنية بالتقييماً في السوق بشأن عقارات مماثلة تقع في نفس موقع العقارات التي أبرمت مؤخر

بلغت القيمة العادلة للعقارات االستثمارية وفقاً . المجموعة بصورة دورية لعقاراتيتم إجراء تقييم مستقل للقيمة العادلة . البديلةية السوق
إن القيم العادلة للعقارات االستثمارية تتجاوز القيمة  .)مليون درھم ٣٦٢: ٢٠١٢(مليون درھم  ٣٩٨٫٢١ييم المستقلة لتقرير شركة التق

  ).١( ١٢راجع أيضاً إيضاح  )الشيء: ٢٠١٢(الدفترية، ولذلك لم تعترف المجموعة بأية خسائر النخفاض القيمة خالل السنة الحالية 
  

  القيم العادلة
  

  مدخالت الھامة غير الملحوظةطرق التقييم وال
  

ت الھامة غير باإلضافة إلى المدخال للعقارات االستثمارية،العادلة  ةفي قياس القيم ةيوضح الجدول التالي طرق التقييم المستخدم
  .الملحوظة المستخدمة

  
  

  طرق التقييم
  

  مدخالت ھامة غير ملحوظة
العالقة بين المدخالت الھامة غير 

  قيمة العادلةالملحوظة وقياسات ال
      

 إلىتم تقييم العقارات االستثمارية استناداً
، وتعديلھا االنحدار تحليلل التمتع طرق

وفقاً لتأثير عناصر تحريك السوق 
األساسية، مثل الطلب والمعامالت ومدى 
  .التوافر والتضخم والقوة الشرائية للمال

 ١٫٣١: معدل تضخم -
 ٪١٫٧٥: فائدة معدل -
تتراوح من : جوةاتجاه األرباح المر -

 ٢٠١٣في  ٪٢٥إلى  ٢٠١٢في  ٪٢١
قطاع التجاري دى الالطلب ل زيادة -

إلى  ٪٩٫٢متوقع من : والصناعي
١١٪.  

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

 معدل الفائدة -
 معدل التضخم -
 اتجاه األرباح المرجوة -
  الطلب زيادة -

  



 

٤١ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  
  وفقاً لحقوق الملكيةمحتسبة االستثمارات في شركات مستثمر بھا   ١٥

 ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٦٦٥٫٠٦١  ٣٤٥٫٥٠٠  يناير  ١في 
  ١٦٫٣٦٩  ١٤٫٧٣٠  )أدناه) ١(راجع إيضاح (االستثمارات خالل السنة 

  ٢٤٫٦٩٥  ٣٠٫٦١٩   النتائج الحصة من 
  )٣٤١٫٩٦٣(  -  )أدناه) ٢(راجع إيضاح (االستبعادات 

  االستحواذ على حصة غير مسيطرة في ائتالف مشترك 
  ))أ(٥راجع إيضاح (

  
)١٤١٫٨٧٦(  

  
-  

  )١٩٫٥٧٥(  )٣٣٫٢٩٩(  توزيعات األرباح المستلمة خالل السنة
  ٩١٣  )١٫٣٤٥(  في أسعار الصرف  التغيراتتأثير 

  -----------   ----------  
  ٣٤٥٫٥٠٠  ٢١٤٫٣٢٩  ديسمبر  ٣١في 

  ======  ======  
  
  :قامت المجموعة خالل السنة الحالية بإجراء استثمارات أخرى في الشركات  التالية  )١(
  

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٣٫٦٠٢  ١٫٧٣٠  رأس الخيمة للدھانات الخاصة المحدودة
  -  ١٣٫٠٠٠  .م.م.رأس الخيمة لتأجير المستودعات ذ

  ٤٥٠  -  الخاصة المحدودة ) بنجالديش(رأس الخيمة موشافلي 
  ١١٫٨٢٧  -  الخاصة المحدودةرأس الخيمة بايلنج بنجالديش 

  ٤٩٠  -  شركات أخرى
  ---------  --------  
  ١٦٫٣٦٩  ١٤٫٧٣٠  
  =====  =====  
  

   ٢٠١٢في  وفقاً لحقوق الملكيةمحتسبة استبعاد شركات مستثمر بھا   )٢(
  
  :الشركات التالية الخاضعة لسيطرة مشتركة من أسھم٪ ٥١المجموعة متلك تكان   )أ(

 م.م.برايم بيلدر كونتراكتنج ذ .  
 م.م.برايم بيلدر كونستركشن ماتيلایر إندستريز ذ . 
  م.م.ذ سفلتاألبرايم بيلدر لصناعة . 
  

مليون درھم إلى طرف  ٥٠مقابل الشركات  ثالثال ھذه في ٪٥١باستبعاد كامل حصتھا البالغة  ٢٠١٢سبتمبر  ١٥قامت المجموعة في 
  .أخر واحتفظت المجموعة بالنقد والذمم المدينة التجارية وكافة االلتزامات

  
  ألف درھم    
      

  ٤٤٫٦٨٢     ) المعدل بناًء على اإليضاح أعاله(الستثمار ا صافي
 ً   ٥٠٫٠٠٠  )نقداًسدادهتم (ثمن البيع : ناقصا

     ---------  
  ٥٫٣١٨    )أ(عاد االستثمار األرباح من استب

    =====  



 

٤٢ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  
  ) تابع( وفقاً لحقوق الملكيةمحتسبة االستثمارات في شركات مستثمر بھا   ١٥

  
  ) تابع( ٢٠١٢في  وفقاً لحقوق الملكيةمحتسبة استبعاد شركات مستثمر بھا   )٢(
  
آر إم إم " (".ح.م.شرأس الخيمة مينيرال أند ميتالز إنفيستمنتس "٪ من أسھم شركة خاضعة لسيطرة مشتركة ٥٠المجموعة  كانت تمتلك  )ب(

، قامت المجموعة ٢٠١٢يونيو  ٢٨في  .ح.م.ش٪ من أسھم شركة تابعة معروفة باسم سيرامين ١٠٠" آر إم إم أي"تمتلك شركة "). إي
مليون درھم  ١٢٨٫٨إلى طرف ذي عالقة، وقد تم االعتراف بأرباح بلغت " آر إم إم أي"شركة  ٪ من أسھم٥٠باستبعاد حصتھا البالغة 

  ".آر إم إم أي"عند استبعاد شركة 
    

  ألف درھم    
      

  ١٣٠٫٩٠٠     صافي القيمة الدفترية لالستثمار
 ً   ٢٥٩٫٧٠٠    )راجع اإليضاح أدناه(ثمن البيع : ناقصا

    ----------  
  ١٢٨٫٨٠٠    ) ب(" آر إم إم أي"األرباح من استبعاد االستثمار في 

    ======  
  ١٣٤٫١١٨  ) ب+أ(إجمالي األرباح من استبعاد شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية

    ======  
 

راجع إيضاح (مليون درھم  ٩٢٫٤٠ يمتھاق البالغ .ح.م.ش٪ من أسھم سيرامين ١٠٠تم سداد ثمن البيع بصورة جزئية من خالل تحويل   
ً بصورة جزئية من خالل )٥ تم إدراج . مليون درھم ٤٧٫٣٠مليون درھم وذمم مدينة نقدية بمبلغ  ١٢٠ قيمته ينقددفع مبلغ ، وأيضا

  ). ٢٨راجع إيضاح (عالقة  اتذف اطرأ األخرى المستحقة من قيمة الذمم المدينة ضمن حساب الذمم المدينة
  

بالقيمة " سيرامين"في  ٪٥٠تقييم حصة المجموعة الحالية البالغة مليون درھم نتيجة  ٢١٫٢بمبلغ أرباح مبلغ المذكور أعاله يتضمن ال  
  ). ٥راجع اإليضاح (العادلة 

  
  .  تم تنفيذ المعامالت المذكورة أعاله ضمن سياق األعمال االعتيادية للمجموعة  

  
إلى طرف ذي  "شركة بريستيج الند الخاصة"أسھم شركة خاضعة لسيطرة مشتركة  من٪ ٢٤لبالغة حصتھا اقامت المجموعة باستبعاد   )ج(

ً لشروط االتفاقية، . مليون درھم ١١٦٫٢٢بلغت  دفتريةبقيمة  عالقة سداد المبلغ على عشر أقساط سنوية متساوية  تم االتفاق علىوفقا
ً  راجع( ٢٠٢٢حتى  ٢٠١٣مليون درھم ابتداءاً من  ١٤٫٣بقيمة     ).٢٨اإليضاح  أيضا

  
بلغت  دفتريةبقيمة  إلى طرف ذي عالقة "إم إي سي المنطقة الحرة"و " إم إي سي"ي فحصتھا كامل قامت المجموعة باستبعاد   )د(

ً لشروط االتفاقية، . مليون درھم ١٣١٫٢١ مليون درھم  ١٦شر أقساط سنوية متساوية بقيمة سداد المبلغ على ع تم االتفاق علىوفقا
ً  راجع( ٢٠٢٢حتى  ٢٠١٣ابتداءاً من     ).٢٨اإليضاح  أيضا

  
إليجنس سيراميك إس أر إل وسيراميك رأس الخيمة  وھي تم دمج ثالث شركات مسثتمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية ٢٠١٢خالل   )٣(

خفاض وقد ترتب على ھذا الدمج ان الخيمة للتوزيع أوروبا إس أر إل رأس في الخيمة للتوزيع أوروبا إس أر إل رأسوإيطاليا إس أر إل 
. مليون درھم ٠٫٦٢تم تسجيل خسائر بمبلغ  ،وعليه. ٪ على التوالي٤٥٪ و ١٠و٪ ١٠في حصة المجموعة في ھذه الشركات بنسبة 

باسم أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة  إس أر إل رأس الخيمة للتوزيع أوروبايتم االحتفاظ باستثمار المجموعة في عالوة على ذلك، 
  .جموعةبغرض المصلحة النفعية للم

  
 البالغة جي إم بي اتشسيراميك رأس الخيمة و المحدودةبخسائر سيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة  باالعتراف المجموعة تقملم   )٤(

بما يتجاوز قيمة االستثمار المبدئي  على التوالي )و الشيء مليون درھم ١٫٧٩: ٢٠١٢( مليون درھم ١٫٤و مليون درھم ٠٫٨٣
  . لعدم وجود التزام لدى المجموعة بشأن ھذه الخسائرنظراً  للمجموعة،

  



 

٤٣ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

  ) تابع( وفقاً لحقوق الملكيةمحتسبة االستثمارات في شركات مستثمر بھا   ١٥
 

    . في الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية يلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بكل استثمار من استثمارات المجموعة  
  

    الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية                 
  اإلجمالي  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  
              

  ٢٠١٢    ٢٠١٣  ٢٠١٢    ٢٠١٣  ٢٠١٢    ٢٠١٣  ديسمبر 
  ------------------------------------------------------------ألف درھم  ---------------------------------------------------  
              

  ٣٤٥٫٧٢٠  ٢٨٤٫٩٥٠  ٨٨٫٠٦٨  ٧٤٫٠١٨  ٢٥٧٫٦٥٢  ٢١٠٫٩٣٢  الموجودات غير المتداولة 
  ١٫٠٩٨٫٥١٩  ٦٦٧٫٠٥٦  ٣١٢٫١٨٩  ٤٠٩٫٧٩٩  ٧٨٦٫٣٣٠  ٢٥٧٫٢٥٧  الموجودات المتداولة 

  ١٦٨٫٧٧٦  ٩٥٫٢٦١  ٥٣٫٢٩٨  ٢٧٫٩٠٤  ١١٥٫٤٧٨  ٦٧٫٣٥٧  المطلوبات غير المتداولة 
  ٥٩٥٫١٩٧  ٤٤٨٫٠٨٠  ٢٠٦٫٠٠٠  ٣٤٧٫٠٤٣  ٣٨٩٫١٩٧  ١٠١٫٠٣٧  المطلوبات المتداولة 

              
  ٦٨٠٫٢٦٦  ٤٠٨٫٦٦٥  ١٤٠٫٩٥٩  ١٠٨٫٨٧٠  ٥٣٩٫٣٠٧  ٢٩٩٫٧٩٥  صافي الموجودات 

              
  ٣٥٢٫٢١٤  ٢١٤٫٤٨٥  ٨٠٫٣١٠  ٦٦٫٩٢٠  ٢٧١٫٩٠٤  ١٤٧٫٥٦٥  ن صافي الموجودات حصة المجموعة م

              
  ٦٫٧١٤  ١٥٦  ٦٫٧٠٥  ١٥٦  ٩  -  حذف األرباح غير المحققة من المبيعات بين شركات المجموعة 

          
  القيمة الدفترية للحصص في الشركات المستثمر بھا المحتسبة 

  وفقاً لحقوق الملكية
  

١٤٧٫٥٦٥  
  

٢٧١٫٨٩٥  
  

٦٦٫٧٦٤  
  

٧٣٫٦٠٥  
  

٢١٤٫٣٢٩  
  

٣٤٥٫٥٠٠  
   ======   ======  == ===   =====   ======   ======  
              

  ١٫١٥٦٫٤٠٣  ٨٦١٫٤١٩  ٦١٣٫٩٥٩  ٥٥٧٫٤٢٧  ٥٤٢٫٤٤٤  ٣٠٣٫٩٩٢  اإليرادات 
  ٨٣٫٧٧٠  ٧١٫٩٥٨  ١٤٫٠٠٠ ٣٢٠ ٦٩٫٧٧٠ ٧١٫٦٣٨ األرباح وإجمالي اإليرادات الشاملة

  ٣١٫٤٠٩  ٣٠٫٧٧٥  ٧٫٢٩٤  )٢٫٢٩٤(  ٢٤٫١١٥  ٣٣٫٠٦٩  حصة المجموعة 
              

  ٦٫٧١٤  ١٥٦  ٦٫٧٠٥  ١٥٦  ٩  -  حذف األرباح غير المحققة من المبيعات بين شركات المجموعة 
              

  ٢٤٫٦٩٥  ٣٠٫٦١٩  ٥٨٩  )٢٫٤٥٠(  ٢٤٫١٠٦  ٣٣٫٠٦٩  حصة المجموعة من األرباح وإجمالي اإليرادات الشاملة 
              

  ١٩٫٥٧٥  ٣٣٫٢٩٩  ٩٢٣  ٩٫٢١٩  ١٨٫٦٥٢  ٢٤٫٠٨٠  جموعة توزيعات األرباح المستلمة من قبل الم
  =====  =====  =====  ====  ======  =====  



 

٤٤ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

  المخزون  ١٦
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  

  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٥٣٣٫٧١٩  ٦٠٣٫٨٨٥    البضائع تامة الصنع
 ً   )٢١٫٨٧٥(  )٢٧٫١١٤(    بطيء الحركة والمتقادم المخصص للمخزون: ناقصا

    -----------  -----------  
    ٥١١٫٨٤٤  ٥٧٦٫٧٧١  
        
  ٢٨٠٫٠٤٣  ٣٠٦٫٠٤٢    مواد خامال

  ٥١٫٧٤٤  ٣٩٫٤٩٩    الطريق علىبضائع 
  ١٥٫٠٢٣  ٢٢٫٢٣٩    أعمال قيد اإلنجاز

  ٢١٠٫٥٣٨  ٢٠٨٫٦٥٥    مخزون وقطع الغيارال
    ----- --------  ------------  
    ١٫٠٦٩٫١٩٢  ١٫١٥٣٫٢٠٦  

 ً لمواد الخام بطيئة الحركة والمخزون وقطع امخصص : ناقصا
  )٣٤٫٣٧٨(  )٣٧٫٥١٣(    * الغيار

    ---------- ---  -- ----------  
    ١٫٠٣٤٫٨١٤  ١٫١١٥٫٦٩٣  
    ========  =======  

  
ً ليتم احتساب االستھالك   * يتم . يتم إصدارھا للمصنع بغرض الرسملة تىحلآلالت  ةاإلنتاجي لألعمارلمخزون وقطع الغيار وفقا

  .لمخزونابند مخصص  ضمناالستھالك ضمن ھذه البيانات المالية الموحدة تكلفة االعتراف ب
  

 ٣٢٫٥٤قيمة مخزون البضائع تامة الصنع إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق البالغ في  بالتخفيضقامت المجموعة خالل السنة باالعتراف   
راجع ( )مليون درھم ١٦٦٫٥٤مقابل تكلفة بلغت  مليون درھم ٤٠٫١٢: ٢٠١٢( مليون درھم ٢١٠٫٢٥مقابل تكلفة بلغت  مليون درھم

  ). ٧إيضاح 
  

 عليھا التي حصلتلصالح البنوك مقابل التسھيالت  )مليون درھم ١٠٣٫١٣: ٢٠١٢(مليون درھم  ١٩٠٫٣٧تم رھن مخزون بمبلغ   
  )). ٧(٢٤راجع إيضاح (المجموعة 



 

٤٥ 

  وشركاتھا التابعة.) ع.م.ش(اميك رأس الخيمة سير
  

  )تابع(إيضاحات 
  
  )تابع( المخزون  ١٦

  
  :فيما يلي الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة  

  ٢٠١٢  ٢٠١٣   
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٣٨٫٧٢٩  ٥٦٫٢٥٣  يناير  ١في 
  ١٧٫٥٢٤  ٨٫٣٧٤  )٧راجع إيضاح (المحمل على السنة 

   ---------  ---------  
  ٥٦٫٢٥٣  ٦٤٫٦٢٧  ديسمبر  ٣١في 

  =====   =====  
      

  الذمم المدينة التجارية واألخرى   ١٧
    ٢٠١٢  ٢٠١٣   
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ١٫٠٨٧٫١٠٣  ١٫٠٧٣٫٧٠٤    الذمم المدينة التجارية
 ً   )١٥٠٫٧٢٣(  )١٨١٫٨٥٥(    خسائر انخفاض القيمة مخصص : ناقصا

     ------------  --- ----------  
    ٩٣٦٫٣٨٠  ٨٩١٫٨٤٩  

  ٨٠٫٦٦٢  ٩٥٫٩٥١   السلفيات
  ١٢٫٠٠٣  ١٣٫٠٩٧    الودائع

  ٦٩٫٥٥٤  ١٠٩٫٧٥٩    الذمم المدينة األخرى
    -- -----------   ------------  
    ١٫٠٩٨٫٥٩٩  ١٫١١٠٫٦٥٦  
    ========  =======  
   
 التي حصلتلح البنوك مقابل التسھيالت لصا )مليون درھم ٦٥٫٨٥: ٢٠١٢(مليون درھم  ١٨٦٫١٨تم رھن ذمم مدينة تجارية بمبلغ   

  )).٧( ٢٤راجع إيضاح ( المجموعة عليھا
    

  الفواتير الزائدة عن التقييم/ أعمال العقود قيد اإلنجاز  ١٨
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  
     

  ٣٢٧٫٠٧٩  ٦٢٨٫٠١٧  التكاليف المتكبدة حتى تاريخه
  ٤٦٫٩٠٤  ٤٧٫٩٧٥  سائر المعترف بھااألرباح المقدرة المنسوبة ناقصاً الخ: زائداً

  -----------  -----------  
  ٣٧٣٫٩٨٣  ٦٧٥٫٩٩٢  

 ً   )٣٢٨٫١٥٥(  )٥٩٦٫٠١٨(  فواتير سير األعمال: ناقصا
  ----------- -  ------ ------  

  ٤٥٫٨٢٨  ٧٩٫٩٧٤  أعمال العقود قيد اإلنجاز
  =====  =====  
  :لتاليتم اإلفصاح عنھا في بيان المركز المالي على النحو ا 

  ٤٨٫١٧٥  ٨٢٫٣٠٤  أعمال العقود قيد اإلنجاز
  )٢٫٣٤٧(  )٢٫٣٣٠(  الفواتير الزائدة عن التقييم

   ---------  --------  
  ٤٥٫٨٢٨  ٧٩٫٩٧٤  
  =====  =====  

 



 

٤٦ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

            كلدى البنوالنقد في الصندوق   ١٩
 ٢٠١٢  ٢٠١٣  

  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٫٥٧٦  ١٫٧٨٥  النقد في الصندوق
      كالنقد لدى البن

  ١٧٩٫٣٥٩  ١٠٤٫٥٥٣  ودائع ثابتةفي  -
  ٢٧٩٫٦٤٦  ٣٢٥٫٣٢٧  حسابات جاريةفي  -
  ٣٫٢٧١  ٢٤٫٤٨٤  ودائع ھامشيةفي  -
  ٣٠٫٨٠٤  ٤٣٫٣٦٩  حسابات تحت الطلبفي  -
  -----------  ----------  
  ٤٩٤٫٦٥٦  ٤٩٩٫٥١٨  
  ======   ======  
  

مليون درھم  ١١٠٫١٠ومبلغ  )مليون درھم ٠٫٤٦: ٢٠١٢(مليون درھم  ٠٫٤٢على مبلغ  البنكيشتمل النقد في الصندوق ولدى 
  .على التوالي، محتفظ بھا خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة)مليون درھم ٦٦٫١٦: ٢٠١٢(
  

ً للمعدالت التجاري  ٩٤٫٠٦ :٢٠١٢(مليون درھم  ٣٦٫٥٢مبلغ تشتمل الودائع الثابتة على . االعتيادية ةتخضع الودائع الثابتة لفائدة وفقا
  . ))٨( ٢٤راجع إيضاح ( المجموعةعليھا  حصلتتم االحتفاظ بھا من قبل البنك كرھن مقابل التسھيالت المصرفية التي  )مليون درھم

  
            الموجودات والمطلوبات المحتفظ بھا للبيع  ٢٠

  
إدارة المجموعة  التزامبناًء على  محتفظ بھا للبيع كمجموعة استبعادتم تصنيفھا تابعة تعمل في مجال تصنيع السفن ركة لدى المجموعة ش

  . المحتفظ بھا للبيع االستبعادتم البدء في أعمال بيع مجموعة . بأكمله ببيع المصنع
  

تم تصنيف ھذه  وقد مليون درھم ١٫٥لوبات بمبلغ مليون درھم ومط ٢٠٫٣١تتضمن الشركة المشار إليھا أعاله موجودات بمبلغ 
  .الموجودات والمطلوبات كما في تاريخ التقرير كموجودات محتفظ بھا للبيع ومطلوبات محتفظ بھا للبيع ضمن البيانات المالية الموحدة

  
ً لحقوق الالمحتسبة عالوة على ذلك، لدى المجموعة استثمارات في بعض الشركات المستثمر بھا  والتي تم تصنيفھا  ملكيةوفقا

ً تم احتساب ھذه االستثمارات . كاستثمارات محتفظ بھا للبيع كما في تاريخ التقرير طريقة حقوق الملكية حتى تاريخ تحويلھا إلى فئة ل وفقا
  .٢٠١٣ديسمبر  ٣١مليون درھم كما في  ١٫٩٧االستثمارات المحتفظ بھا للبيع بقيمة 

  
يتعلق بانخفاض قيمة ) مليون درھم ١٫٥٨: ٢٠١٢(مليون درھم  ٥باالعتراف بمبلغ متراكم يبلغ ية الحالقامت المجموعة خالل السنة 
  .الموجودات المحتفظ بھا للبيع

  
  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ٢١

  
االستثمارات  هھم، وتم تصنيف ھذمليون در ٠٫١مبلغ ب سندات الملكيةات في بعض استثماربتسجيل  ٢٠١٢ سنة في قامت المجموعة

قامت المجموعة خالل السنة الحالية باستبعاد استثمارھا في سندات الملكية،  .كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
    ).١٠ضاح راجع إي(مليون درھم  ٠٫١٥المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، وترتب على ذلك أرباح بلغت 

  
 كما في تاريخ التقرير مليون درھم ٠٫٠٤بمبلغ  خسائر إعادة تقييم ھذه االستثماراتقامت المجموعة خالل السنة السابقة باالعتراف ب

   ).٨راجع إيضاح (
  

  . ٣٣تم إدراج معلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق وقياس القيمة العادلة في اإليضاح 
  

 



 

٤٧ 

  وشركاتھا التابعة.) ع.م.ش(يراميك رأس الخيمة س
  

  )تابع(إيضاحات 
  
   اتيرأس المال واالحتياط  ٢٢

 ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  

   رأس المال  )١(
      المصرح به والمصدر 

  ١٧٠٫٠٠٠  ١٧٠٫٠٠٠  نقداً تم دفعهدرھم للسھم  ١سھماً بقيمة ١٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠
  ٥٧٣٫٢٠٢  ٥٧٣٫٢٠٢  درھم للسھم  ١منحة بقيمة  سھماً مصدراً كأسھم ٥٧٣٫٢٠٢٫٤٦٠

  -----------  -----------  
  ٧٤٣٫٢٠٢  ٧٤٣٫٢٠٢  درھم للسھم ١سھم بقيمة  ٧٤٣٫٢٠٢٫٤٦٠

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

عادل بما ي في اجتماعات الشركةيكون لھم حقوق تصويت  كما توزيعات األرباح الُمعلن عنھا الحصول علىيحق لحاملي األسھم العادية 
  .فيما يتعلق بالموجودات المتبقية للشركة حقوق متساويةكافة األسھم ل تكون. التي يمتلكونھا عدد األسھم

  
  احتياطي عالوة األسھم  )٢(

  ألف درھم   
    :عند إصدار األسھم

    
  ١٦٥٫٠٠٠  )أدناه) أ(راجع . (ع.م.سيراميك رأس الخيمة ش

  ٦٠٫٣٩١  )أدناه) ب(راجع (نجالديش المحدودة، ب) بنجالديش(سيراميك رأس الخيمة 
 ً   )٣٫٥٨٣(  مصروفات اإلصدار : ناقصا

   ----------  
  ٢٢١٫٨٠٨  اإلجمالي

  ======  
  
 وقد ترتب على ذلكدرھم للسھم الواحد،  ١٢بلغ مليون سھم عادي بسعر ممارسة  ١٥ إصدارالشركة  و، قرر مساھم١٩٩٨في أكتوبر   )أ(

  .مليون درھم ١٦٥عالوة أسھم بقيمة 
    

مليون سھم عادي بسعر ممارسة  ٤٤٫٥١المحدودة إصدار ) بنجالديش(شركة سيراميك رأس الخيمة  ومساھم، قرر ٢٠١٠في فبراير   )ب(
األسھم البالغة  إصدار بتكاليفتم االعتراف . مليون درھم ٦٠٫٣٩عالوة أسھم بقيمة  وقد ترتب على ذلكدرھم للسھم للواحد،  ١٫٣٦بلغ 

  .المحدودة كتخفيض في حقوق الملكية) بنجالديش(مال سيراميك رأس الخيمة لناتجة عن الزيادة في رأسدرھم ا مليون ٣٫٥٨
    

  احتياطي التحويل  )٣(
  

، باإلضافة إلى الخارجيةعن تحويل البيانات المالية للعمليات  الناتجةصرف العمالت األجنبية  اتكافة فروق مناحتياطي التحويل  يتألف  
  .الخارجيةن تحويل البنود المالية التي ُتشكل جزءاً من صافي استثمارات المجموعة في العمليات ع ات الناتجةالفروق

  
  االحتياطي القانوني  )٤(

  
 ً ً شركات المجموعة ل للنظام األساسيوفقا  ١٩٨٤لسنة ) ٨(من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  ٢٥٥لمادة ل وطبقا

٪ من صافي األرباح السنوية لكل شركة من شركات المجموعة التي ينطبق عليھا القانون إلى ١٠ب تحويل نسبة ، يتوج)وتعديالته(
ھذا إن . لشركاتھذه ا٪ من رأس المال المدفوع ل٥٠ويجوز إيقاف تلك التحويالت عندما يبلغ ھذا االحتياطي . يالقانوناالحتياطي 

االحتياطي القانوني الموحد التحويالت التي  يظھر. القانون المذكور أعاله ينص عليھالتي االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الظروف ا
  .تمت بعد االستحواذ على الشركات التابعة

  
  العام حتياطي اال  )٥(

  
إن . تياطيصافي أرباح السنوات السابقة المحتجزة في االح )مليون درھم ٨٢٫٨: ٢٠١٢(مليون درھم  ٨٢٫٨يمثل االحتياطي العام البالغ 
  . ھذا االحتياطي قابل للتوزيع

  
  
  
  
  



 

٤٨ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

  )  تابع( اتيرأس المال واالحتياط  ٢٢
  

  احتياطي رأس المال  )٦(
  

اح المحتجزة التي تمت األرب منحصة المجموعة  )مليون درھم ٥٥٫٤: ٢٠١٢(مليون درھم  ٥٥٫٠٤احتياطي رأس المال البالغ  يمثل
  .إن احتياطي رأس المال غير قابل للتوزيع. رسملتھا من قبل عدة شركات تابعة

  
  توزيعات األرباح المقترحة  )٧(

  
تقديم ھذا االقتراح إلى الجمعية  وسوف يتم، الواحد درھم للسھم ٠٫٢٠بمبلغ  ٢٠١٣مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية لسنة  اقترح

وافق ، ٢٠١٣أبريل  ٢٣في . ٢٠١٤ الذي سوف يعقد في مارسجتماع السنوي اال خاللمن قبل مساھمي الشركة  هادالعتم العمومية
المقترحة من قبل  )الواحد درھم للسھم ٠٫٢٠(توزيعات األرباح النقدية الشركة خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي على  ومساھم

  .مجلس اإلدارة
  
  ارة أتعاب أعضاء مجلس اإلد  )٨(

  
، وافق المساھمون على أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة ٢٠١٣أبريل  ٢٣خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية الذي عقد بتاريخ 

  . والتي تم دفعھا خالل السنة ٢٠١٢ديسمبر  ٣١مليون درھم للسنة المنتھية في  ٢٫٤المقترحة البالغة 
  
  ربحية السھم  ٢٣

  
مليون   ٢٢٣٫٠٨: ٢٠١٢(مليون درھم  ٢٨٢٫٤على األرباح البالغة  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ية للسھم في يرتكز احتساب األرباح األساس

ً ألف  ٧٤٣٫٢٠٢إلى حاملي األسھم العادية للشركة والمتوسط المرجح لعدد األسھم العادية القائمة البالغ  ةالمنسوب )درھم : ٢٠١٢(سھما
ً  ألف ٧٤٣٫٢٠٢   :لي، ويتم احتسابھا على النحو التا)سھما

  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
      

  ٢٢٣٫٠٨١  ٢٨٢٫٣٩٦  )ألف درھم(صافي األرباح المنسوبة إلى مالكي الشركة 
  ======  ======  

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

  ٠٫٣٠  ٠٫٣٨  )درھم(ربحية السھم 
  ====  ====  
  

  .لى ربحية السھم األساسية نظراً لعدم وجود أي التزامات قائمة لدى الشركة كما في تاريخ التقريرلم يكن ھناك تأثير للتخفيف ع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٤٩ 

  

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

  )تابع(إيضاحات 
  
   القروض المصرفية  ٢٤

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

      األجل ةقصير
  ١١١٫٥٧٢  ٢٦٫٩٩٧  صرفية على المكشوفالسحوبات الم

  ٤٢١٫٥٦١  ٥٠١٫٢١٥  قروض قصيرة األجل
  ٢٨٦٫٦١٣  ٤٨٫٨٦١  إيصاالت أمانة

  ٧١١٫٦١٨  ٣٣٢٫٢٦٩  قروض طويلة األجلمن ستحقاق قصير األجل اال
  -----------   ------------  
  ١٫٥٣١٫٣٦٤  ٩٠٩٫٣٤٢  
  ======  =======  
      

      طويلة األجل
  ١٫١٤٨٫٦٤٤  ١٫٢٤٧٫٠٦٠  قروض مصرفية

 ً   )٧١١٫٦١٨(  )٣٣٢٫٢٦٩(  قروض طويلة األجلمن ستحقاق قصير األجل اال: ناقصا
   ------------   ------------  
  ٤٣٧٫٠٢٦  ٩١٤٫٧٩١  
  ======   ======  
      

  :فيما يلي أحكام وشروط القروض طويلة األجل القائمة
    ٢٠١٢  ٢٠١٣  

  ألف درھم  ألف درھم  معدل الفائدة  العملة
        

  ٢٥٫٩٢٤  ١٩٫٨٩٨  ٪٨٫٢ -٪ ٦٫٦  دوالر استرالي
  ١٫٥٢٤  ١٫٤٧٥  ٪١٧ -٪ ١٤ تاكا بنجالديشية
  ٨٧٫٥٠٨  ٦٧٩  ٪٨ -٪ ٤  درھم إماراتي

  ٥٢٫٤٩٠  ٣٨٫٧٦٦  ٪٥٫٥٥ -٪ ٠٫٩  يورو
  ٦٩  ١٠٫١٦٧  ٪١٠٫٣ -٪ ٩٫٧  روبية ھندية

  ٩٨١٫١٢٩  ١٫١٧٦٫٠٧٥  ٪٣٫٢٥ -٪ ٢٫٢٥  دوالر أمريكي
   -------------   --------- ---  

  ١٫١٤٨٫٦٤٤  ١٫٢٤٧٫٠٦٠    اإلجمالي
    =======  =======  
  

تمويل  وأحصلت المجموعة على تسھيالت طويلة األجل وقصيرة األجل من بنوك مختلفة بغرض تمويل االستحواذ على موجودات 
رضة ذات الصلة تللشركات المق ةالعمالت الرسميإما بمعظم ھذه القروض المصرفية  تكون. العامل ھاأو الوفاء بمتطلبات رأسمال مشاريع

يرتكز سعر الفائدة على القروض . أمام سعر صرف العملة الرسمية للشركة سعر صرفھا ثابتأو بالدوالر األمريكي، وھى عملة 
لغرض قامت المجموعة بإبرام عقود مقايضة أسعار الفائدة وعقود مقايضة عمالت أجنبية . االعتياديةالتجارية  المعدالتالمصرفية على 

تتراوح تواريخ استحقاق القروض ). ٢٧راجع إيضاح (تعرضھا لمخاطر أسعار الفائدة ومخاطر صرف العمالت األجنبية  التحوط من
  .٢٠٢٠إلى  ٢٠١٤ألجل من 

  
  :يتم ضمان ھذه القروض المصرفية بموجب ما يلي

  
  رھن سلبي على موجودات المجموعة؛  )١(
 ن وغير مساندين؛غير مضموني آخرينحقوق متساوية مع مقرضين  )٢(
 ؛)١٢راجع إيضاح (رھن على السيارات ذات الصلة، لصالح البنك  )٣(
 مليون درھم؛  ١٣٩سند إذني مقابل مبلغ  )٤(
 تخصيص بوليصة تأمين على األثاث والتركيبات والمعدات الخاصة ببعض شركات المجموعة لصالح البنك؛ )٥(
 ضمان تجاري للشركة؛  )٦(
 ؛ و )١٧و ١٦راجع اإليضاحين (ة ببعض شركات المجموعة رھن على المخزون والذمم المدينة الخاص )٧(
 ). ١٩راجع اإليضاح (ودائع ثابتة مرھونة  )٨(
  

  



 

٥٠ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  
  الذمم الدائنة التجارية واألخرى  ٢٥

 ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٥٩٥٫٦٩٣  ٦٥٦٫٧٣٢  الذمم الدائنة التجارية
  ١٥٣٫٣٣٣  ٢٢٥٫٤٥٥  ومصروفات أخرى مصروفات مستحقة
  ٣١٫٢٩٤  ٣٨٫٠٤٣  سلفيات من العمالء

  ٢٤٫٧٣٤  ٣٠٫١٩٥  وحسومات المبيعات والمبيعات مخصص عموالت الوكالء
  ٩٫٢١٠  ٢٩٫٧٢٥  الذمم الدائنة األخرى

   ----------   ----------  
  ٨١٤٫٢٦٤  ٩٨٠٫١٥٠  
  ======  ======  
  

  اية الخدمة للموظفينتعويضات نھ  ٢٦
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٦٢٫١٩٧  ٦٦٫٠٩٣  يناير  ١في 
  -  ٩٫١٣٤  )) أ(٥راجع اإليضاح (عند االستحواذ على شركة تابعة 

  ١٦٫٩٢٩  ٢١٫٤٧٩  المحمل للسنة
  )١٢٫٨٦٢(  )١٧٫٢٦٩(  المبالغ المدفوعة خالل السنة

  )١٧١(  )١٫٤٩٨(  سعر الصرف التغيرات فيتأثير 
   ----------   ---------  

  ٦٦٫٠٩٣  ٧٧٫٩٣٩  ديسمبر  ٣١في 
  ======  =====  

  
  األدوات المالية المشتقة  ٢٧

  
ي الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة، التي تساوي القيم السوقية، باإلضافة إلى القيم االسمية الت يوضح

ً لفترة أو المؤشر المرجعي،  والمعدلقيمة الموجودات المشتقة ذات الصلة، في تتمثل القيمة االسمية . الستحقاقا تخضع للتحليل وفقا
تشير القيم االسمية إلى حجم المعامالت القائمة في نھاية . األدوات المشتقةوتشكل األساس الذي يتم بناًء عليه قياس التغيرات في قيمة 

  .لى مخاطر السوق أو مخاطر االئتمانمؤشر ع بمثابة السنة والتي ال تكون
  

  

القيمة 
العادلة 
  الموجبة

القيمة العادلة 
  السالبة

  القيمة 
  االسمية

  خالل سنة 
  واحدة

   إلى ١ من
  سنوات ٥

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
         ٢٠١٣ديسمبر ٣١

            
  -  ٢٥١٫٦٣٥  ٢٥١٫٦٣٥  ٤٧١  -  عقود مقايضة أسعار الفائدة 

  -  ٧٫٣٢٢  ٧٫٣٢٢  -  ١٫٧٣٦  عقود مقايضة العمالت
  -------  ------   ----------   ----------   ---------  
  ٢٥٨٫٩٥٧  ٢٥٨٫٩٥٧  ٤٧١  ١٫٧٣٦  -  
 ==== ==== ======   ======   =====   

            
            ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  ٢٨٤٫٦٩٦  ٥٦٦٫٣٥١  ٨٥١٫٠٤٧  ٥٫٠٨٧  -  عقود مقايضة أسعار الفائدة 
  ٩٫١٥٣  ٩٫١٥٣  ١٨٫٣٠٦  -  ١٫٠٨١  قايضة العمالتعقود م

  -  ٢٩٫٧٤٥  ٢٩٫٧٤٥  -  ٤٤  عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية
  ------  --------  -----------   ----------    ----------  
  ٢٩٣٫٨٤٩  ٦٠٥٫٢٤٩  ٨٩٩٫٠٩٨  ٥٫٠٨٧  ١٫١٢٥  
  ====  =====  ======  ======  ======  

  



 

٥١ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  
  ) تابع( األدوات المالية المشتقة  ٢٧

  
سعار الفائدة العائمة السائدة أل التعرضبتحويل  ھابموجبالمجموعة قامت  ، حيثمقايضة أسعار الفائدة عقودأبرمت المجموعة عدة   )١(

  .ثابتال فائدة سعرل تعرضلدى بنوك لندن إلى 
 
بتحويل االلتزام المتعلق بصرف  ھاعمالت مع بنوك تجارية، حيث قامت المجموعة بموجبأبرمت المجموعة عقود مقايضة   )٢(

  .خاضع للتحوط بالروبية الھندية مبلغمليون دوالر أمريكي إلى  ٢٫٥عمالت أجنبية تصل إلى 
  

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في  )موجودات( مليون درھم ١٫٢٧ البالغة القيمة السوقية لألدوات المالية المشتقة صافي بلغ الفرق بين  )٣(
مليون درھم  ٥٫٢٢ بلغ ربح ھذا الفرق، وقد ترتب على ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في  )مطلوبات( مليون درھم ٣٫٩٦مقارنًة بمبلغ 

  ).١١راجع إيضاح (، وقد تم االعتراف بھذا المبلغ ضمن إيرادات التمويل )مليون درھم ٢٫١٧: ٢٠١٢(
  

  .إدراج معلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق، وقياس القيمة العادلة ٣٣في اإليضاح م ت
 

  األطراف ذات العالقة  ٢٨
  

المتضمن في  ت مع شركات أخرى تقع ضمن تعريف األطراف ذات العالقةمعامال بإبرامجموعة، في سياق األعمال االعتيادية، تقوم الم
ھذه المتعلقة  ب تقوم اإلدارة باعتماد أسعار وشروط الدفع. "اإلفصاحات حول األطراف ذات العالقة" ٢٤المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ً للمعدالت المتفق عليھاويتم تنفيذھا وف المعامالت  من قبل المجموعة مع األطراف ذات العالقة المبرمةفيما يلي المعامالت الھامة . قا
  ): ١٥و  ٥خاصة اإليضاحين ( ھذه البيانات المالية الموحدة في أخرى اتباستثناء تلك المعامالت التي تم اإلفصاح عنھا في إيضاح

  
  المعامالت مع األطراف ذات العالقة

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  
      الشركات المستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكية  ) أ

  ٤١٦٫٠٧٩  ٤١٣٫٨٠٤  وعقود إنشاءات  بيع بضائع وخدمات   
  ٦٤٫١٠٩  ٩٫١٧٧  شراء بضائع وخدمات   
  ١٫٧٤١  ١٫٦٤٨  ) ١١راجع اإليضاح (فوائد مصروفات    
  ١٫٥٨٠  ١٫٩٨٤  )١١راجع اإليضاح (فوائد إيرادات    
  ٥٫٣٧٩  ٥٫٧٣٣   ية إيرادات إيجار   

  =====  =====  
     
      األطراف األخرى ذات العالقة ) ب

  ١٢٫٠٤٩  ١٨١٫٤٣٧  بيع بضائع وخدمات
  ١٨٦٫٦٣١  ١٤٠٫٤٧٨  شراء بضائع وخدمات

  ٢٫٤٥٧  ١٢٫٣٨٠  )١١راجع اإليضاح (فوائد إيرادات    
  ٤٫٥٥٧  ٤٫٨٣٨  إيرادات إيجار 

 =====  =====  
            

  . ١٥و  ٥راجع أيضاً اإليضاحين 
  

  موظفي اإلدارة الرئيسيين تعويضات
  

  :خالل السنةلدى الشركة أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين اآلخرين  مكافآتفيما يلي 
  
 ٢٠١٢  ٢٠١٣  

  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٩٫١٠١  ١٥٫٨٩٠  امتيازات قصيرة األجل
  ١٧٠  ٤٠٧  ينتعويضات نھاية الخدمة للموظف

  ====  ===  
  



 

٥٢ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

  ) تابع( األطراف ذات العالقة  ٢٨
  

  المستحق من أطراف ذات عالقة
    ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٥٣٨٫٦٩٨  ٥١٤٫٨٦٠    وفقاً لحقوق الملكيةمحتسبة شركات مستثمر بھا 
  ٢١٢٫٩٦٨  ٥٢٣٫٥٢٥    عالقة خرى ذات أطراف أ

 ً   )٦٠٫٠٩٠(  )٧٢٫٩٦٥(  )٣٣يضاحاإلراجع(خسائر انخفاض القيمةمخصص : ناقصا
    -----------  -----------  
    ٦٩١٫٥٧٦  ٩٦٥٫٤٢٠  
  ======  ======  

  

بأطراف ذات عالقة لدى المجموعة يشتمل المستحق من األطراف ذات العالقة على الذمم المدينة المستحقة من بعض الشركات المرتبطة 
أعضاء مجلس  يرى. بموجب الملكية المشتركة والعضوية في مجلس اإلدارة التي يتمتع بھا بعض األفراد في الشركة وھذه الشركات

تلك  ةقيمانخفاض  نتيجة متوقعة لتغطية أي خسائر كافٍ  المخصص الحالي أنإدارة الشركة، بناًء على مراجعتھم لألرصدة المستحقة، 
، قامت المجموعة باالعتراف بخسائر انخفاض قيمة مبالغ مستحقة من أطراف ذات والسنة السابقة خالل السنة الحالية .األرصدة المستحقة

  .عالقة تزاول نشاطھا بصورة أساسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة وأوروبا
  

  المستحق إلى أطراف ذات عالقة
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درھم ألف  ألف درھم  
      

  ١١٥٫٢١٩  ٤٥٫٤٧٥  وفقاً لحقوق الملكيةمحتسبة شركات مستثمر بھا 
  ٥٫٣١٢  ١٣٫٦٣٤  عالقة أطراف أخرى ذات 

  ---------   ---------  
  ١٢٠٫٥٣١  ٥٩٫١٠٩  
  =====  =====  
  

  . عليھاالُمتفق الفائدة  ألسعارتخضع بعض األرصدة لدى األطراف ذات العالقة 
  

  من أطراف ذات عالقةالمستحقة جل الذمم المدينة طويلة األ
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  الذمم المدينة طويلة األجل من األطراف ذات العالقة 
  ٣٠٣٫٤٠٠  ٣٠٣٫٤٠٠  ))د(، )ج)(٢( ١٥راجع اإليضاحين (

 ً   )٥٥٫٩٧١(  )٤٦٫٠٩٣(  خصم الذمم المدينة طويلة األجل: ناقصا
  -----------   ---------  
  ٢٤٧٫٤٢٩  ٢٥٧٫٣٠٧  

 ً   )٢٠٫٦٨٠(  )٥٢٫١٤٥(  االستحقاق قصير األجل: ناقصا
  -----------   ---------  

  ٢٢٦٫٧٤٩  ٢٠٥٫١٦٢  االستحقاق طويل األجل
  ======  ======  
  

  ).د(، )ج)(٢(١٥ لمزيد من المعلومات حول شروط السداد، يرجى مراجعة اإليضاحين 
  

   
  
   



 

٥٣ 

  لتابعةوشركاتھا ا.) ع.م.ش(سيراميك رأس الخيمة 
  

  )تابع(إيضاحات 
  
  ضريبة الدخل  ٢٩

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

  :ضرائب التي تفرضفي الدول 
  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  

      الضريبة الحالية
  ٢٣٫١٨٤  ٢٢٫١٦٩  السنة الحالية

      
      الضريبة المؤجلة

  ١١٫٠٤٦  ٢٫٩٨٨  وجود وعكس فروق الضريبة المؤقتة 
  )١٢٫٠٩٢(  )٥٫٨٢١(  السنوات السابقةتسوية 

  ---------  --------  
  )١٫٠٤٦(  )٢٫٨٣٣(  إجمالي الضريبة المؤجلة

  ---------   ---------  
  ٢٢٫١٣٨  ١٩٫٣٣٦  مصروفات الضريبة للسنة

  =====  =====  
  ٦٨٫١٦٩  ٨٧٫٢٦٠  الضريبة مخصص

  =====  =====  
  ٨٫٨١٩  ٧٫٤٤٠  مطلوبات الضريبة المؤجلة

  =====  =====  
  ٢٫٦٠٩  ٢٫٦٧٨  موجودات الضريبة المؤجلة

  ====  ===  
  

: ٢٠١٢( ٢٠١٣٪ لسنة ٦٫٦٣بلغ معدل الضريبة الفعلي الموحد للمجموعة ي. تزاول الشركة نشاطھا في دولة ال تفرض ضرائب
  .جع ذلك بصورة أساسية لتأثير المعدالت الضريبية في الدول الخارجية، وير)٪٨٫٩٩

  
   االرتباطات وااللتزامات الطارئة  ٣٠

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  
     

  ٩٢٫٤١٥  ١٩٠٫٤١٧  خطابات ضمان
  ٤٦٫٨٩٦  ٦٧٫٨٢٣  اعتمادات مستندية
  ٥٫٦٤٦  ٥٥٥  ارتباطات رأسمالية

  ٣٣٫٢١٦  ٥٨٫٣٢١  ضريبية أخرى محتملة ضريبة القيمة المضافة والتزامات 
  =====  =====  
  

إال أن إدارة المجموعة مقتنعة بأنه قد . لم تتم مراجعة اإلقرارات الضريبية لبعض السنوات في بعض الدول من قبل السلطات الضريبية
  .تم رصد مخصصات كافية لاللتزامات الضريبية المحتملة

  
في ھذه  ال يمكن تحديدھا ، التيللمجموعة االعتيادية األنشطة التعاقديةخرى المحتملة في سياق قد تنشأ بعض االلتزامات الضريبية األ

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

ديسمبر  ٣١كما في . أطراف ذات عالقة من بنوك تجارية قامت الشركة بإصدار ضمانات بنكية مقابل السلفيات التي حصلت عليھا
  .)مليون درھم ٩٢٫٤١: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ١٩٠٫٤١، بلغت قيمة الضمانات القائمة ٢٠١٣

  

  



 

٥٤ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  
  الحصص غير المسيطرة   ٣١

  
    .  المتعلقة بكل شركة من الشركات التابعة للمجموعة التي لھا حصص غير مسيطرة ھامة، قبل إجراء أي حذف بين شركات المجموعةيلخص الجدول التالي المعلومات   

  
  الشركات التابعة داخل دولة  

  اإلمارات العربية المتحدة
  الشركات التابعة خارج دولة
  اإلمارات العربية المتحدة

  المحذوفات بين
  شركات المجموعة

  
  لياإلجما

                  نسبة الحصص غير المسيطرة
  ٢٠١٢    ٢٠١٣  ٢٠١٢    ٢٠١٣  ٢٠١٢    ٢٠١٣  ٢٠١٢    ٢٠١٣  ديسمبر 

  --------------------------------------------------------------------------- ألف درھم  -------------------------------------------------------   
                  

  ٥٣١٫٥٦٨  ٥٤٦٫١٢١  -  )٢٠٫٦٢٠(  ٤٦١٫٠٦٥  ٥٣٦٫٦٦٦  ٧٠٫٥٠٣  ٣٠٫٠٧٥  المتداولة  الموجودات غير
  ٩٥١٫٤٩٥  ٩٧٣٫٧٨٦  )٢١٫٢٤٧(  -  ٥٤٧٫٢٦٩  ٦١٠٫٠٦١  ٤٢٥٫٤٧٣  ٣٦٣٫٧٢٥  الموجودات المتداولة 

  ١٤٠٫٨٢٢  ٧٢٫٠٥٨  -  -  ١٣٣٫٤٤٢  ٦٦٫٩٤٠  ٧٫٣٨٠  ٥٫١١٨  المطلوبات غير المتداولة 
  ٦٣٨٫٨٢٨  ٦٤٢٫٦٨٥  - - ٣٦٥٫١١٠ ٤٠٧٫٩٣٠ ٢٧٣٫٧١٨  ٢٣٤٫٧٥٥ المطلوبات المتداولة

                  
  ٧٠٣٫٤١٣  ٨٠٥٫١٦٤  )٢١٫٢٤٧(  )٢٠٫٦٢٠(  ٥٠٩٫٧٨٢  ٦٧١٫٨٥٧  ٢١٤٫٨٧٨  ١٥٣٫٩٢٧  صافي الموجودات 

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

  ١٤٧٫٨١٨  ١٦٥٫٩٧٣  )٢١٫٢٤٧(  )٢٠٫٦٢٠(  ٩٣٫٠٤٤  ١١٨٫٠٦٧  ٧٦٫٠٢١  ٦٨٫٥٢٦  القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة 
 =====  ====== ====== =====  ======  ======   ======   ======  

                  
  ١٫٢٦٥٫٠٣٧  ١٫١٩٨٫٦٦٦  -  -  ٧٤١٫١٠٧  ٨٠٨٫٢٢٣  ٥٢٣٫٩٣٠  ٣٩٠٫٤٤٣  اإليرادات 

                  
  ١٩٫٣٤١  )٣٠٫٢٩٢(  -  -  ٢١٫٤١٦  )١٠٫٤٤٩(  )٢٫٠٧٥(  )١٩٫٨٤٣(  ) الخسائر/ (األرباح 

                  
  )١٥١٫٢٢٦(  )٢١٫٤٠٦(  -  -  )١٥١٫١٧٣(  )٢١٫١٦٤(  )٥٣(  )٢٤٢(  اإليرادات الشاملة األخرى 

                  
  )١٣١٫٨٨٥(  )٥١٫٦٩٨(  -  -  )١٢٩٫٧٥٧(  )٣١٫٦١٣(  )٢٫١٢٨(  )٢٠٫٠٨٥(  إجمالي اإليرادات الشاملة 

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

  ٩٢٠  )١٠٫١١٢(  )٢٫٢٥٢(  ٨٣٣  ٢٫٠٥٦  )٣٫٤٣٣(  ١٫١١٦  )٧٫٥١٢(  الموزعة على الحصص غير المسيطرة ) الخسائر/(األرباح
  إجمالي اإليرادات الشاملة الموزعة على الحصص 

  غير المسيطرة    
  
)١١٠(  

  
)٢٢٣(  

  
)٧١٦(  

  
)٣٠٫٢٢١(  

  
-  

  
-  

  
)٨٢٦(  

  
)٣٠٫٤٤٤(  

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



 

٥٥ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

  عقود اإليجار التشغيلية  ٣٢
  

  : كمؤجر  
  

خمس  لفترة تزيد عنتمتد عقود اإليجار عادًة . عقاراتھا االستثمارية بموجب عقود إيجار تشغيلية بتأجيرتقوم بعض شركات المجموعة 
  . السوق السائدة لدى يجاراتاإلتخضع عقود اإليجار لمراجعة دورية لتعكس . تجديد عقد اإليجار بعد ذلك التاريخ إمكانيةت مع اسنو

  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٦٫١٤٢  ٢١٫٧٥٣  أقل من سنة
  ٥٧٫٢٦٨  ٥٨٫١٦٠  من سنتين إلى خمس سنوات

  ١٧١٫٣٩٤  ١٦٣٫٦٤٩  أكثر من خمس سنوات
  ----------   ----------  
  ٢٤٤٫٨٠٤  ٢٤٣٫٥٦٢  
  ======  ======  

  األدوات المالية      ٣٣
  

  دارة المخاطراإلطار العام إل
  

  : تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من جراء استخدامھا لألدوات المالية
  
 مخاطر االئتمان  
 مخاطر السيولة  
 مخاطر السوق  
  

وعة للمخاطر المبينة أعاله، ويصف أغراض المجموعة وسياساتھا والطرق المستخدمة يقدم ھذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجم
  .من قبلھا لقياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال

  
 عليااإلدارة ال تكون. المجموعة التي تتعرض لھايكون مجلس اإلدارة مسؤوالً بصورة عامة عن وضع ومتابعة إطار إدارة المخاطر 

مجلس اإلدارة، تقديم تقارير منتظمة إلى ب تقوموضع ومراقبة سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة، كما  للمجموعة مسؤولة عن
 بصورة رسميةموثقة  إدارة المخاطر سياساتمجموعة من للمجموعة من  إلدارة المخاطر المالية الحالييتكون اإلطار . احول أنشطتھ

  . اسات غير رسمية إلدارة المخاطر في بعض المجاالت األخرىفي بعض المجاالت، وسي
  
لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجھھا المجموعة ولوضع ) الرسمية وغير الرسمية(المجموعة  لدى مخاطرالتم وضع سياسات إدارة ي

تتم مراجعة سياسات وأنظمة . الموضوعةالحدود والضوابط المناسبة للمخاطر ومراقبتھا ولمتابعة المخاطر ومراقبة االلتزام بالحدود 
تھدف المجموعة من خالل معايير وإجراءات . لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة منتظمإدارة المخاطر بشكل 

  . ة نظامية وبناءة يدرك فيھا كافة الموظفين أدوارھم والتزاماتھميبيئة رقاب توفيرالتدريب الخاصة بھا إلى 
  

اللتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر لدى المجموعة، كما امراقبة باإلدارة قيام كيفية  بمتابعة التدقيق لدى المجموعةلجنة  تقوم
مساعدة بالتدقيق الداخلي  قسم يقوم. أنھا مسؤولة عن مراجعة فاعلية إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجھھا المجموعة

التدقيق الداخلي بأعمال مراجعة دورية ومتخصصة لضوابط وإجراءات إدارة  يقوم قسم. قيام بدورھا اإلشرافيلجنة التدقيق في ال
  .إلى لجنة التدقيق حول نتائج أعمال المراجعةتقارير  ويقوم بتقديمالمخاطر، 

  
مة رقابية بغرض مواجھة المخاطر كجزء من تطبيق سياسات إدارة المخاطر، تكون اإلدارة العليا مسؤولة أيضاً عن وضع وتطبيق أنظ

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

  .التي تزاول المجموعة أعمالھا فيھا، ومعايير االنضباط المؤسسي المتعارف عليھا بصورة عامة
  

، وھي ")رأس الخيمة إيران("المحدودة  .ع.م.شركة تابعة في إيران، سيراميك رأس الخيمة ش ٢٠١٣ديسمبر  ٣١لدى المجموعة في 
 )مليون درھم ١٢٢٫٧٩: ٢٠١٢(مليون درھم  ٢١٥٫٥٧، ويبلغ صافي موجوداتھا  السيراميك بالطل في مجال تصنيع وبيع شركة تعم

   .كما في ذلك التاريخ



 

٥٦ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

  )تابع(األدوات المالية      ٣٣
  

  )تابع(دارة المخاطر اإلطار العام إل
  

استعادة األموال  فإنشديدة الصرامة والحظر المفروض على النفط، وتجارية مالية  توفرض عقوبا نظراً للوضع السياسي في إيران
٪ مقابل ٥٥عالوة على ذلك، فقد انخفضت قيمة العملة اإليرانية بواقع . الصعوبة أصبح أمر غاية في من إيران عبر القنوات المصرفية
ً في . ٢٠١٢ديسمبر  ٣١إلى  ٢٠١٢يناير  ١الدوالر األمريكي في الفترة من  . ٢٠١٣إال أن العملة اإليرانية أصبحت مستقرة نسبيا

  . عقب نھاية السنة، تعطي المناقشات المتعلقة برفع العقوبات أمال في تعافي االقتصاد
  

قام مجلس إدارة الشركة بتقييم تعرض المجموعة للمخاطر في إيران في تاريخ التقرير في ضوء الظروف العالمية والسياسية الحالية 
أن المجموعة ستكون قادرة على استرداد االستثمارات في إيران كما ستكون  ويرى أعضاء مجلس اإلدارةالعوامل الموضحة أعاله، و

وبالتالي، يرى أعضاء مجلس اإلدارة عدم ضرورة رصد مخصص في ھذا الشأن ضمن . ستعادة األموالال إيجاد طريقةقادرة على 
، قامت المجموعة باستبعاد استثمار في السابقةخالل السنة . ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  )). ج)(٢(١٥راجع اإليضاح (شركة زميلة في إيران 
  

تتألف المطلوبات المالية غير المشتقة للمجموعة من القروض المصرفية والذمم الدائنة التجارية واألخرى واألرصدة المستحقة إلى 
لدى المجموعة موجودات مالية مختلفة مثل الذمم المدينة التجارية واألخرى والنقد وما يعادله والمستحق من . راف ذات عالقةأط

  . أطراف ذات عالقة
 

ً بأدوات مشتقة تتمثل بصورة رئيسية في عقود مقايضة أسعار الفائدة وعقود مقايضة العمالت وعقود صرف  تحتفظ المجموعة أيضا
تھدف المجموعة من ذلك إلى إدارة مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر صرف العمالت الناتجة من عمليات المجموعة . ية آجلةعمالت أجنب

  .طبقاً لسياسة المجموعة، ال يتم تنفيذ أي معامالت تتعلق بالمتاجرة في األدوات المشتقة. وموارد التمويل لديھا
   

  مخاطر االئتمان
  

طر تعرض المجموعة لخسائر مالية في حال عجز أحد العمالء أو األطراف المقابلة ألداة مالية ما عن مخافي تتمثل مخاطر االئتمان 
الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ مخاطر االئتمان بصورة أساسية من الذمم المدينة التجارية واألخرى والمبالغ المستحقة من أطراف 

  .رض لمخاطر االئتمان ُيعادل القيمة الدفترية لھذه األدواتإن أقصى تع. ذات عالقة واألرصدة لدى البنوك
  

  التعرض لمخاطر االئتمان
  

: فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير. تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية أقصى تعرض لمخاطر االئتمان
    

  القروض والذمم المدينة      
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  

  درھم  ألف  ألف درھم   
      

  ٢٢٦٫٧٤٩  ٢٠٥٫١٦٢ ذمم مدينة طويلة األجل مستحقة من أطرف ذات عالقة
 ١٫٠٢٢٫١٠٦ ١٫٠١٤٫٧٠٥  الذمم المدينة التجارية واألخرى 

  ٤٩٣٫٠٨٠  ٤٩٧٫٧٣٣  النقد لدى البنك
  ٦٩١٫٥٧٦  ٩٦٥٫٤٢٠  المستحق من أطراف ذات عالقة 

   -------------   ------------  
  ٢٫٤٣٣٫٥١١  ٢٫٦٨٣٫٠٢٠  
 =======   =======  
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  وشركاتھا التابعة.) ع.م.ش(سيراميك رأس الخيمة 
  

  )تابع(إيضاحات 
  

  )تابع(األدوات المالية      ٣٣
  

  )تابع(مخاطر االئتمان 
  

  )تابع(التعرض لمخاطر االئتمان 
  

  الذمم المدينة التجارية واألخرى والمبلغ المستحق من أطراف ذات عالقة 
  

االعتبار التوزيع في اإلدارة  تضع. المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالسمات الفردية لكل عميل على حدة يتأثر تعرض
الديموغرافي لقاعدة عمالء المجموعة، بما في ذلك مخاطر التعثر في قطاع العمل والدولة التي يزاول بھا العمالء أنشطتھم، حيث أنه 

مثل تمالء لدى المجموعة أكبر عشر ع المبالغ المستحقة منإن . على مخاطر االئتمان ل تأثيرالعوام من المحتمل أن يكون لھذه
مخاطر االئتمان بصورة جوھرية من  تتركز. ٢٠١٣ديسمبر  ٣١من الذمم المدينة القائمة كما في  )٪٢٦٫٠٧: ٢٠١٢(٪ ٢١٫٢٧

  .فريقياإية في منطقة الشرق األوسط وشمال الناحية الجغراف
  

ارة بوضع سياسة ائتمانية يتم بموجبھا تحليل الجدارة االئتمانية لكل عميل جديد قبل أن تقدم المجموعة شروطھا الخاصة قامت اإلد
دون الحاجة لموافقات من  المصرح بهالحد األقصى للمبلغ  ھذه الحدود تمثلولكل عميل  للشراءيتم وضع حدود . بالسداد والتوريد

  . مراجعة ھذه الحدود بصورة دوريةاإلدارة العليا للمجموعة؛ وتتم 
  

االئتمانية، بما في ذلك ما إذا كانوا  لخصائصھموفقاً  واألطراف ذات العالقة العمالء تصنيف، يتم مراقبة مخاطر االئتمان ضمن إطار
. الت تعثر مالي سابقةوتواريخ االستحقاق ووجود حا الذمم المدينة أعماروأفراد أو ھيئات قانونية، والموقع الجغرافي، وقطاع العمل 

  .نظراً للظروف االقتصادية المتدھورة في السنوات األخيرة، تم تعديل بعض الحدود االئتمانية
  

تقوم المجموعة برصد مخصص النخفاض القيمة والذي يمثل تقديرھا للخسائر المتكبدة فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية والمبالغ 
عنصر الخسائر المحددة الذي في مثل العنصر الرئيسي لھذا المخصص يت. الذمم المدينة األخرىوالمستحقة من أطراف ذات عالقة 

يرتبط بالتعرضات الھامة في حالتھا الفردية وعنصر الخسارة الجماعي المخصص لمجموعات الموجودات المماثلة فيما يتعلق 
تحديد مخصص الخسارة الجماعي بناًء على المعطيات التاريخية يتم . بالخسائر التي تم تكبدھا ولكن لم يتم التعرف عليھا حتى اآلن

ترى إدارة المجموعة أن المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة كما في تاريخ التقرير . إلحصائيات السداد لموجودات مالية مماثلة
  .قابلة لالسترداد بالكامل بقيمتھا الدفترية

  
والذمم المدينة التجارية واألخرى والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة في تاريخ التقرير  فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان

  :حسب المنطقة الجغرافية والقطاعات التشغيلية
  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

 ١٫٠٤٢٫٢٦٨ ١٫٣٤١٫٠٦٢  الشرق األوسط
  ٥٠٦٫٨٠٨  ٤٨٠٫٤٠٣  دول منطقة اليورو

  ١٧٧٫٢٤٦  ١٦٦٫٧٩٦ )الشرق األوسطباستثناء ( دول أسيا
  ٢١٤٫١٠٩  ١٩٧٫٠٢٦  مناطق أخرى

  -- -----------   ------------  
  ١٫٩٤٠٫٤٣١  ٢٫١٨٥٫٢٨٧  
  =======  =======  

     
 ١٫٥٩٢٫٦٩٦ ١٫٥٩٥٫٣١٨  التجارة والصناعة

  ٢١٩٫٧٢٠  ٤٧٩٫٣١٧  المقاوالت
  ١٧٫٥٦٦  ١٣٫٤٦٠  صناعات أخرى

  ١١٠٫٤٤٩  ٩٧٫١٩٢  أخرى
   ---------- ---   ------------  
  ١٫٩٤٠٫٤٣١  ٢٫١٨٥٫٢٨٧  
  ========  =======  
  
  
  
  



 

٥٨ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

  )تابع(األدوات المالية      ٣٣
  

  )تابع(مخاطر االئتمان 
  

  خسائر انخفاض القيمة
  

 )مليون درھم ١٥٠٫٧٢: ٢٠١٢(درھم  مليون ١٨١٫٨٥تبلغ  ، تعرضت ذمم مدينة تجارية بقيمة اسمية٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في 
  :فيما يلي الحركة في مخصص خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية. لالنخفاض في القيمة

  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

 ١١٢٫٩٠٧ ١٥٠٫٧٢٣  يناير  ١في 
  ٧٣٫٧١٦  ٦٣٫٩٩٧  ) ٨راجع اإليضاح ( المحمل على السنة

  )٣٥٫٩٠٠(  )٣٢٫٨٦٥(  شطبھا / التي تم عكسھامبالغ ال
  -----------   ----------  

  ١٥٠٫٧٢٣  ١٨١٫٨٥٥  ديسمبر  ٣١في 
  ======  ======  
   

  :عالقةخفاض قيمة المبالغ المستحقة من أطراف ذات مخصصات خسائر انفيما يلي الحركة في 
  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

 ١٧٫٣٤٨ ٦٠٫٠٩٠  يناير  ١في 
  ٥١٫٢٩٥  ١٢٫٨٧٥  ) ٨راجع اإليضاح ( المحمل على السنة

  )٨٫٥٥٣(  -  شطبھا / التي تم عكسھاالمبالغ 
   ---------  ---------  

  ٦٠٫٠٩٠  ٧٢٫٩٦٥  ديسمبر  ٣١في 
  =====   =====  
  

  :ديسمبر ٣١التي لم تتعرض النخفاض في القيمة كما في  التجارية لذمم المدينةاأعمار فيما يلي 
  

غيــر متأخرة     
ولم تتعرض  السداد

ي النخفاض ف
  قيمةلا

  
  |-متأخرة السداد ولكنھا لم تتعرض النخفاض في القيمة -|    

  اإلجمالي  
  أقــــــل من 

  يوماً  ١٨٠
  -١٨٠من 
٣٦٠  ً   يوما

  أكثر مــــن 
٣٦٠  ً   يوما

  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
            

١٣١٫٩١٧  ١٢٧٫٣٣٨  ٣٢١٫٦١٠  ٣١٠٫٩٨٤  ٨٩١٫٨٤٩  ٢٠١٣  
  ======  ======  ======  ======  ======  

١٤٣٫٢٨٧  ١٤٠٫٠٦٣  ٣١٩٫٨٥٥  ٣٣٣٫١٧٥  ٩٣٦٫٣٨٠  ٢٠١٢  
  ======  ======  ======  ======  ======  

  
ليل ة وأداء القطاع والتحالخبرة السابق استناداً إلىقيمتھا  تتعرض النخفاض فيالذمم المدينة التي لم  كافة من المتوقع أن يتم تحصيل

من الذمم  ينة وبالتالي فإن الغالبية العظمىضمانات مقابل الذمم المد الحصول على المجموعة تعتادلم . ئتمان العميلاالالشامل لمخاطر 
  . المدينة ال تخضع لضمانات

  
  
  
  
  



 

٥٩ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

  )تابع(المالية األدوات      ٣٣
  

  )تابع(مخاطر االئتمان 
  

  األرصدة لدى البنوك
  

لمكانة  نظراً . جيدة سمعة ذات دولية ومحلية لمخاطر االئتمان من خالل إيداع األرصدة لدى بنوك ھاالحد من تعرضبالمجموعة  تقوم
يتم االحتفاظ باألرصدة المصرفية  .التزاماته، ال تتوقع اإلدارة عجز أي طرف مقابل عن الوفاء بالبنوك التي تتعامل معھا المجموعة

  .بناًء على تصنيفات وكالة موديز للتصنيف االئتماني ٣إلى أأ ١لدى بنوك ومؤسسات مالية مصنفة من ب أأ
  

  المشتقات 
  

للتصنيف بناًء على تصنيفات وكالة موديز  ٣إلى أأ ١يتم إبرام عقود المشتقات مع البنوك والمؤسسات المالية المصنفة من ب أأ
  . االئتماني

  
  الضمانات 

  
، قامت ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في . تھدف سياسة المجموعة إلى تقديم ضمانات مالية فقط إلى الشركات التابعة واالئتالفات المشتركة

    .الشركة بإصدار ضمان إلى بعض البنوك فيما يتعلق بتسھيالت ائتمانية تم منحھا إلى خمس شركات تابعة وائتالفات مشتركة
  

  مخاطر السوق
  

تتمثل مخاطر السوق بالمخاطر التي قد تنتج عن التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة 
إن الھدف من إدارة مخاطر . وأسعار أسھم الملكية التي سوف تؤثر على إيرادات المجموعة أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية

  .بولة بھدف تحقيق أعلى عائد ممكنضمن حدود مق والتحكم فيھا لمخاطر السوق اتة التعرضالسوق ھو إدار
  

  مخاطر العمالت
  

البيع والشراء واالقتراض التي تتم بعملة خالف العمالت الرسمية لشركات  عمليات المجموعة لمخاطر العمالت من تتعرض
لتھا الرسمية ھي الدرھم اإلماراتي لمخاطر عمالت فيما يتعلق ال تتعرض الشركات داخل المجموعة التي تكون عم. المجموعة

ً أمام الدوالر األمريكي إال أنه يتم التحوط . بالمعامالت التي تتم بالدوالر األمريكي نظراً لثبات سعر صرف الدرھم اإلماراتي حاليا
تتمثل العمالت . مقايضة عمالتعقود ي باستخدام بصورة جزئية من المعامالت التي تقوم شركات المجموعة بتنفيذھا بالدوالر األمريك

  .والجنية اإلسترلينيواليورو الدوالر األمريكي التي تنشأ عنھا مخاطر عمالت بصورة أساسية بعمالت 
  

ھا عن سنة واحدة استحقاقوتقل مدة ، التي تتعرض لھاتقوم المجموعة بإبرام عقود صرف آجلة من أجل التحوط من مخاطر العمالت 
  .لدى المجموعة ترتيبات مقايضة عمالت تزيد مدة استحقاقھا عن سنةأن كما  .ريخ التقريرمن تا

  
قات النقدية التي بالعمالت التي تتوافق مع التدف عمليات االقتراضوبصورة عامة، تتم . الفائدة على القروض بعملة القرض يتم احتساب

  . المجموعة ذات الصلة عملياتتنتج من خالل 
  

المطلوبات المالية األخرى التي تتم بعمالت أجنبية، تھدف سياسة المجموعة إلى المحافظة على صافي بالموجودات و فيما يتعلق
ً ألسعار الصرف الفورية عندما   تقتضي الضرورةتعرضھا القادم ضمن مستوى معقول من خالل بيع أو شراء العمالت األجنبية وفقا

  .لقصيرة األج حاالت اختالل التوازنمعالجة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٦٠ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

  )تابع(األدوات المالية      ٣٣
  

  ) تابع( مخاطر السوق
  

  التعرض لمخاطر العمالت 
  

  :فيما يلي تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية
  
  اليورو   الدوالر األمريكي   الجنية اإلسترليني  
  ---------- ------- باآلالفالمبلغ  ----------------------  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

        
بما في ذلك المستحق من (الذمم المدينة التجارية واألخرى 

  )أطراف ذات عالقة
  

١٠٩  
  

١٣٧٫٥١١  
  

٣٨٫٦٧٨  
  ٦٫٤٠٨  ٢٨٫٠٤٦  ٦٫٤٣٨  النقد واألرصدة المصرفية

  )١٧٫٧١٣(  )٣١٫٧٢٨(  )٦١٥(  الذمم الدائنة التجارية واألخرى
  )٥٫٣٣٧(  )٣٩٧٫٤٧٤(  -  قروض مصرفية 

   ----------  -----------   ----------  
  ٢٢٫٠٣٦  )٢٦٣٫٦٤٥(  ٥٫٩٣٢  صافي التعرض في بيان المركز المالي

  -  ١٫٩٩٣  -  معامالت صرف آجلة
   ---------   ------------   ---------  

  ٢٢٫٠٣٦  )٢٦١٫٦٥٢(  ٥٫٩٣٢  صافي التعرض
  =====  =======  =====  
        
        ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

بما في ذلك المستحق من (الذمم المدينة التجارية واألخرى 
  )أطراف ذات عالقة

  
٥٫٨٥٢  

  
١١٥٫٨٦٥  

  
٤٧٫٢٢٤  

  ٤٫٠٧٠  ٧٫٤١٤  ١٩٫٠٦١  النقد واألرصدة المصرفية
  )٢٠٫٠٥٨(  )٨٫٠٣١(  ٢١٧  الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  )١٨٫٤٤٧(  )٣٩٥٫٢٨٩(  -  قروض مصرفية 
  ----------  -----------   ----------  

  ١٢٫٧٨٩  )٢٨٠٫٠٤١(  ٢٥٫١٣٠  صافي التعرض في بيان المركز المالي
  -  - )٥٫٠٠٠(  معامالت صرف آجلة

   ---------   ------------   ---------  
  ١٢٫٧٨٩  )٢٨٠٫٠٤١(  ٢٠٫١٣٠  صافي التعرض

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

  :ار الصرف المطبقة خالل السنةفيما يلي أسع
  

  
  الفوري سعر الصرف     

  ـتوسط ســعر الصرفــم    في تاريخ التقرير       
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
          

  ٥٫٨٢٠  ٥٫٧٤١  ٥٫٩٤٩  ٦٫٠٥٥  جنية إسترليني
  ٣٫٦٧٤  ٣٫٦٧٤ ٣٫٦٧٤ ٣٫٦٧٤  دوالر أمريكي

  ٤٫٧٢٠  ٤٫٨٧٦  ٤٫٨٧٣  ٥٫٠٤٩  يورو
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٦١ 

  

  بعةوشركاتھا التا.) ع.م.ش(سيراميك رأس الخيمة 
  

  )تابع(إيضاحات 
  

  )تابع(األدوات المالية      ٣٣
  

  ) تابع( مخاطر السوق
  

  تحليل الحساسية
  

 ٣١في  ٪٥بنسبة  اإلسترلينياألمريكي واليورو والجنيه  مقابل الدوالر ،كما ھو مبين أدناه ،الدرھم اإلماراتي) انخفاض(إن ارتفاع 
تغيرات صرف العمالت  علىالتحليل  يرتكز ھذا. ائر بالمبالغ المبينة أدناهاألرباح أو الخس) نقص(ديسمبر كان سيؤدي إلى زيادة 

خرى وبصورة يفترض ھذا التحليل ثبات كافة المتغيرات األ. األجنبية التي ترى اإلدارة أنھا محتملة بصورة معقولة في تاريخ التقرير
تم إجراء ھذا التحليل على نفس األساس المتبع في سنة  .عمليات البيع والشراء المتوقعةويتغاضى عن تأثير  خاصة أسعار الفائدة

٢٠١٢.  
  
  ــــــــخفاضـــــــــــــانـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــفاعـارتــــــــــــــــ  
  اح ــــــاألرب  

  أو الخسائر
  قوق ـح

  الملكية
  اح ـــــاألرب

  أو الخسائر
  قوق ـح

  الملكية
  -----------------------------درھم  ألف -- ----------------------------  
          ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

  -  )١٫٧٩٦(  -  ١٫٧٩٦  جنية إسترليني
  -  ٤٨٫٠٥٩  -  )٤٨٫٠٥٩(  دوالر أمريكي

  -  )٥٫٥٦٣(  -  ٥٫٥٦٣  يورو
  

          
          ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  -  )٧٫٤٧٥(  -  ٧٫٤٧٥  جنية إسترليني
  -  ٥١٫٤٣٧  -  )٥١٫٤٣٧(  دوالر أمريكي

  -  )٣٫١١٦(  -  ٣٫١١٦  يورو
  

  مخاطر أسعار الفائدة
  

يرتبط تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة لدى السوق بصورة رئيسية بالتزامات المجموعة المتعلقة بالديون طويلة 
  .األجل التي تخضع ألسعار فائدة عائمة

  
ومن . م خليط من القروض ذات معدالت الفائدة الثابتة والمتغيرةتھدف سياسة المجموعة إلى إدارة تكاليف الفائدة الخاصة بھا باستخدا

أسعار فائدة والتي بموجبھا توافق المجموعة على أن تقوم بتبادل الفرق بين قيم  عقود مقايضةأجل تحقيق ذلك تقوم المجموعة بإبرام 
ُ إلى المبلغ األ يتم إعداد عقود المقايضة .  صلي االسمي المتفق عليهمعدالت الفائدة الثابتة والمتغير، على مدى فترات محددة، استنادا

خضع ت، بعد األخذ في االعتبار تأثير عقود مقايضة أسعار الفائدة، ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في . للتحوط من التزامات الدين ذات الصلة
  .من القروض ألجل لدى المجموعة لمعدل فائدة ثابت )٪٤٥: ٢٠١٢(٪ ١٨
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  وشركاتھا التابعة.) ع.م.ش(الخيمة سيراميك رأس 
  

  )تابع(إيضاحات 
  

  )تابع(األدوات المالية      ٣٣
  

  ) تابع( مخاطر السوق
  

  ) تابع( مخاطر أسعار الفائدة
  

  : فيما يلي بيان أسعار الفائدة ألدوات المجموعة المالية التي تخضع لفائدة بتاريخ التقرير
  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم   ألف درھم   

    ت ذات سعر الفائدة الثابتاألدوا
      

      موجودات مالية
  ١٧٩٫٣٥٩  ١٠٤٫٥٥٣  ودائع ثابتة

  ٣٫٢٧١  ٢٤٫٤٨٤  ودائع ھامشية 
  ٢٢٦٫٧٤٩  ٢٠٥٫١٦٢  ذمم مدينة طويلة األجل مستحقة من أطراف ذات عالقة

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

      مطلوبات مالية
  ٨٩٥٫٢٩٥  ٣٣٢٫٥٥١  قروض مصرفية 

  =====  =====  
      وات ذات سعر الفائدة المتغيراألد
      

      موجودات مالية
  ٦٤٫٣٢٧  ٣٧٫١٢٢  المستحق من أطراف ذات عالقة

  ======  ======  
      مطلوبات مالية

  ٦٦٫٩٣٦  ٤٢٫٦١٧  المستحق إلى أطراف ذات عالقة
  ١٫٠٧٣٫٠٩٥  ١٫٤٩١٫٥٨٢  قروض مصرفية 

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

  دوات ذات سعر الفائدة الثابتتحليل حساسية القيمة العادلة لأل
  

ال تقوم المجموعة باحتساب أيٍ من الموجودات والمطلوبات المالية ذات سعر الفائدة الثابت بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 
  .  لذا فإن التغير في أسعار الفائدة في تاريخ التقرير ما كان ليؤثر على األرباح أو الخسائر. الخسائر

  
  ية التدفقات النقدية لألدوات ذات سعر الفائدة المتغيرتحليل حساس

  
األرباح أو الخسائر وحقوق الملكية ) نقص/(نقطة أساس في أسعار الفائدة بتاريخ التقرير كان سيؤدي إلى زيادة ١٠٠إن التغير بمقدار 

تم إجراء ھذا التحليل على . العمالت األجنبية ويفترض ھذا التحليل ثبات كافة المتغيرات األخرى وخاصة أسعار. بالمبالغ المبينة أدناه
  . ٢٠١٢نفس األساس المتبع في 
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  وشركاتھا التابعة.) ع.م.ش(سيراميك رأس الخيمة 
  

  )تابع(إيضاحات 
  

  )تابع(األدوات المالية   ٣٣
  

  )تابع(مخاطر السوق 
  

  )تابع( مخاطر أسعار الفائدة
  األربــــاح أو الـخسائر              
  بـــــــمقدارالزيادة   

  نقطة أساس ١٠٠
  الــــــــنقص بمقدار

  نقطة أساس ١٠٠
      ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 

      
      الموجودات المالية

  )٣٧١(  ٣٧١  األدوات ذات سعر الفائدة المتغير
  ===  ====  

      المطلوبات المالية
  )٢٥٫٨٨٠(  ٢٥٫٨٨٠  األدوات ذات سعر الفائدة المتغير

  ٦٫٢٦٣  )٦٫٢٦٣(  ةعقود مقايضة أسعار فائد
  ======  ======  

      ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 
      

      الموجودات المالية
  )٥٩٢(  ٥٩٢  األدوات ذات سعر الفائدة المتغير

  ===  ====  
      المطلوبات المالية

  ١٨٫٧٣٥  )١٨٫٧٣٥(  األدوات ذات سعر الفائدة المتغير
  )٩٫٣٣٠(  ٩٫٣٣٠  عقود مقايضة أسعار فائدة

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

  مخاطر السيولة 
  

الوفاء بالتزاماتھا المرتبطة بمطلوباتھا المالية  عند المجموعةتتمثل مخاطر السيولة بالمخاطر التي قد تنتج عن الصعوبة التي تواجھھا 
متالكھا ا إدارة السيولة بضمان عند المجموعةيتمثل منھج . التي تتم تسويتھا من خالل الدفع نقداً أو من خالل موجودات مالية أخرى

دائماً السيولة الكافية، إلى أقصى قدر ممكن، للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا في ظل كٍل من الظروف العادية والظروف الحرجة، دون 
  . المجموعة للضررسمعة  تعرضتحمل خسائر غير مقبولة أو 

  
تتطلب الشروط االئتمانية . تسھيالت مصرفية من خالل ضمان وجود التي تتعرض لھامن مخاطر السيولة بالحد المجموعة  تقوم

 الذمم الدائنةتسوية  عادةً  تمت. ريخ إصدار فواتير بھذه المبالغيوماً من تا ٢٧٠إلى  ١٢٠المبالغ خالل فترة من  تحصيلللمجموعة أن يتم 
  .يوماً من تاريخ الشراء ١٢٠إلى  ٩٠خالل فترة تتراوح من 

  
ً  تھدف المجموعة بالمصروفات التشغيلية المتوقعة بما في ذلك الوفاء  للوفاءنقد كافي بالصندوق لديھا  يتوفرإلى ضمان أن  غالبا

  .رة موثوقة مثل الكوارث الطبيعيةلظروف القصوى التي ال يمكن التنبؤ بھا بصوالمحتمل ل تأثيرال ويستثنى من ذلكبااللتزامات المالية، 
  



 

٦٤ 

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

  )تابع( إيضاحات
  
  )تابع(األدوات المالية   ٣٣

  
  )تابع(مخاطر السيولة 

  
  : الية للمجموعة في تاريخ التقرير، بما في ذلك دفعات الفوائد المقدرةفيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات الم

  
  ------------------الـــــــتدفقات النــــــــقدية الـــــــــــــتعاقدية -----------------     

  
  الـــقيمة 
 اإلجمالي الدفترية

شھرين أو 
  سنة ٢- ١  شھر ١٢- ٢  أقـــــــــــل

أكثر من 
  سنتين

  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  
              ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في
              

              :المطلوبات المالية غير المشتقة
              

  )٦٢٦٫٩١١(  )٣٣٥٫٠١٠(  )٨٦٧٫٥١٤(  )٨٢٫٦٤١(  )١٫٩١٢٫٠٧٦(  ١٫٨٢٤٫١٣٦  فيةالقروض المصر
  -  )٢٤٫٣٠٥(  )٨٦٧٫٦٤٠(  )١٧٥٫٤٦٥(  )١٫٠٦٧٫٤١٠(  ١٫٠٦٧٫٤١٠  الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  -  -  )١٤٫٣٤٦(  )٤٤٫٧٦٣(  )٥٩٫١٠٩(  ٥٩٫١٠٩  المستحق إلى أطراف ذات عالقة
              

              :المطلوبات المالية المشتقة
              

  -  -  - )٤٧١( )٤٧١( ٤٧١  عقود مقايضة أسعار فائدة
   ----- --------   ------ ---------   ------ ------  ---- - ---------  ------- -----  --- ---- -----  
  ٦٢٦٫٩١١(  )٣٥٩٫٣١٥(  )١٫٧٤٩٫٥٠٠(  )٣٠٣٫٣٤٠(  )٣٫٠٣٩٫٠٦٦(  ٢٫٩٥١٫١٢٦(  
  ========  =========  =======  =========  =======  =======  

              ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 
              :المطلوبات المالية غير المشتقة

              
  )٥٦٫٦٥٦(  )٦٧٢٫٩٦٢(  )٨٦٩٫٥٢٠(  )٤٢٦٫٩٨٣(  )٢٫٠٢٦٫١٢١(  ١٫٩٦٨٫٣٩٠  القروض المصرفية

  -  -  )٥٢٣٫٨٥٠(  )٣٢٩٫٦٣٦(  )٨٥٣٫٤٨٦(  ٨٥٣٫٨١٥  الذمم الدائنة التجارية واألخرى
  -  -  )٩٥٫٢٤٤(  )٢٥٫٢٨٦(  )١٢٠٫٥٣٠(  ١٢٠٫٥٣١  القةالمستحق إلى أطراف ذات ع

              
              :المطلوبات المالية المشتقة

              
  -  -  -  )٥٫٠٨٧(  )٥٫٠٨٧(  ٥٫٠٨٧  عقود مقايضة أسعار فائدة

  -  -  -  )١٫٠٨١(  )١٫٠٨١(  ١٫٠٨١  من خالل عقود مقايضة عمالت
  -  -  -  )٤٤(  )٤٤(  ٤٤  عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

  ---- - --------   --------------   -----------   -------------   -----------   ---------  
  ٥٦٫٦٥٦(  )٦٧٢٫٩٦٢(  )١٫٤٨٨٫٦١٤(  )٧٨٨٫١١٧(  )٣٫٠٠٦٫٣٤٩(  ٢٫٩٤٨٫٩٤٨(  
  ========  ========  =======  ========  =======  ======  
  

  مخاطر حقوق الملكية
  

  . حقوق الملكيةال تتعرض المجموعة بصورة جوھرية لمخاطر أسعار 
  

  إدارة رأس المال
  

على ظ يسعى مجلس اإلدارة للحفا. تتمثل سياسة مجلس اإلدارة باالحتفاظ بقاعدة قوية لرأس المال لضمان التطور المستقبلي لألعمال
  . التوازن بين العائدات الكبيرة وبين المميزات والضمانات التي يوفرھا الوضع الجيد لرأس المال

  
مال تألف رأسي. العملعليه في ضوء التغيرات في ظروف الالزمة التعديالت  بإجراءالمالي وتقوم  ھاھيكلبإدارة  تقوم المجموعة
واالحتياطي القانوني واحتياطي التحويل واالحتياطي  واحتياطي عالوة األسھم واحتياطي رأس المالرأس المال أسھم المجموعة من 

يتألف الدين من . )مليون درھم ٢٫٢٥٧: ٢٠١٢( ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في  يون درھممل ٢٫٦٣٩ويبلغ العام واألرباح المحتجزة 
  . قروض وسلفيات تخضع لفائدة
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  وشركاتھا التابعة.) ع.م.ش(سيراميك رأس الخيمة 
  

  )تابع(إيضاحات 
  
  )تابع(األدوات المالية   ٣٣

  
  )تابع( إدارة رأس المال

  
  :تاريخ التقرير فيما يلي نسبة الدين إلى حقوق الملكية كما في

  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

 ٢٫٢٥٧٫٩٦٥ ٢٫٦٣٩٫٤٣٥  حقوق الملكية
  ========  ========  

  ١٫٩٦٨٫٣٩٠  ١٫٨٢٤٫١٣٣  الديون
  ========  ========  

  ٠٫٨٧  ٠٫٦٩  الديون إلى حقوق الملكية نسبة
  ====  ====  
  

  . الحالية ة رأس المال خالل السنةبشأن إدار المجموعةفي منھج  أي تغيرھناك  يكنلم 
  

  القيم العادلة  
  

  التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة  ) أ(
  

بما في ذلك عقود (في تاريخ التقرير  ٢تحتفظ المجموعة بمطلوبات مالية يتم قياسھا بالقيمة العادلة، والتي تم تصنيفھا ضمن المستوى 
  ).مقايضة أسعار الفائدة وعقود مقايضة لعمالت مختلفة

  
عالوة على ذلك، لم تقوم المجموعة باإلفصاح عن القيم العادلة لألدوات المالية مثل الذمم المدينة التجارية واألخرى والذمم الدائنة 

إلى أطراف ذات عالقة والذمم الدائنة التجارية واألخرى والقروض المصرفية حيث أن قيمھا العادلة /التجارية واألخرى والمستحق من
ذات طبيعة  ھذه األدوات في حال كانت. ھا الدفترية نظراً لطبيعة ھذه األدوات قصيرة األجل حيث أن تأثير الخصم غير ھامتقارب قيم

، يتم تقدير القيمة العادلة بناًء على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، مخصومة بمعدل الفائدة السوقية في تاريخ طويلة األجل
  .التقرير

  
  لتقييم والمدخالت الھامة غير الملحوظةا طرق  ) ب(
  

، باإلضافة إلى المدخالت الھامة غير الملحوظة المستخدمة في طريقة ٢في قياس القيم العادلة للمستوى  ةطرق التقييم المستخدم فيما يلي
  .المقارنة السوقية

  
  األدوات المالية التي تم قياسھا بالقيمة العادلة

  
المقدمة من قبل األطراف  األسعار/على العروضمقايضة أسعار الفائدة وعقود المقايضة لعمالت مختلفة ترتكز القيم العادلة لعقود 

  .المقابلة من البنوك والمؤسسات المالية
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  وشركاتھا التابعة.) ع.م.ش(سيراميك رأس الخيمة 
  

  )تابع(إيضاحات 
  
  غير االعتيادياحتساب التضخم   ٣٤

  

في ضوء وحدة  غير االعتياديعرض البيانات المالية التي تم إعداد بعملة االقتصاد ذات التضخم  ٢٩يتطلب المعيار المحاسبي الدولي 
ان القياس المتداولة في تاريخ بيان المركز المالي باإلضافة إلى عرض أرقام المقارنة للفترات السابقة وفقاً لنفس الشروط الخاصة بأخر بي

، شركة تابعة في إيران، وعليه، تم احتساب التأثير من "ع المحدودة.م.راميك رأس الخيمة شسي"وقد تم تطبيق ذلك على . للمركز المالي
فيما يلي عوامل التحويل المستخدمة في إعادة عرض البيانات المالية للشركة . خالل عوامل التحويل المشتقة من مؤشر أسعار المستھلك

  :التابعة
  عامل التحويل  المؤشر   
  ١٫٣١٥  ٤٨٩  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
  ١٫٣٨٣  ٣٧٢  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
  ١٫٢٢٤  ٢٦٩  ٢٠١١ديسمبر  ٣١
    ١٠٤  ٢٠٠٥ديسمبر  ٣١
      

  :تتأثر عملية إعادة البيان المذكورة أعاله على النحو التالي
  

تاريخ  بعد تطبيق وحدة القياس المتداولة في غير االعتيادييتم عرض البيانات المالية التي تم إعدادھا بعملة االقتصاد ذات التضخم  .١
ال تتم إعادة بيان الموجودات والمطلوبات . بيان المركز المالي باإلضافة إلى عرض أرقام المقارنة للفترة السابقة على نفس األساس

غ تتمثل البنود المالية بالمبال. المالية حيث أنه تم بالفعل التعبير عنھا في ضوء الوحدة المالية المتداولة في تاريخ بيان المركز المالي
 المحتفظ بھا والبنود التي يمكن استردادھا أو دفعھا بمبالغ نقدية؛

في تاريخ بيان المركز المالي  كموجودات ومطلوبات متداولة تسجيلھاالتي لم يتم فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات غير المالية  .٢
 الصلة؛ ومكونات حقوق المساھمين، يتم إعادة بيانھا من خالل تطبيق عوامل التحويل ذات

يتم إعادة بيان البيانات المالية المقارنة باستخدام مؤشرات التضخم العام في ضوء وحدة القياس المتداولة في تاريخ بيان المركز  .٣
 المالي؛

 يتم إعادة بيان كافة بنود بيان المركز المالي من خالل تطبيق المتوسط المرحلي ذات الصلة أو عوامل التحويل بنھاية السنة؛ و .٤
غير إدراج التأثير على صافي المركز المالي للمجموعة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد كخسائر مالية من التضخم  يتم .٥

 .االعتيادي
  

لھا تأثير على تعديل بعض السياسات المحاسبية مستوى الشركة  ٢٩إن تطبيق إجراءات إعادة البيان الخاصة بالمعيار المحاسبي الدولي 
 غير االعتياديفيما يلي تأثير احتساب التضخم . تم استخدامھا عند إعداد البيانات المالية بموجب تحويل التكلفة التاريخيةالتابعة، والتي 

  :على البيانات المالية الموحدة بسبب الشركة التابعة في إيران
  

  ٢٠١٣يناير  ١  
  ألف درھم  التأثير على بيان المركز المالي

    

  ١٥٣٫١٦٦  لمعداتالزيادة في الممتلكات وا
  ١٤٫٩٦٦  الزيادة في المخزون

  ١٫٥٧٥  المالية األخرىغير الزيادة في الموجودات 
   ----------  

  ١٦٩٫٧٠٧  الزيادة في صافي القيمة الدفترية
  ======  

    :إلى المخصصة
  الزيادة في الرصيد االفتتاحي لحقوق الملكية والحصة غير

  منذ التأسيس اديغير االعتيالمسيطرة بسبب التضخم     
  

١٦٩٫٧٠٧  
  ======  
    
  ٢٠١٣  

  ألف درھم  التأثير على األرباح أو الخسائر 
    

  ٢٣٫٨٠٨  الزيادة في مصروفات االستھالك للسنة
  ٦٥٩  الخسارة من صافي المركز المالي

  ---------  
  ٢٤٫٤٦٧  
  =====  

  

إال أنه، باألخذ باالعتبار أن تأثير عملية . ٢٠١٣في  غير االعتياديعالوة على ذلك، تم إدراج دولة السودان ضمن الدول ذات التضخم 
إعادة البيان للمعلومات المالية للشركة التابعة في السودان لم يكن له تأثير مادي على نتائج المجموعة، لم يتم إجراء احتساب التضخم 

  .غير االعتيادي



 

٦٧ 

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

  )تابع(ات إيضاح
  

  التقارير حول القطاعات  ٣٥
  

  تقسيم القطاعاتأساس 
  

. ة للمجموعةستراتيجيوحدات األعمال اال تلك القطاعات تمثل وكما ھو مبين أدناه،  حولھالدى المجموعة ثالثة قطاعات تصدر تقارير 
. ةات مختلفاستراتيجيتتطلب تلك الوحدات  حيثة في قطاعات مختلفة وتتم إدارتھا بصورة منفصلة ستراتيجيتعمل وحدات األعمال اال

  :  قطاع من قطاعات المجموعة التي تصدر تقارير بشأنھاكل عمليات خص التالي ليوضح الم
  

  .صناعة وبيع سيراميك الحائط وسيراميك األرضيات وجريس البورسيالن ومنتجات أطقم الحمامات تتضمن  :منتجات السيراميك
  

إلنشاءات واألعمال المدنية والتعاقد لتوريد وتركيب وتنفيذ وصيانة األعمال الكھربائية تتضمن مشروعات ا  :المقاوالت
  .والميكانيكية

  
والمواد الكيميائية والصنابير  بالستيك والجبس والديكور والغراءتتضمن الصيدلة والطاقة والدھانات وال  :صناعات أخرى

  ).الحنفيات(
  

 * والخدمات اللوجستية والفنادق بات والتجارة والسفرمواد الغذائية والمشروتشتمل العمليات األخرى على ال   :أخرى
 .التخزينأعمال والعقارات و

  
قامت المجموعة في السنة السابقة بإيقاف نشاطھا في عمليات الفندق حيث تم تأجير مبنى الفندق والموجودات ذات الصلة إلى طرف * 

عادة تصنيف القيمة الدفترية للمبنى من الممتلكات واآلالت والمعدات إلى العقارات وعليه، تمت إ. آخر مقابل إيجار شھري ثابت
   )).١(١٤اإليضاح راجع (االستثمارية بسبب التغير في استخدامھا 

  
  معلومات حول القطاعات الصادر تقارير بشأنھا

  
ستناداً إلى أرباح القطاع حيث ترى اإلدارة أن الربح ويتم قياس أداء كل قطاع ا. إن المعلومات المتعلقة بعمليات كل قطاع مدرجة أدناه

  . ھو أھم العوامل التي يمكن من خاللھا تقييم نتائج بعض القطاعات مقارنة بالشركات األخرى التي تعمل في تلك القطاعات
  

  
مــــنتجات 
  السيراميك

  
  المقاوالت

صناعية 
  أخــــرى  أخــــرى

  
  المحذوفات

  
  اإلجمالي

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  درھمألف   ألف درھم  
              

            ٢٠١٣ديسمبر  ٣١السنة المنتھية 
  ٣٫٥١٤٫٨٠٥  -  ١٣٩٫٨٧٩  ٦١٫٠٦٦  ٤٥٣٫٦١٨  ٢٫٨٦٠٫٢٤٢  اإليرادات الخارجية 

  -  )٧٥٥٫٣٨١(  ١٢٣٫٠٦٠ ١٩٨٫٧٢٣  ٧٥٫٣١٧  ٣٥٨٫٢٨١  اإليرادات فيما بين القطاعات
األرباح قبل الضريبة الخاصة 

اعات التي ُيصدر تقارير بالقط
  ٢٩١٫٦٢٠  )٦٥٫١٨٧(  ٦٫١٧٧  ٣٣٫٢٥٠  )١٫٦٩٠(  ٣١٩٫٠٧٠  بشأنھا

  ٢٦٫١٢٩  )٨٫٥٢٨(  ١٣٣  ٨٤  ٩٤٣  ٣٣٫٤٩٧  إيرادات الفائدة
  ٧٨٫٧٩٤  )٨٫٠٦٣(  ١٫٨٥٣  ٥٫٣٩٧  ٦٩٥  ٧٨٫٩١٢  مصروفات الفائدة

  ١٤٨٫٤١٥  )١٫١٢٦(  ٦٫٢٥٣  ٩٫٣٢٩  ١٥٫٢٨٥  ١١٨٫٦٧٤  االستھالك واإلطفاء
باح شركة الحصة من أر

مستثمر بھا محتسبة وفقاً 
  ٣٠٫٦١٩  ٨٢٢  ٦٣٩  ٣١٫٥٩٨  )١٦١(  )٢٫٢٧٩(  لحقوق الملكية

موجودات القطاع التي ُيصدر 
  ٥٫٦٧٩٫٢٩٦ )٢٫٥٠٤٫٨٣٤(  ٣٩٤٫٣٧٤ ٣٨٤٫٣٩٤  ٩٢٥٫٥٦١  ٦٫٤٧٩٫٨٠١  تقارير بشأنھا

  ١١٦٫٨٩٥  -  ٤٦٣  ٥١٤  ٢٧٫٣٦٢  ٨٨٫٥٥٦  نفقات رأس المال 
 مطلوبات القطاع التي ُيصدر

  ٣٫٠٣٩٫٨٦١ )١٫٢٦٥٫٨١٦(  ٢٠٠٫٠٠٠ ١٢٨٫٣٦٨  ٤٩٥٫٦٩١  ٣٫٤٨١٫٦١٨  تقارير بشأنھا
  ========  ======= ======  ======  ========= ========  

  



 

٦٨ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

  ) تابع(التقارير حول القطاعات   ٣٥
  

  )تابع(بشأنھا  معلومات حول القطاعات الصادر تقارير
  

            ٢٠١٢ديسمبر  ٣١السنة المنتھية 
  ٣٫١٦٨٫١٣٤  -  ٩٣٫٠٠٨  ٧٤٫٧٩٢  ٢٤٢٫٣٧٥  ٢٫٧٥٧٫٩٥٩  اإليرادات الخارجية 

  -  )٦٧١٫٥٥٠(  ١٥٩٫٦٨١  ٨٦٫٩٢٠  ٢١٫٤٩٤  ٤٠٣٫٤٥٥  اإليرادات فيما بين القطاعات
األرباح قبل الضريبة الخاصة 
بالقطاعات التي ُيصدر تقارير 

  ٢٤٦٫١٣٩  )٤١٫٠٢٦(  ٢٠٫٣٠٢  ١٦٫١٠٣  )٢٣٫٨٣٠(  ٢٧٤٫٥٩٠  بشأنھا
  ٩٫٦٩٤  )٣٫٥٨٧(  ٣٢٣  ١٢  ٤٣١  ١٢٫٥١٥  إيرادات الفائدة

  ٩٩٫٩٧٩  )٣٫٥٨٧(  ٣٫٧٥٤  ٢٫٤٣٩  ١٫٤٠٦  ٩٥٫٩٦٧  مصروفات الفائدة
  ١٣٥٫٨٣٩  -  ٦٫٤٩٩  ١١٫٦٥٦  ١٠٫٨٦٢  ١٠٦٫٨٢٢  االستھالك واإلطفاء

الحصة من أرباح شركة 
مستثمر بھا محتسبة وفقاً 

  ٢٤٫٦٩٥  )٢٫٢٦٤(  ٤٫٣٦١  ٢٦٫١٤٤  )٤٫٩٢٨(  ١٫٣٨٢  الملكية لحقوق
موجودات القطاع التي ُيصدر 

  ٥٫٣١١٫٩٩٧  )٢٫٣٠٢٫٦٥٦(  ٤٠١٫٥٢٢  ٤٠٤٫١٦٢  ٥٧٦٫٦٦٧  ٦٫٢٣٢٫٣٠٢  تقارير بشأنھا
  ١١٤٫٩١٤  -  ٦٫١١٩  ٤٫٣٣٩  ٣٫٤٨٩  ١٠٠٫٩٦٧  نفقات رأس المال 

مطلوبات القطاع التي ُيصدر 
  ٣٫٠٥٤٫٠٣٢  )١٫٢٣٤٫٩٠٢(  ٢١٧٫٥٩٤  ١٤٦٫٥٩٠  ٣٣٥٫٦٥٠  ٣٫٥٨٩٫٠٩٩  تقارير بشأنھا

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



 

٦٩ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

  ) تابع(التقارير حول القطاعات   ٣٥
  

  معلومات جغرافية
  
تعمل بصورة  إال أن المنشآت الصناعيةاعات الصناعية األخرى على نطاق واسع والقط وقطاع المقاوالتتم إدارة منتجات السيراميك ت

  . أساسية في اإلمارات العربية المتحدة والھند والسودان وإيران والصين وبنجالديش
  

على  موجودات القطاعترتكز معلومات على أساس جغرافي فإن إيرادات القطاع ترتكز على الموقع الجغرافي للعمالء والعند عرض 
وفقاً لحقوق الملكية بناًء على الموقع الجغرافي المحتسبة مستثمر بھا ال الشركاتيتم عرض االستثمار في . الموقع الجغرافي للموجودات
   .للشركة التي تحتفظ باالستثمار

    
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم   

      اإليرادات
      

  ١٫٥٢٥٫٣١٦  ١٫٩٣٠٫٦٨١  الشرق األوسط
  ٤٢٢٫٨٩٢  ٣٩٠٫٤٩٩  اليورومنطقة  دول
  ٨٠٢٫١٠١  ٨٠٠٫٣٠٧  ) باستثناء الشرق األوسط(أسيوية  دول

  ٤١٧٫٨٢٥  ٣٩٣٫٣١٨  أخرى
   ----------- --   -------------  
  ٣٫١٦٨٫١٣٤  ٣٫٥١٤٫٨٠٥  
  =======    =======  
  

  الموجودات غير المتداولة
  

  ١٫٢٤٧٫٩٠٢  ١٫٢٢٧٫٩٥٤  الشرق األوسط
  ٥٣٣٫٧٧٧  ٥٧٥٫٨٤٤  ) ق األوسطباستثناء الشر(أسيوية  دول

  ١٢٠٫٥٠٨  ٨٠٫٣٣٠  أخرى
  ------------ --   --------------  
  ١٫٩٠٢٫١٨٧  ١٫٨٨٤٫١٢٨  
  ========      ========  

  



 

٧٠ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

  ) تابع(التقارير حول القطاعات   ٣٥
  

  ارير بشأنھاتسوية تتعلق بالقطاعات الصادر تق
  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم   

      تاإليرادا
      

  ٣٫٨٣٩٫٦٨٤  ٤٫٢٧٠٫١٨٦  إجمالي اإليرادات للقطاعات الصادر تقارير بشأنھا
  )٦٧١٫٥٥٠(  )٧٥٥٫٣٨١(  فيما بين القطاعات اإليراداتحذف 

  -------------  -------------  
  ٣٫١٦٨٫١٣٤  ٣٫٥١٤٫٨٠٥  
  ========  =======  
      ألرباح بعد الضريبةا

      
  ٢٤٠٫٣٣١  ٣٠٦٫٨٥٢  إجمالي أرباح أو خسائر القطاعات الصادر تقارير بشأنھا بعد الضريبة

  )٤١٫٠٢٦(  )٦٥٫١٨٧(  حذف األرباح فيما بين القطاعات
  ٢٤٫٦٩٦  ٣٠٫٦١٩  وفقاً لحقوق الملكية ُمحتسبة ستثمر بھاالحصة من أرباح شركات مُ 

  -----------  -----------  
  ٢٢٤٫٠٠١  ٢٧٢٫٢٨٤  
  ======  ======  

      الموجودات
      

  ٤٫٩٦٦٫٤٩٧  ٥٫٤٦٤٫٩٦٧  إجمالي الموجودات للقطاعات الصادر تقارير بشأنھا
  ٣٤٥٫٥٠٠  ٢١٤٫٣٢٩  وفقاً لحقوق الملكية ُمحتسبة ستثمر بھاشركات مُ 

   -------------   ------------  
  ٥٫٣١١٫٩٩٧  ٥٫٦٧٩٫٢٩٦  
  ========  =======  
      مطلوباتال
      

  ٣٫٠٥٤٫٠٣٢  ٣٫٠٣٩٫٨٦١  إجمالي المطلوبات للقطاعات الصادر تقارير بشأنھا
 ========  =======  

      
      البنود الھامة األخرى

      
  ٩٫٦٩٤  ٢٦٫١٢٩  إيرادات الفائدة

  ٩٩٫٩٧٩  ٧٨٫٧٩٤  مصروفات الفائدة
  ١١٤٫٩١٤  ١١٦٫٨٩٩  نفقات رأس المال

  ١٣٥٫٨٣٩  ١٤٨٫٤١٥  االستھالك واإلطفاء 
  ======  ======  



 

٧١ 

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

  )تابع(إيضاحات 
  

  المستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكيةالشركات التابعة والشركات   ٣٦
  

    أســـــــھم الـــــــملكية      
  األنشطة الرئيسية  ٢٠١٢  ٢٠١٣  بلد التأسيس  اسم الشركة  

         

          ع.م.ش" سيراميك رأس الخيمة"عة لـ الشركات التاب  أ
راجع ( المحدودة) بنجالديش(سيراميك رأس الخيمة   

  )أدناه) ١(اإليضاح 
بالط السيراميك صناعة   ٪٧٢٫٤١  ٪٧٢٫٤١  بنجالديش

  واألدوات الصحية
  السيراميك بالط صناعة   ٪١٠٠  ٪١٠٠  الصين  المحدودة) جاو ياو(سيراميك رأس الخيمة   
لخيمة الشركة السودانية لالستثمار سيراميك رأس ا  

  المحدودة
  السيراميك بالط صناعة   ٪١٠٠  ٪١٠٠  السودان

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

  واألدوات الصحية
  السيراميك بالط صناعة   ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  م.م.ميك إيليجانس ذسيرا  
  السيراميك بالط  تجارة  ٪٩٥  ٪٩٥  استراليا  بريستيج تايلز بي تي واي المحدودة  
  راجع ( رأس الخيمة باثوير بي تي واي المحدودة  

  )اإليضاح أدناه
  األدوات الصحية تجارة  ٪١٠٠  ٪١٠٠  استراليا

  تأجير عقار استثماري  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  م.م.فنادق أكاشيا ذ  
 سباكة –كھرباء (أعمال صيانة   ٪٥١٫٠٤  ٪٥١٫٠٤  اإلمارات  م.م.الكترو رأس الخيمة ذ  

  )مقاوالت – )الكتروميكانيكا(
  شركة استثمارية  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  م .م.سيراميك رأس الخيمة القابضة ذ  
  خدمات المرافق  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  م .م.مات المرافق ذالجزيرة لخد  
السيراميك واألدوات بالط تجارة   ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  )أبوظبي(، ورأس الخيمة )العين( رأس الخيمة  

  الصحية
صناعة ومعالجة واستيراد   ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  )٥راجع إيضاح ( م.م.سيرامين المنطقة الحرة ذ  

  وتوريد المعادن الصناعية
          

  شركة إنشاءات  ٪٥٠  ٪١٠٠  اإلمارات  )٥راجع اإليضاح ( م.م.نشاءات ذشركة الحمرا لإل  
            
          "رأس الخيمة بنجالديش المحدودة"الشركات التابعة لـ   ب
  توليد الطاقة لالستھالك  ٪٥٧  ٪٥٧  بنجالديش  الخاصة المحدودةرأس الخيمة باور   
  صناعة المواد الصيدالنية  ٪٥٥  ٪٥٥  بنجالديش  الخاصة المحدودةرأس الخيمة فارماسوتيكل   
راجع ( الخاصة المحدودةرأس الخيمة فود أند بيفريدجز   

  )٥اإليضاح 
  صناعة األغذية ومنتجات األغذية  ٪٥١  -  بنجالديش

   صناعة البروسلين  ٪٥١  -  بنجالديش  )٥راجع اإليضاح ( الخاصة المحدودةكالسيك بروسلين   
          

            
          "م.م.رو رأس الخيمة ذإلكت"الشركات التابعة لـ  ج
  تجارة المنتجات الكھربائية  ٪٩٠  ٪٩٠  اإلمارات  م.م.انكوم للتجارة ذ  
  صناعة وتجارة مقابس التحويل  ٪٩٧  ٪٩٧  اإلمارات  )أدناه) ٢(راجع إيضاح ( م.م.رأس الخيمة للصناعات ذ  
األعمال الھندسية الصناعية الثقيلة   ٪ ٥٠  ٪ ٥٠  اإلمارات  )أدناه) ٣(راجع إيضاح (م .م.اإلمارات لھندسيات الثقيلة ذ  

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

 )تركيب أجھزة التكييف –حفر  –



 

٧٢ 

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

  )تابع( إيضاحات
  

  )تابع( المستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكيةوالشركات الشركات التابعة   ٣٦
  

    أســـــــھم الـــــــملكية      
  األنشطة الرئيسية  ٢٠١٢  ٢٠١٣  بلد التأسيس  اسم الشركة  
            

          "اإلمارات للھندسيات الثقيلة "الشركة التابعة لـ   د
  أعمال المقاوالت  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  )أدناه )٤(راجع إيضاح (م .م.رأس الخيمة فابريكاشن ذ  
            

" سيراميك رأس الخيمة القابضة"الشركات التابعة لـ  ھـ
  م.م.ذ

        

  أعمال دق الركائز والتأسيس  ٪٧٦ ٪٧٦ اإلمارات  م.م.رأس الخيمة بايلنج ذ 
  أعمال معالجة المياه  ٪٩٠  ٪٩٠  اإلمارات  م.م.رأس الخيمة واترتيك ذ  
  أعمال األلومينيوم والزجاج  ٪٧٥  ٪٧٥  اإلمارات  م.م.والزجاج ذالحمرا لصناعة األلومينيوم   
  صناعة الدھانات ومنتجاتھا  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  م.م.ذ للدھاناترأس الخيمة   
  أعمال الجبس  ٪٦٠  ٪٦٠  اإلمارات  م.م.رأس الخيمة جيبسوم أند ديكوريشن ذ  
  ءاتشركة إنشا  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  م.م.أيه أيه أيه كنتراكتورز ذ  
م .م.ذ العالمية للصناعات البالستيكيةرأس الخيمة   

  )أدناه) ٥(راجع إيضاح (
  صناعات األنابيب  ٪٦٦  ٪ ٦٦  اإلمارات

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

  وكالء حجز تذاكر الطيران  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  م.م.الحمرا للسفريات ذ  
خدمات الطباعة والتصوير   ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  مؤسسة سيراميك رأس الخيمة للطباعة  

  والترجمة
          

          م.م.ذ" رأس الخيمة لوجيستكس"الشركات التابعة لـ   و
  الخدمات اللوجيستية/ النقل  ٪٨٠  ٪٨٠  ھونج كونج  ھونج كونج المحدودةرأس الخيمة لوجيستكس   
  الخدمات اللوجيستية/ النقل  ٪٨٠  ٪٨٠  فرنسا  ستيك فرانس سارلسوسيتيه رأس الخيمة لوجي  
المملكة   لوجيستكس المملكة المتحدة المحدودةرأس الخيمة   

  المتحدة
  الخدمات اللوجيستية/ النقل  ٪٨٠  ٪٨٠

  الخدمات اللوجيستية/ النقل  ٪٨٠  ٪٨٠  أسبانيا  المحدودةيوروبا سوسيداد رأس الخيمة لوجيستكس   
راجع ( جوانجزھو المحدودةجيستكس رأس الخيمة لو  

  )أدناه) ٧(اإليضاح 
  الخدمات اللوجيستية/ النقل  ٪٨٠  ٪٨٠  الصين

            

          م.م.ذ" رأس الخيمة للدھانات " الشركات التابعة لـ  ز
  صناعة الدھانات ومنتجاتھا  ٪٩٩  ٪٩٩  اإلمارات  )أدناه) ٨(راجع إيضاح (م .م.إماريتس ذ ألتك  
            
–سيراميك رأس الخيمة الھند " التابعة لـالشركات   ح

  الخاصة المحدودة
        

  الخدمات اللوجيستية/ النقل  -  ٪١٠٠  الھند  الھند الخاصة المحدودة رأس الخيمة لوجيستكس   
            
 م.م.ذ" المنطقة الحرة سيرامين"الشركات التابعة لـ  ط

  )٦راجع إيضاح (
        

  المعادن الصناعيةارة تج  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  م.م.سيرامين ذ  
استخراج وتوزيع وتصدير معادن   ٪١٠٠  ٪١٠٠  الھند  سيرامين الھند الخاصة المحدودة  

  الطين والمعادن األخرى
استخراج وتوزيع وتصدير معادن   ٪١٠٠  ٪١٠٠  ماليزيا  بي إتش دي –سيرامين إس دي إن   

  الطين والمعادن األخرى
  التعدين والتجارة والمقاوالت  ٪١٠٠  ٪١٠٠  أندونيسيا  رأس الخيمة مينيرالز أندونيسيا. بي تي  
            
  
  

) ١٠(راجع اإليضاح (شركة فيلدسبار مينيرالز ليمتد 
  )أدناه

استخراج وتوزيع وتصدير معادن   ٪٦٤  ٪٦٤  تايالند
  الطين والمعادن األخرى

          .ع.م.سيراميك اليجنس ش"التابعة لـ ةالشرك  ي
  التجارة العامة  -  ٪١٠٠ اإلمارات )أدناه)١١(يضاحراجع اإل(فينيسيا للسيراميك  

          



 

٧٣ 

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

  )تابع( إيضاحات
  

  )تابع( المستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكيةالشركات التابعة والشركات   ٣٦
    أســـــــھم الـــــــملكية      

  اسم الشركة  ٢٠١٢  ٢٠١٣  بلد التأسيس    
            

سيراميك "لـ الشركات التي تخضع لسيطرة مشتركة  ك
  ع.م.ش" رأس الخيمة

        

            
  السيراميك بالط تجارة   ٪٥٠ ٪٥٠ إيطاليا ))٣(١٥راجع اإليضاح(رأس الخيمة للتوزيع أوروبا 

المملكة   المحدودةسيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة   
  المتحدة

واألدوات  السيراميكبالط تجارة   ٪٥٠  ٪٥٠
  الصحية

السيراميك واألدوات  بالط تجارة  ٪٥٠  ٪٥٠  المانيا  سيراميك رأس الخيمة ديوتشالند جي إم بي إتش  
  الصحية

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

) ١٢(راجع اإليضاح (م .م.رأس الخيمة التيكريت ذ  
  )أدناه

صناعة مواد (نظم تركيب البالط   ٪٥١  ٪٥١  اتاإلمار
  لصق البالط وتثبيته 

  صناعة البروسلين  ٪٥٠  ٪٥٠  اإلمارات  م.م.بورسلين رأس الخيمة ذ  
صناعة الكيماويات المستخدمة في   ٪٥٥٫٥٥  ٪٥٥٫٥٥  اإلمارات  )أدناه) ١٢(راجع اإليضاح ( م.م.كيميكا رأس الخيمة ذ  

  صناعات السيراميك
والمحابس،  صناعة صنابير المياه  ٪٥١  ٪٥١  اإلمارات  )أدناه) ١٢(راجع اإليضاح (م .م.لودي ذرأس الخيمة ك  

  ...إلخ
  تأجير مساحات المخازن الصناعية  ٪٥٠  ٪٥٠  اإلمارات  م.م.رأس الخيمة لتأجير المخازن ذ  
  السيراميك بالط تجارة  ٪٥٠  ٪٥٠  السعودية  الدولية للتجارة  ايه كىإيه أر شركة   
 م، جورجيا.م.يراميك رأس الخيمة القابضة ذشركة س  

  )أدناه) ١٢(راجع اإليضاح (
السيراميك واألدوات بالط تجارة   ٪٥١  ٪٥١  جورجيا

  الصحية
  شركة استثمارية  ٪٥٠  ٪٥٠  الكونغو  م.م.ذ -أجورا للتجارة واالستثمارات المنطقة الحرة   
  كة استثماريةشر  ٪٤٠  ٪٤٠  بنجالديش  رأس الخيمة القابضة الخاصة المحدودة  
            
رأس الخيمة بنجالديش سيراميك "الشركات الزميلة لـ  ل

  "المحدودة
        

رأس الخيمة لألوراق المالية والخدمات الخاصة   
  المحدودة

  خدمات األوراق المالية  ٪٣٥  ٪٣٥  بنجالديش

راجع ( رأس الخيمة للدھانات الخاصة المحدودة  
  )أناه) ١٣(اإليضاح 

  صناعة الدھانات  ٪٤٠  ٪٤٧  بنجالديش

  صناعة المبيدات الحشرية  ٪٢٠  ٪٢٠  بنجالديش  الخاصة المحدودة) بي دي(رأس الخيمة موشافلي   
  
          م.م.ذ" المنطقة الحرة سيرامين"الشركات الزميلة لـ  م
استخراج وتوزيع وتصدير معادن   ٪٤٠  ٪٤٠  تايالند  شركة بالنج سوريان المحدودة  

  الطين والمعادن األخرى
            
          "الخاصة المحدودة الھندسيرامين "الشركة التابعة لـ  ن
  التعدين أنشطة  ٪٩٧  ٪٩٧  الھند  شري شيريدي ساي للمعادن  
            
بي بريستيج تايل "لـشركة الخاضعة لسيطرة مشتركة ال س

  " تي واي المحدودة
        

  لسيراميكتجارة بالط ا  ٪٥٠  ٪٥٠  استراليا  بي تي واي المحدودةماسا إمبورتس   
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  وشركاتھا التابعة.) ع.م.ش(سيراميك رأس الخيمة 
  

  )تابع( إيضاحات
  

  )تابع( المستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكيةالشركات التابعة والشركات   ٣٦
  

    أســـــــھم الـــــــملكية      
  اسم الشركة  ٢٠١٢  ٢٠١٣  بلد التأسيس  اسم الشركة  
        
رأس الخيمة بايلنج "ركة لـ الشركة الخاضعة لسيطرة مشت  ن

  "م.م.ذ
        

راجع (رأس الخيمة بايلنج بنجالديش الخاصة المحدودة   
  )أدناه) ١٤(إيضاح 

تطوير العقارات، األعمال   ٪٥٠  ٪٥٠  بنجالديش
  الميكانيكية والمدنية

            
سيراميك رأس "الشركة الخاضعة لسيطرة مشتركة لـ س

  م.م.ذ" الخيمة القابضة
        

  تجارة عامة  ٪٥١  ٪٥١  اإلمارات  )أدناه) ٩(راجع إيضاح (م .م.ن جلف ذكيرابي  
  
سيراميك رأس "الشركة الخاضعة لسيطرة مشتركة لـ  ع

  م.م.ذ" لوجستكسالخيمة 
        

بي تي (سيراميك رأس الخيمة لوجستكس جنوب أفريقيا   
  المحدودة) واي

  الخدمات اللوجيستية/ النقل  ٪٤٠  ٪٤٠  جنوب أفريقيا

          "شيروين القابضة"الف المشترك لـاالئت ف
 ١٥راجع إيضاح (إم إي سي للفحم بي تي إي المحدودة   

  ))د)(٢(
  أعمال استخراج الفحم  -  -  سنغافورا

            
          )٢٠راجع إيضاح (العمليات المتوقفة المحتفظ بھا للبيع ص
  تجارة بالط السيراميك   ٪١٠٠  -  فرنسا  سيتريم إن تشاريوز  
تجارة بالط السيراميك واألدوات   ٪١٠٠  -  فرنسا  ى دو جريسفودانسي إس أ  

  الصحية
تجارة بالط السيراميك واألدوات   ٪١٠٠  -  فرنسا  سيراميك رأس الخيمة فرانس  

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

بيع   تم .سھم ُمصدر ومدفوع بالكامل ٢٧٨٫٣٨٨٫٩٣٥سھم من ضمن إجمالي  ٥٠٠٫٠٠٠ببيع  ٢٠١٢خالل السنة  المجموعةقامت   )١(
  .٪٧٢٫٤١٪ إلى ٧٢٫٥٩وبالتالي انخفضت المساھمة من . األسھم من خالل نظام التداول اإللكتروني لدى بورصة دكا المحدودة

  
عالوة على . م.م.م من خالل إلكترو رأس الخيمة ذ.م.٪ من أسھم الملكية في رأس الخيمة للصناعات ذ٧٠تحتفظ المجموعة بنسبة   )٢(

٪ من أسھم الملكية ٣٠م التي تحتفظ بنسبة .م.٪ من أسھم الملكية في إنكوم للتجارة ذ٩٠م بنسبة .م.أس الخيمة ذإلكترو ر ذلك، تحتفظ
وبالتالي، تحتفظ المجموعة بحصة فعلية . ٪٩٧م .م.م، وبالتالي تبلغ مساھمة إلكترو رأس الخيمة ذ.م.في رأس الخيمة للصناعات ذ

  . م.م.يمة للصناعات ذ٪ من أسھم الملكية في رأس الخ٤٩٫٥١تبلغ 
  

٪ من أسھم الملكية في شركة اإلمارات للھندسيات الثقيلة والمحتفظ بھا من خالل إلكترو ٥٠باإلضافة إلى حصة المجموعة البالغة   )٣(
ً بالحصة المتبقية البالغة .م.رأس الخيمة ذ ة ٪ من أسھم الملكية من خالل شركة سيراميك رأس الخيم٥٠م، تحتفظ المجموعة أيضا

٪ من أسھم ٧٥٫٥وبالتالي، تحتفظ المجموعة بحصة فعلية تبلغ . م، شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة.م.القابضة ذ
  .م.م.الملكية في شركة اإلمارات للھندسيات الثقيلة ذ

  
تحتفظ . م.م.لھندسيات الثقيلة ذم ھي شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل شركة اإلمارات ل.م.إن شركة رأس الخيمة فابريكاشن ذ  )٤(

٪ من ٥٠م، وذلك من خالل االحتفاظ بنسبة .م.٪ من أسھم الملكية في شركة اإلمارات للھندسيات الثقيلة ذ٧٥٫٥المجموعة بنسبة 
ة تحتفظ المجموعوبالتالي، . م.م.٪ من خالل إلكترو رأس الخيمة ذ٢٥٫٥م، ونسبة .م.خالل شركة سيراميك رأس الخيمة القابضة ذ

  .م.م.رأس الخيمة فابريكاشن ذ ٪ من أسھم الملكية في شركة٧٥٫٥بحصة فعلية تبلغ 
  

م من خالل شركة سيراميك رأس .م.٪ من أسھم الملكية في شركة رأس الخيمة يونيفيرسال بالستيكس ذ٦٦تحتفظ المجموعة بنسبة   )٥(
من أسھم الملكية في شركة  ٪٩٠م بنسبة .م.مة القابضة ذعالوة على ذلك، تحتفظ شركة سيراميك رأس الخي. م.م.الخيمة القابضة ذ

وبالتالي، . م.م.من أسھم الملكية في شركة رأس الخيمة يونيفيرسال بالستيكس ذ ٪٢٤م التي تحتفظ بنسبة .م.رأس الخيمة واترتيك ذ
  .م.م.تيكس ذمن أسھم الملكية في شركة رأس الخيمة يونيفيرسال بالس ٪٨٧٫٦تحتفظ المجموعة بحصة فعلية تبلغ 
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  )تابع( إيضاحات
  

  )تابع( المستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكيةالشركات التابعة والشركات   ٣٦
  

ً بالحص م،.م.رأس الخيمة لوجستكس ذ٪ من األسھم في شركة ٩٩باإلضافة إلى حصة المجموعة البالغة   )٦( ة تحتفظ المجموعة أيضا
، وبالتالي )شركة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة. (م.م.من خالل شركة الحمراء لإلنشاءات ذ٪ من أسھم الملكية ١المتبقية البالغة 

  .من أسھم الملكية في شركة رأس الخيمة لوجيستكس ٪١٠٠بلغت الحصة الفعلية للمجموعة 
  

شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل شركة رأس الخيمة لوجيستكس إن شركة رأس الخيمة لوجيستكس جوانجزھو المحدودة ھي   )٧(
٪ من أسھم الملكية في شركة رأس الخيمة لوجيستكس ھونج كونج المحدودة من ٨٠تحتفظ المجموعة بنسبة . ھونج كونج المحدودة

ھم الملكية في شركة رأس ٪ من أس٨٠تحتفظ المجموعة بحصة فعلية تبلغ وبالتالي، . م.م.خالل شركة رأس الخيمة لوجيستكس ذ
  .الخيمة لوجيستكس جوانجزھو المحدودة

  
، تحتفظ م.م.إماريتس ذ ألتكفي . م.م.التي تحتفظ بھا رأس الخيمة للدھانات ذ ٪ من األسھم٩٩البالغة  الحصةباإلضافة إلى   )٨(

شركة مملوكة ، .م.م.أس الخيمة القابضة ذالتي تحتفظ بھا سيراميك ر٪ من أسھم الملكية ١المتبقية البالغة المجموعة كذلك بالحصة 
  .تم معاملة الشركة على أنھا شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل المجموعةبالكامل من قبل المجموعة، وبالتالي 

  
 الھند، بغرض التنفيذ والتعھد باألعمال –قامت المجموعة خالل السنة بتأسيس شركة رأس الخيمة لوجستكس الخاصة المحدودة   )٩(

وبالتالي، فإن الشركة بمثابة شركة تابعة مملوكة بالكامل من . واستئجار السفن واألعمال ذات الصلة ،اللوجيستية الحلولكشركة تقدم 
  .قبل المجموعة

  
 تفظعالوة على ذلك، تح. ٪ من أسھم الملكية في شركة فيلدسبار مينيرالز المحدودة٤٠م بنسبة .م.تحتفظ سيرامين المنطقة الحرة ذ  )١٠(

٪ من أسھم ٦٠٪ من أسھم الملكية في شركة بالنج سوريان المحدودة التي تحتفظ بنسبة ٤٠م بنسبة .م.سيرامين المنطقة الحرة ذ
  . ٪ من أسھم الملكية في شركة فيلدسبار مينيرالز المحدودة ٦٤وبالتالي، تحتفظ المجموعة بحصة فعلية تبلغ . ھذه الشركةالملكية في 

  
  .في اإلمارات بغرض تنفيذ أعمال التجارة العامة") مؤسسة("بتأسيس فينيسيا للسيراميك عة خالل السنة قامت المجمو  )١١(
  
م، وشركة سيراميك رأس .م.م، ورأس الخيمة كلودي ذ.م.م، وكيميكا رأس الخيمة ذ.م.تتم معاملة كٍل من رأس الخيمة التيكريت ذ  )١٢(

م، على أنھا ائتالفات مشتركة للمجموعة، حيث تمارس المجموعة فقط سيطرة .م.ف ذم، جورجيا، و كيرابين جل.م.الخيمة القابضة ذ
  .مع شركاء آخرين المنشآتمشتركة على السياسات التشغيلية والمالية لھذه 

  
 ٥٠٠٫٠٠٠سھم في شركة رأس الخيمة للدھانات الخاصة المحدودة من إجمالي  ٣٥٫٠٠٠استحوذت المجموعة خالل السنة على   )١٣(

  .٪٤٧إلى ٪ ٤٠وبالتالي، ارتفعت حصة الملكية من . سھم ٢٣٥٫٠٠٠المجموعة حالياً  تمتلك. مصدرة ومدفوعة بالكاملسھم 
  

رأس الخيمة بايلنج لتأسيس شركة بعض األطراف األخرى بالدخول في اتفاقية ائتالف مشترك مع  ٢٠١٢خالل قامت المجموعة   )١٤(
تمتلك المجموعة حصة تبلغ و. وتنفيذ األنشطة األخرى ذات الصلة وع عقاريبغرض تطوير مشر الخاصة المحدودةبنجالديش 

وبالتالي، تتم معاملة . على عمليات وإدارة ھذه الشركة آخرين٪ من أسھم الملكية باإلضافة إلى سيطرة مشتركة مع مساھمين ٥٠
  .الشركة على أنھا ائتالف مشترك ضمن ھذه البيانات المالية الموحدة

  
م، .م.ذ -بإيقاف االعتراف باستثمارھا في كٍل من الحمرا لالستثمارات العالمية المنطقة الحرة  ٢٠١٢ سنة لمجموعة خاللقامت ا  )١٥(

  .م، نظراً العتبار ھذه الشركات غير عاملة.م.وصيدلية رأس الخيمة ذ
  

 
  



 

٧٦ 

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

  )تابع( إيضاحات
  

  حكام المحاسبية الھامةالتقديرات واأل  ٣٧
  

يتم تقييم . تقوم الشركة بوضع التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية
 مستقبلية التيالتقديرات واألحكام بصورة مستمرة، وھي ترتكز على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث ال

تطبيق  المستخدمة عندالتقديرات واألحكام الھامة  منفيما يلي المجاالت الھامة لعدم اليقين . أنھا معقولة في ظل الظروف الراھنةُيعتقد 
  . المبالغ المعترف بھا ضمن ھذه البيانات المالية الموحدة لھا أكبر تأثير علىالسياسات المحاسبية التي 

  
  د اإلنشاءاتاإليرادات من عقو

  
 ناتجيتأثر قياس . العقد بصورة موثوقة ناتجيتم االعتراف باإليرادات من عقود اإلنشاءات ضمن األرباح أو الخسائر عندما يمكن تقدير 

تلك د من وتحتاج التقديرات غالباً إلى تعديل عند وقوع األحداث أو التأك. على نتائج أحداث مستقبلية تتوقفالتي  الشكوكالعقد بالعديد من 
  . فإن قيمة إيرادات العقد قد ترتفع أو تنخفض من فترة إلى أخرى ولذلك،. الشكوك

  
  تقديرات مرحلة اإلنجاز والتكاليف الالزمة إلنجاز المشروع

  
ت األسعار يتعين على المجموعة بتاريخ كل بيان مركز مالي موحد أن تقوم بتقدير مرحلة اإلنجاز وتكاليف اإلنجاز فيما يتعلق بالعقود ذا

تقتضي ھذه التقديرات من المجموعة وضع تقديرات حول التكاليف المستقبلية التي . الثابتة والعقود ذات األسعار الثابتة التي تم تعديلھا
ين المحتملة تتضمن ھذه التقديرات أيضاً تكاليف مطالبات المقاول. سيتم تكبدھا، بناًء على األعمال التي سيتم إنجازھا الحقاً لتاريخ التقرير

ھذا ويتم عكس كافة التغيرات على ھذه التقديرات في السنة التي يتم فيھا تعديل . والتكاليف الالزمة للوفاء بااللتزامات التعاقدية للعمالء
  . ھذه التقديرات

  
  األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االستثمارية

  
خاللھا أن  من المتوقعبناًء على الفترة التي  والعقارات االستثمارية بتقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات المجموعةتقوم 

تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة بصورة دورية ويتم تحديثھا إذا اختلفت التوقعات عن . تكون الموجودات متاحة لالستخدام
ابقة نتيجة التلف المادي أو التقادم التقني أو التجاري أو القيود القانونية أو القيود األخرى المفروضة على استخدام التقديرات الس

باإلضافة إلى ذلك، فإن تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات يرتكز على تقييم عام لممارسات . الموجودات المعنية
إال أنه من الممكن أن تتأثر النتائج المستقبلية للعمليات . لداخلي والخبرة السابقة فيما يتعلق بموجودات مماثلةالقطاع والتقييم التقني ا

إن قيمة وتوقيت المصروفات المسجلة . بصورة مادية بالتغيرات في التقديرات الموضوعة نتيجة للتغيرات في العوامل المذكورة أعاله
لقيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية إدارة المجموعة بإجراء مراجعة لقامت . ي ھذه العوامل والظروفألي فترة قد يتأثران بالتغيرات ف

  .١٢راجع اإليضاح . بعض التعديالت إجراءوتم  والعقارات االستثمارية خالل السنة الحالية للممتلكات واآلالت والمعدات
  

  تقييم العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة 
  

ً للمعيار المحاسبي الدولي  بإتباع موعةالمجتقوم  ً االستھالك  ٤٠نموذج التكلفة وفقا حيث يتم بيان العقارات االستثمارية بالتكلفة ناقصا
حول البيانات المالية  ١٤يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة للعقارات االستثمارية في اإليضاح . المتراكم وخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت

وقد تم تحديد القيم العادلة لألراضي . د تم تحديد القيم العادلة للمباني بالوضع في االعتبار إيرادات التدفقات النقدية المخصومةوق. الموحدة
في حالة . استناداً إلى المعامالت التي أبرمت مؤخراً في السوق بشأن عقارات مماثلة تقع في نفس موقع العقارات االستثمارية للمجموعة

راضات الرئيسية، قد تتغير القيمة العادلة للعقارات االستثمارية بصورة جوھرية وقد يترتب على ذلك انخفاض في قيمة تغير االفت
  .  العقارات االستثمارية

  
  مخصص المخزون المتقادم وانخفاض صافي قيمة المخزون القابلة للتحقيق 

  
صافي القيمة القابلة  في وأي انخفاضعلى أساس المخزون المتقادم تقوم المجموعة بصورة منتظمة بمراجعة مخزونھا لتقييم الخسائر 

 للتحقق مما، تقوم المجموعة بوضع األحكام األرباح أو الخسائرلتحديد مدى ضرورة إدراج مخصص المخزون المتقادم ضمن . للتحقيق
يتم رصد . قيمة القابلة للتحقيق من ذلك المنتجمنتج في المستقبل وصافي الالإذا كانت ھناك أية معطيات ملحوظة تشير إلى إمكانية بيع 

 تقديراتالأفضل استناداً إلى  القابلة للتحقيق أقل من التكلفة كون صافي القيمةي القيمة القابلة للتحقيق عندما يمخصص النخفاض صاف
  .السابقة لهمعدالت االستھالك يرتكز مخصص المخزون المتقادم على أعمار المخزون و. اإلدارة الموضوعة من قبل

  



 

٧٧ 

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

  )تابع( إيضاحات
  

  ) تابع( التقديرات واألحكام المحاسبية الھامة  ٣٧
  

  انخفاض قيمة الشھرة التجارية
  

ً خ ً للتحقق من مدى تعرضھا النخفاض في القيمة ويتم تسجيلھا بالتكلفة ناقصا سائر انخفاض القيمة يتم اختبار الشھرة التجارية سنويا
إن اختبار انخفاض القيمة يتطلب من اإلدارة تقدير القيمة القابلة لالسترداد ). راجع السياسة المحاسبية حول انخفاض القيمة(المتراكمة 

  . للوحدة المنتجة للنقد التي يتم تخصيص الشھرة التجارية لھا
  

  ر الملموسة الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غيانخفاض قيمة 
  

إن . حال كان ھناك مؤشر على انخفاض القيمةيتم اختبار الممتلكات واآلالت والمعدات للتحقق من مدى تعرضھا النخفاض في القيمة في 
ة اختبار انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة يتطلب من اإلدارة تقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحد

  . المنتجة للنقد
  

  خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة
  

ً على األقل  التي تتعرض لھامخاطر االئتمان  إن. تقوم المجموعة بمراجعة ذممھا المدينة لتقييم انخفاض القيمة مرة واحدة سنويا
 لتحديد. عالقة والذمم المدينة األخرى والمبالغ المستحقة من أطراف ذات ذممھا المدينة التجاريةإلى  بصورة أساسيةمنسوبة المجموعة 

 معطياتما إذا كان ھناك م للتحقق، تقوم المجموعة بوضع األحكام فاض القيمة ضمن األرباح والخسائرمدى ضرورة إدراج خسائر انخ
فاض القيمة عندما يتم رصد مخصص النخ وعليه،. ملحوظة تشير إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة

يكون ھناك حدث أو حالة خسارة يمكن تحديدھا والتي تعتبر بناًء على الخبرة السابقة بمثابة دليل على انخفاض في القدرة على استرداد 
  .التدفقات النقدية

  
  عند حيازة شركات تابعة االستحواذ عليھاالتي تم للتحديد الموجودات والمطلوبات القابلة 

  
تدفق المنافع ت يكون من المرجح أنباالعتراف بالموجودات والمطلوبات بصورة منفصلة عند حيازة شركة تابعة عندما  تقوم المجموعة

 للموارد ، يكون من المرجح أن يلزم إجراء تدفقات خارجة، في حالة المطلوباتة أو عندماالمستحوذالجھة االقتصادية ذات الصلة إلى 
يتم االعتراف بالموجودات غير . لمطلوبات بصورة موثوقةا أو لموجوداتلن قياس القيمة العادلة االقتصادية لتسوية االلتزام ويمك

من معايير التقارير المالية  ٣رقم  المعيارفي  المبينةاالعتراف ينطبق عليھا معايير الملموسة والمطلوبات الطارئة بصورة منفصلة عندما 
  .الدولية

  
   الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة

  
عند تحديد قيمة الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة تضع المجموعة في االعتبار تأثير األوضاع الضريبة غير المؤكدة وما إذا كانت 

ترى المجموعة أن استحقاقاتھا فيما يتعلق بااللتزامات الضريبية كافية لكافة .  ھناك أي ضرائب إضافية أو فوائد قد تصبح مستحقة
يتوقف ھذا . ية المفتوحة استناداً إلى تقييمھا للعديد من العوامل التي تتضمن تفسيرات قانون الضرائب والخبرة السابقةالسنوات الضريب

قد تظھر معلومات جديدة تؤدي إلى قيام . التقييم على تقديرات وافتراضات وقد ينطوي على مجموعة من األحكام حول أحداث مستقبلية
ا يتعلق بكفاية االلتزامات الضريبية الحالية؛ سوف تؤثر ھذه التغيرات في االلتزامات الضريبية على المجموعة بتغيير أحكامھا فيم

  .مصروفات الضريبة في الفترة التي تم تحديدھا خاللھا
  

  السيطرة القائمة –التوحيد 
  

كانت تھا المحاسبية فيما يتعلق بتحديد ما إذا من معايير التقارير المالية الدولية، قامت المجموعة بتغيير سياس ١٠نتيجة لتطبيق المعيار 
كجزء من نموذج السيطرة الجديد، قامت المجموعة بتقييم . تسيطر على الشركة المستثمر بھا ومن ثم تحديد ما إذا كان يجب توحيدھا

إلى، أو لديھا حقوق في، عائدات معرضة كافة شركاتھا المستثمر بھا لتحديد ما إذا كانت لديھا سلطة على الشركة المستثمر بھا أو أنھا 
أحكام حول عالقة  وضعلتحديد ھذه السيطرة، تم . على التأثير في تلك العائداتومدى قدرتھا متغيرة من ارتباطھا مع تلك الشركة 

  .تبھا، وبناًء على ھذه العالقة تم التوصل إلى االستنتاجا رالمجموعة بالشركات المستثم
  

  أحداث الحقة  ٣٨
  

وحتى تاريخ اعتماد ھذه البيانات المالية، والتي قد يكون لھا تأثير مادي على ھذه  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ك أحداث ھامة بعد لم تكن ھنا
  .البيانات المالية الموحدة

  
  


