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 تقرير مجلس اإلدارة

 
 

ة  ي  الثالثةحول األداء المالي خالل فتر
 
9201 مارس 31أشهر المنتهية ف  

 

2019 مايو 01  
 

 السادة مساهمي الشركة الكرام،

ة  كة لفتر ي  أشهر  الثالثةيرس مجلس اإلدارة أن يعرض عليكم تقرير أعمال وأنشطة الرسر
 
، مع المعلومات 2019 مارس 31المنتهية ف

ةالمالية المرحلية الموجزة الموحدة    . عن نفس الفتر

 أداء مستقر مطابق للتوقعات

ي الر ااب سبةاا ة 
 
ي ر ااب الر ااع األول من العا  مليون  36.9عىل أساااس ساانوص ليىلاا  إل  %43.6إنخفض صاااف

 
 2018درهم، حيث أن صاااف

ي الر ااب إنخفض سبة ة  18.9يتضمن عائدات من سيع أصول المقاوالت بقيمة 
 
 %20.7مليون درهم، سإستثناء هذه العائدات، فإن صاف

ي اإلمارات، الةااااااااعودية، الهند و نجالدي 
، ومع ال ، فإن أداء عىل أساااااااااس ساااااااانوص، ويرجع ال  أساااااااااس إل إنخفاض إيرادات ال ال  ف 

، مع إرتفاع اإليرادات سبة ة 
ً
 عىل التوالي عىل أساس سنوص.  %15.1و  %6.3قطاع األدات الىلحية وأدوات المائدة جيدا

 هوامش رب  ح قوية: 

لى نقطة أساس ليصل إ 90، إرتفع هامش ربح قسم البالط بواقع %32.8نقطة أساس ليصل إلى  100إرتفع هامش الربح اإلجمالي بواقع 

، مدفوعة بإستمرار تحسن العمليات، على الرغم من إرتفاع تكاليف الطاقة، تظل سيراميك رأس الخيمة فعالة من الناحية الربحية 27.8%

على  %8.4، إنخفاض هامش أدوات المائدة بنسبة %39.9، في حين ظلت هوامش األدوات الصحية عند نفس المستوى بنسبة والتشغيلية

 نتيجة تغير مزيج المنتج. %51.6 أساس سنوي ليصل إلى

 

 : السعوديةتطورات التوسع في 
 

تسررتخدب سرروالتي عزمها على اإلسررتامار في مرافت تقوب بإنتاع على أحدط طرا  أعلنت شررر ة سرريراميك رأس الخيمة في الربع الما رري 

ل إلى الطاقة  10تضررريف ما يقرن من سررر، وفي المرحلة األولى، في صرررناعة بالط السررريراميك  التكنولوجياأحدط  ماليين متر مربع سرررنويا

 ،  ما أن المناقشات حول تخصيص األرا ي والغا  ما الت جارية.اإلنتاجية لبالط سيراميك رأس الخيمة

 

 

 أبرز الجوانب المالية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019:

8201مارس  التغير 9201مارس    البيان الوحدة 

-6.3%  إجمالي اإليرادات مليون درهم 620.3 661.8 

-3.4%  إجمالي األرباح مليون درهم 203.6 210.8 

نقطة أساس 100  31.8%  32.8% اإلجمالي الربحهامش  %   

-8.9%  مليون درهم 97.9 107.5 
األرباح قبل إحتسان الفوائد، 

الضرائب، اإلهالك 

.       واإلطفاء  

نقطة أساس 40-  16.2%  15.8%  % 
هامش األرباح قبل إحتسان 

الفوائد، الضرائب، اإلهالك 

        واإلطفاء                  
-43.6%  صافي الدخل المسجل مليون درهم 36.9 65.4 

نقطة أساس 400-  9.9%  5.9%  هامش صافي الدخل المسجل % 

-23.5%  مليون درهم 38.1 49,9 
صافي الدخل قبل إحتسان 

المخصصات واألرباح 
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8201مارس  التغير 9201مارس    البيان الوحدة 
اإلستراتيجية لمرة 

.               واحد  

نقطة أساس 140-  7.5%  6.1%  % 

هامش صافي الدخل قبل 

إحتسان المخصصات 

واألرباح اإلستراتيجية لمرة 

.               واحد  

-48.2%  مليون درهم 29.0 56.0 
الربح المسجل بعد حقوق 

 األقلية
- 0.06 030.  ربحية السهم المسجلة درهم 

8201ديسمبر  31 التغير 2019مارس  31     

-1,6%  إجمالي الموجودات مليون درهم 5,409.9 5,497.0 

5%  رأس المال مليون درهم 946.4 901.3 

-7.5%  حقوق المساهمين مليون درهم 2.313,3 2,501.40 

-7,1%  صافي الدين مليون درهم 1,530.4 1,428.9 

 مرات 3.54 3.10 0.3
األرباح قبل  / صافي الدين

إحتسان الفوائد، الضرائب، 

 اإلهالك واإلطفاء           
أساس نقطة 58  3.98%  4.56%  تكلفة الدين % 

 

 المسؤولية اإلجتماعية، المعارض والجوائز وااألنشطة اإلجتماعية خالل العام 2018: 

: للشركة اإلجتماعية المسؤولية  

 الخيمة رأس فو س، تيري ماراثون سباق في المشار ة . 

 األرض ساعة حدط في المشار ة . 

 الشاطئتنظيف "في حملة  المشار ة ." 

. : المعارض  

 ألمانيا – 2019 إتش إس آيفي معرض  المشار ة 

 نظرة مستقبلية

سنقوب بتطوير إستراتيجية لمواصلة مواجهة الزيادة في تكاليف الطاقة وتحسين الربحية ،  2019 إلى ما تبقى من العابوبالنظر 

وبالتطلع إلى االماب فإننا نأمل إلى تأسيسها  مر ز في أوروبا والسعودية،  ما أن أعمالنا في الهند تسير على الطريت الصحيح 

ستحواذ اإلنتها ية، حيث نقوب بتحسين اإلنتاع وحماية للصادرات، ال تزال شر ة سيراميك رأس الخيمة تر ز على عمليات اإل

 نمونا في الهند وبنجالديش واإلمارات العربية المتحدة.

 التقارير المالية

 ما حد إلى وتظهر المالية، البيانات هذه إعداد في عنها والمعلن بها المعمول المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير تطبيت تم

 . المساهمين حقوق في والتغير النقدية التدفقات العمليات، نتائج المالي، مر زها

 جوهرية أحداط توجد ال ، معقولة محاسررربية تقديرات وعمل المالية البيانات إعداد في مالئمة محاسررربية سرررياسرررات تطبيت تم وقد

 . قائمة  منشأة اإلستمرار على الشر ة قدرة عدب تعكس

 






































































