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 تقرير مجلس اإلدارة

 
 

ة  ي  التسعةحول األداء المالي خالل فتر
 
2020 سبتمت   30أشهر المنتهية ف  

 

2020 نوفمبر 03  
 

 السادة مساهمي الشركة الكرام،

،لسعل2020لسرررب مبرل30المن   كلفيلليشررر رلال سررر كيسررررلس اإللارةاأنليعلي رللكا تقليرريرليكموألشين رررركلال رررر كلل  رنل

لل.كنلن إللال  رنالم اوسوتلالمول كلالمرحا كلالموجزنلالموحدنل

 :عبر العمليات العالمية تطور األداء

.لشسعلإس مراأيكلكدمل19إ  سبليةاءلالربعلالثولثللس راس كلأيسلالخ مكلزخموً،لح ثليظ رتلاألسواقلسؤشراتلي وفلسنليأث رل وف دل

ل%.52.1شضوحلسسوألشسرككلالراب،لفردلإأي  تلاريراةاتلالرب  كلبنسبكل

ل اب كلالرابلالم زايدلسنلالمماتكلال رب كلالس وةيكل،ل موليقلإس ئنوفليقلأفعلارن وجلفيلارسوأاتلشبنوًءلكاىلالرابلالم زايدلفيلالسوق،لفردل

%لكاىليسوسلسنويلسدكوسكلبنمولالسوقلالس وةيل7.1إأي  تلإيراةاتلالبالطلبنسبكلل.ارن وجلفيلال ندلشبن الةيشلكاىلسراحل

لفيلقروكوتلالض وفكلشالر راع.لل19كلكنل وف دلبسببلارغالقلشالر وةلالنوي لي أثرسابوإس مرتليكموألسس ازسوتلالموئدنللشاألشأشبي.

 

 :19إستقرار اإليرادات نتيجة التعافي من كوفيد 

سا وعلةأهقلكنلف رنلالثالثكليش رلسدكوسكلبنمولالسوقلل625.7%لكاىليسوسلسنويلل باغل0.2بريلإجموليلاريراةلسس رراًلشزاةلبنسبكل

لسنوي.%لكاىليسوسل4.8شبإس ثنوءليكموألسس ازسوتلالموئدن،لفردلإأي  تلاريراةاتلبنسبكللالس وةيلشاألشأشبي.

 : السعوديةالنمو في السوق 

سزيجلسنلالمن  وتللتقدسل موأةلأئ سررررريللامن  وتلفيلالمماتكلال رب كلالسررررر وةيك،لح ثوضررررر تلسررررر راس كلأيسلالخ مكليم

ثالثكلصررررورتلكرللأئ سرررر ك.للإطالقينسررررنتلالمب  وتلفيلقنواتلالب علبول  زئكلب دلبولمصررررن   نلالمنا  ن،لسروأنكللالمخ ا ك

يواصللال ر كلن رلس  وملالب علبول  زئكلسنلخالألسزيجلسنلصورتلال رللالرئ س كلشصورتلال رللالمماو كللاو الءلفيل

لجم عليننوءلالمماتك.

خالألنمولاريراةاتللسمولةكقلفيليون ولنوفذابوتللأسرررروملستوفنكلارغراقلكاىلالبالطلالمسرررر وأةلسنلال ندلشالصرررر نفرلللاع

لالربعلالسنوي.

سا وعلةأهقلسدفوككلب تللأئ سيلسنلل137.8%لكاىليسوسلسنويلل باغل95.8إأي  تلاريراةاتلسنلالسوقلالس وةيلبنسبكل

ليكموألالبالط.

 :النمو في أوروبا واإلستقرار في الهند

سا وعلةأهقلن   كليخ  فلق وةلالنظرلال يليةتلإلىلينسنلل91.5%لل باغل12.9إأي  تلاريراةاتلسنلالسوقلاألشأشبيلبنسبكل

لالن وطلارق صوةي.

لسا وعلةأهق.ل66.7ل باغلل19إأي  تلاريراةاتلفيلال ندلييضوًلإلىلسس ويوتلسولقبلل وف دل
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 أبرز الجوانب المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020

2019 سبتمب   التغير 2020 سبتمب     البيان الوحدة 

%13.8-  إجموليلاريراةات سا وعلةأهق 1,629.8 1,890.0 

%19.3-  إجموليلاألأبوح سا وعلةأهق 505.5 626.1 

نقطة أساس -210  %33.1  %31.0 ارجمولي الربحهوسشل %   

%13.1-  سا وعلةأهق 240.1 348.5 
األأبوحلقبللإح سوبلال وائد،ل

.       شارط وءالضرائب،لارهالكل  

نقطة أساس -370  %18.4  %14.7  % 
هوسشلاألأبوحلقبللإح سوبلال وائد،ل

الضرائب،لارهالكل

        شارط وءلللللللللللللللللل

%71.4-  صوفيلالدخللالمس ل سا وعلةأهق 44.5 155.8 

نقطة أساس -550  %8.2  %2.7  هوسشلصوفيلالدخللالمس ل % 

%50- ةأهقسا وعل 69.8 139.5   
صوفيلالدخللقبللإح سوبل

المخصصوتلشاألأبوحل

.               ارس راي   كللمرنلشاحد  

نقطة أساس -310  %7.4  %4.3  % 
هوسشلصوفيلالدخللقبللإح سوبل

المخصصوتلشاألأبوحل

.               ارس راي   كللمرنلشاحد  

%63.5-  الربحلالمس للب دلحروقلاألقا ك سا وعلةأهق 47.2 129.3 

 أبن كلالس قلالمس اك ةأهق 0.05 0.13 -

2019ديسمبر  31 التغير 2020 سبتمبر 30     

%0.5-  إجموليلالموجوةات سا وعلةأهق 5,460.0 5,486.8 

%5  أيسلالموأ سا وعلةأهق 993.7 946.4 

%5.3-  حروقلالمسوهم ن سا وعلةأهق 2,297.5 2,426.3 

%3.4 الدينصوفيل سا وعلةأهق 1,421.6 1,374.3   

- 92.  سرات 3.8 
األأبوحلقبللإح سوبل / صوفيلالدين

ال وائد،لالضرائب،لارهالكل

 شارط وءللللللللللل

نقطة أساس 10  %4.2  %4.3  يتا كلالدين % 
 

 

 المسؤولية اإلجتماعية، المعارض والجوائز وااألنشطة اإلجتماعية:

: للشركة اإلجتماعية المسؤولية  

يشرر رل،لشرروأ تلال ررر كلفيلس رلل يلبيلبيلشالمروملفيلبريرون ولشس رللأي سرر  رلالمروملفيلالبرازيلللال سرر كخالألف رنل

لشقدليقلكرلليحدثلس موككلسنلارب توأاتلشالمن  وت.ل

"يفضرللكالسكلي وأيكللابالط"،لبورضروفكلإلىل"يفضرللكالسكلي وأيكللالةشاتلالصرن ك"لسنلجوائزللحصراتلال رر كلكاىلجوئز

BKUو(.لاح اتلال ررررر كلالمر زلالثونيلفيلجوئزنلارسرررر داسكلالب ئ كللاررويلالصررررنوكيلشال يلينظم وله ئكلحمويكلالب ئكل)بريرونل 

ل(لفيلأيسلالخ مك.EPDAشال نم كل)

ل

ل

ل

ل

ل
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 مدقق الحسابات المستقلتقرير مراجعة   
 

  مجلس اإلدارة المحترمين السادة

 ش.م.ع.شركة سيراميك رأس الخيمة 

 رأس الخيمة 

 اإلمارات العربية المتحدة
  

 مقدمـة

وشركاتها )"الشركة"(  ش.م.ع.سيراميك رأس الخيمة لشركة المرفق  الموحد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز

البيانات الموجزة و 2020 سبتمبر 30كما في  العربية المتحدة اإلمارات رأس الخيمة، )معا " المجموعة "(، التابعة

التغيرات في حقوق المساهمين و التدفقات النقدية، الشامل الدخلالربح أو الخسارة و، الموحدة المتعلقة بالربح أو الخسارة

. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية ومعلومات ايضاحية أخرى أشهر المنتهية بذلك التاريخ تسعةلفترة ال

ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  الموحدة الموجزةالمرحلية  الصادر عن  " التقارير المالية المرحلية: " 34وعرضها وفقا

 الموجزة الموحدة . إن مسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحليةمجلس معايير المحاسبة الدولية

 إستناداً إلى مراجعتنا.
 

 نطاق المراجعـة

المرحلية التي يقوم  مراجعة المعلومات المالية، "2410حول عمليات المراجعة رقم لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي 
". تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية القيام بإجراء االستفسارات، بشكل رئيسي ا مدقق الحسابات المستقل للمنشأةبه

من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وإتباع إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق 

ً للمعايير الدوليـة للتدقيق، وبالتالي، فإنها ال تمكننا من الحصول على المراجعة أقـل جوهر ياً من نطاق القيام بالتدقيق وفقا

 تأكيد حول جميع األمور الهامـة التي يمكن أن يبينها التدقيق. لذا، فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنها.
 

 رالتأكيد على األم

، والذي يوضح تفاصيل القيمة الدفترية المرحلية الموجزة الموحدة حول البيانات المالية  14إلى اإليضاح رقم  ود اإلشارةن

 .ا األمرستنتاجنا فيما يتعلق بهذ. لم يتم تعديل القطع األراضي
 

 اإلستنتـاج

المرفقة لم يتم  الموحدة الموجزة المرحلية أن المعلومات الماليةب يتبين لنا ما يدعونا إلى اإلعتقادلم  ،إلى مراجعتنا ستناداً إ

ً ، الجوهرية النواحي جميعمن  إعدادها، الصادر عن  " التقارير المالية المرحلية: " 34للمعيار المحاسبي الدولي رقم  وفقا

 .مجلس معايير المحاسبة الدولية
 

 )الشرق األوسط( ديلويت آند توش
 
 

 تم التوقيع من قبل:

 محمد خميس التح

 717جل رقم ــس

 2020 نوفمبر 3

 الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة
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  )غير مدقق( الموجز الموحد رةأو الخسا الربحبيان 
 2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

   

  
 فترة التسعة أشهر المنتهية في

 سبتمبر 30
 فيفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 سبتمبر 30
  2020 2019 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم إيضاح 

      
 624.718  625.697  1.890.028  1.629.768  5 اإليرادات  

 (416.554) (431.209) (1.263.928) (1.124.261) 6 المبيعات تكلفة
      

 208.164  194.488  626.100  505.507   ربحإجمالي ال
 (53.073) (48.907) (162.213) (144.455) 7 إدارية وعمومية صاريفم

  خسائر(/عكس انخفاض قيمة الذمم)
 التجارية المدينة والمطلوب من أطراف   

 (3.559) (6.032) 16.276  (18.121) (1)-7 ذات عالقة  
 (98.033) (106.959) (300.054) (298.648) 8 مصاريف بيعية وتوزيعية

 13.325  14.305  36.860  41.727   أخرىإيرادات 
      

 66.824  46.895  216.969  86.010   الربح التشغيلي
      

 (24.631) (20.113) (68.051) (62.661) 9 تكاليف التمويل
 1.735  7.685   4.227  16.181  9 إيرادات التمويل

الحصة من أرباح شركات ُمستثمر بها وفقاً 
 2.848  4.408  9.305  11.478  10 حقوق الملكيةطريقة ل
 -- (2.122) -- (2.122) 25 خسارة في صافي المركز النقديال
      
 46.776  36.753  162.450  48.886   قبل الضريبة  ربحال
      

 (1.218) (2.750) (6.625) (4.388)  ضريبة الدخل
      

 45.558  34.003  155.825  44.498    فترةلل الربح
      
      

      إلى:  العائد )الخسارة(/الربح

 39.119  33.073  129.290  47.177    الشركة مساهمي

 6.439  930  26.535  (2.679)  غير المسيطرة حقوق األقلية
      

 45.558  34.003  155.825  44.498   لفترةالربح ل
      
      

 الربح للسهم الواحد 
 0.04  0.03  0.13  0.05  11 األساسي والمخفض )درهم( –
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 الدخل الشامل الموجز الموحد )غير مدقق( الربح أو الخسارة وبيان 
 2020سبتمبر  30التسعة أشهر المنتهية في  لفترة

 
   

  
 فترة التسعة أشهر المنتهية في

 سبتمبر 30
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

 سبتمبر 30
  2020 2019 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

      
 45.558  34.003  155.825  44.498   الربح للفترة

      
      )الخسارة الشاملة(/الدخل الشامل األخرى:بنود 

      
 بنود من الممكن إعادة تصنيفها الحقاً ضمن األرباح  

      أو الخسائر:  
      

 لياتتحويل عم سعر صرف العمالت من  فروقات
 (836) (15.837) (76.751) (30.632)  أجنبية

الجزء الفعال للتغيرات في  –النقدي  التدفقتحوطات 
 (4.485) 9.405  (19.822) (29.827)  خسارة القيمة العادلة ألدوات التحوط

 التضخم غير اإلعتيادي تطبيق محاسبة اترتأثي
 -- 29.851  -- 29.851   (25)إيضاح 

      
 40.237  57.422  59.252  13.890   للفترةالدخل الشامل إجمالي 

      
      العائد إلى: الدخل الشامل/)الخسارة الشاملة(إجمالي 

      
 34.498  55.745  34.905  16.799  الشركة مساهمي

 5.739  1.677  24.347  (2.909)  غير المسيطرة حقوق األقلية
      

 40.237  57.422  59.252  13.890   للفترةالدخل الشامل إجمالي 
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  )غير مدقق(  التدفقات النقدية الموجز الموحدبيان 
 2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 فترة التسعة أشهر المنتهية في  
 سبتمبر 30

  2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  

    األنشطة التشغيلية
 162.450  48.886   قبل الضريبة  الربح للفترة

    لـ: تعديالت
 (9.305) (11.478)  لكيةشركات ُمستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الم من أرباح الحصة

 38.107  38.235   الفوائد اريفمص
 18.395  15.562   مصروفات الربح على التمويالت اإلسالمية

 (4.055) (5.526)  الفوائدإيرادات 
 (172) (220)  الربح على ودائع الوكالة
 4.349  4.164   مطلوبات اإليجارمصاريف الفوائد على 

 2.896  2.574   صافي التغير في القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة
 (1.581) 849   من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات (الربح)/الخسارة

 -- (103)  لكيةشركات ُمستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الم حصةالربح من االستحواذ على 
 102.247  105.228   آالت ومعدات، ممتلكات ستهالكإ
 7.863  8.699   إستثمارات في ممتلكات ستهالكإ

 4.688  5.042   إطفاء موجودات غير ملموسة
 16.166  19.248   تموجوداحق إستخدام ال إستهالك

 13.834  7.661   مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
 -- 2.122   خسارة في صافي المركز النقديال

 14.572  23.845   مخصص البضاعة بطيئة الحركة والمتقادمة
 8.135  22.332   إنخفاض تكلفة البضاعة تامة الصنع

 6.809  18.003   المدينة التجارية  مخصص انخفاض قيمة الذمم
 (23.085) 118   مخصص انخفاض قيمة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقةخسائر/)عكس( 

    
    305.241  362.313 

    التغير في:
 (24.467) 18.318    بضاعةال -
 (658) 8.483   ذمم طويلة األجل(تتضمن ) ذمم تجارية مدينة وأخرى -
 90.587  15.735   من أطراف ذات عالقة المطلوب  -
 (47.569) (32.735)   ذمم تجارية دائنة وأخرى -
 (6.561) (2.025)  المستحق إلى أطراف ذات عالقة -

 (14.641) (8.752)  ضريبة الدخل المدفوعة
 (12.858) (11.728)  تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

 (27.603) (4.121)  التعديالت على تحويل العمالت
    

 318.543  288.416   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
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 )تتمة( )غير مدقق( بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد
 2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 فترة التسعة أشهر المنتهية في  
 سبتمبر 30

  2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم  

    األنشطة االستثمارية
 (138.443) (71.738)  آالت ومعدات، ممتلكاتإضافات إلى 

 1.767  588   آالت ومعدات، متحصالت من استبعاد ممتلكات
 (3.378) (3.636)  موجودات غير ملموسةإضافات إلى 

 (271) (38)  إضافات إلى إستثمارات في ممتلكات
 8.448  233   لكيةمن شركات ُمستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الممستلمة توزيعات أرباح 

 4.055  5.526   مستلمة فوائد
 172  220   الربح المستلم من ودائع الوكالة

 -- (604)  لكيةشركات ُمستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الم حصةاالستحواذ على 
 (138.266) 12   الودائع البنكية التي تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر التغير في

    
 (265.916) (69.437)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

    
    األنشطة التمويلية

 7.306  8.221   مصرفي  الحصول على تمويل
 (178.579) (156.882)  مصرفي  سداد تمويل

 383.204  51.272   إسالمي  تمويل مصرفيالحصول على 
 (171.541) (126.215)  سداد تمويل مصرفي إسالمي

 (22.577) (31.556)  اإليجار عقود تمطلوباسداد أصل الدين والفائدة على 
 24.108  158.996   قصير األجل التمويل المصرفيصافي الحركة في 
 (97.528) 192.146   قصير األجل  التمويل المصرفي اإلسالميصافي الحركة في 

 (38.107) (38.235)  فوائد مدفوعة
 (18.395) (15.562)  الربح المدفوع على تمويل إسالمي

 (3.700) (3.700)  مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة
 (135.198) (141.958)  توزيعات أرباح مدفوعة

 (12.097) (35.283)  غير المسيطرة لألقليةتوزيعات أرباح مدفوعة 
 1.119  --  غير المسيطرة األقلية األموال المستثمرة من قبل

    
 (261.985) (138.756)  األنشطة التمويليةالمستخدم في  صافي النقد

    
    

 (209.358) 80.223   في النقد وما يعادله (النقصالزيادة/)صافي 
    

 319.834  172.295   النقد وما يعادله في بداية الفترة 
    

 110.476  252.518   النقد وما يعادله في نهاية الفترةصافي 
    

    : فييتمثل 
 174.089  357.087   النقد وما يعادله

 (63.613) (104.569)  على المكشوف   بسحال
    
   252.518  110.476 
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 )غير مدقق(الموحد  الموجز مساهمينبيان التغيرات في حقوق ال
 2020سبتمبر  30أشهر المنتهية في لفترة التسعة  
 

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

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

 
 رأس

 المال

 عــالوة

 األسهم

 االحتياطي

 الــقانوني

 احتياطي

 تحويل

 العمالت

احتياطي 

التضخم غير 

 *االعتيادي

احتياطي 

 التحوط

 االحتياطي

 العام

 احـــتياطي

 المالرأس 

 األربــــاح

 ستبقاهالم

 إجـمالي

 اإلجمالي االحتياطات

حقوق األقلية 

غير 

 المسيطرة

 مجموع

 حقوق المساهمين

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

 2.664.572  238.255  2.426.317  1.479.933  851.949  75.040  82.805  (14.344) (183.848) (120.389) 567.053  221.667  946.384  )مدقق( 2019ديسمبر  31الرصيد في 
              

 ةللفتر )الخسارة الشاملة(/الشامل دخلإجمالي ال

              )غير مدقق(  

 44.498  (2.679) 47.177  47.177  47.177  -- -- -- -- -- -- -- -- للفترة )الخسارة(/الربح
              

              خرىاأل الدخل الشامل /)الخسارة الشاملة(

 (30.632) (230) (30.402) (30.402) -- -- -- -- (27.620) (2.782) -- -- -- فروقات  سعر صرف العمالت من تحويل عمليات أجنبية

 (29.827) -- (29.827) (29.827) -- -- -- (29.827) -- -- -- -- -- رات في تحوطات التدفق النقديالتغي

 29.851  -- 29.851  29.851  -- -- -- -- 29.851  -- -- -- -- (25)إيضاح  29تأثير تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 
              

 13.890  (2.909) 16.799  16.799  47.177  -- -- (29.827) 2.231  (2.782) -- -- -- للفترة  )الخسارة الشاملة(/الشامل دخلإجمالي ال
              

              )غيرمدقق( حركات حقوق المساهمين األخرى 

-23)راجع إيضاح  السنويةمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 (3.700) -- (3.700) (3.700) (3.700) -- -- -- -- -- -- -- -- )ب((

              )غير مدقق( الشركة ساهميالمعامالت مع م

 (141.958) -- (141.958) (141.958) (141.958) -- -- -- -- -- -- -- -- )أ(( 23توزيعات األرباح المدفوعة )راجع إيضاح 

 -- -- -- (47.319) (47.319) -- -- -- -- -- -- -- 47.319  )أ((23)راجع إيضاح  أسهم منحة مصدرة

 حقوق  ىلإ توزيعات األرباح المدفوعة

 (35.283) (35.283) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- غير المسيطرة األقلية  
              

 2.497.521  200.063  2.297.458  1.303.755  706.149  75.040  82.805  (44.171) (181.617) (123.171) 567.053  221.667  993.703  )غير مدقق( 2020 سبتمبر 30 فيكما الرصيد 
              

 

 اإليرانيةالجمهورية اإلسالمية  -المحدودة  ش.م.ع.بشركة سيراميك رأس الخيمة  صرف العمالت األجنبية الناتجة من تحويل البيانات المالية الخاصة اتيتألف احتياطي التضخم غير االعتيادي من فروق* 

: إعداد التقارير المالية في االقتصاديات 29المعيار المحاسبي الدولي رقم  فقذلك ومع األخذ بعين اإلعتبار مؤشر التضخم نتيجة العمل في بيئة تضخم إقتصادي و اوتأثير تحويل البيانات المالية الخاصة به

 شديدة التضخم.
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 تتمة() )غير مدقق(الموحد الموجز مساهمينبيان التغيرات في حقوق ال
  2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
 

   ---------------------------------------------------------------------------الشركة  إلى مساهميالعائد  ------------------------------------------------------------------------ 

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

 
 رأس

 المال

 عــالوة

 األسهم

 االحتياطي

 الــقانوني

 احتياطي

 تحويل

 العمالت

احتياطي 

التضخم غير 

 *االعتيادي

احتياطي 

 التحوط

 االحتياطي

 العام

 احـــتياطي

 رأس المال

 األربــــاح

 ستبقاهالم

 إجـمالي

 اإلجمالي االحتياطات

حقوق األقلية 

غير 

 المسيطرة

 إجـمالي

 حقوق المساهمين

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

 2.714.109  212.697  2.501.412  1.600.094  903.095  63.419  82.805  1.804  (112.009) (113.688) 553.001  221.667  901.318  )مدقق(  2018ديسمبر  31الرصيد في 

 الدولي إلعداد  لمعياراتطبيق  نتيجةالتعديالت 

 (7.443) (1.240) (6.203) (6.203) (6.203) -- -- -- -- -- -- -- --  16رقم  التقارير المالية 
              

 2.706.666  211.457  2.495.209  1.593.891  896.892  63.419  82.805  1.804  (112.009) (113.688) 553.001  221.667  901.318  )معاد بيانه(  2019يناير  1الرصيد في 
              

 ةللفتر )الخسارة الشاملة(/الشامل دخلإجمالي ال

              )غير مدقق(  

 155.825  26.535  129.290  129.290  129.290  -- -- -- -- -- -- -- -- الربح للفترة
              

              )الخسارة الشاملة( األخرى/الشاملالدخل 

 (76.751) (2.188) (74.563) (74.563) -- -- -- -- (68.471) (6.092) -- -- -- فروقات  سعر صرف العمالت من تحويل عمليات أجنبية

 (19.822) -- (19.822) (19.822) -- -- -- (19.822) -- -- -- -- -- رات في تحوطات التدفق النقديالتغي
              

 59.252  24.347  34.905  34.905  129.290  -- -- (19.822) (68.471) (6.092) -- -- -- للفترة  )الخسارة الشاملة(/الشامل دخلإجمالي ال
              

              )غيرمدقق( حركات حقوق المساهمين األخرى 

 (3.700) -- (3.700) (3.700) (3.700) -- -- -- -- -- -- -- -- )ب((-23)راجع إيضاح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  

              )غير مدقق( الشركة ساهميالمعامالت مع م

 (135.198) -- (135.198) (135.198) (135.198) -- -- -- -- -- -- -- -- )أ(( 23توزيعات األرباح المدفوعة )راجع إيضاح 

 -- -- -- (45.066) (45.066) -- -- -- -- -- -- -- 45.066  )أ((23)راجع إيضاح  أسهم منحة مصدرة

 حقوق  ىلإ المدفوعةتوزيعات األرباح 

 (12.097) (12.097) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- غير المسيطرة األقلية  

 1.119  1.119  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- المسيطرة غير األقليةحقوق األموال المستثمرة من قبل 
              

 2.616.042  224.826  2.391.216  1.444.832  842.218  63.419  82.805  (18.018) (180.480) (119.780) 553.001  221.667  946.384  )غير مدقق( 2019سبتمبر  30في كما 
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 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
 2020سبتمبر  30أشهر المنتهية في لفترة التسعة 

 
  عامةمعلومات  -1

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

ً تغيير الوضع القانوني للشركة 1989مارس  26الصادر بتاريخ  6/89محدودة بموجب المرسوم األميري رقم  . تم الحقا
لتصبح شركة مساهمة عامة. إن عنوان الشركة المسجل  1991يوليو  6الصادر بتاريخ  9/91بموجب المرسوم األميري رقم 

رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة. إن الشركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق ، ءالحمرا الجزيرة 4714ب هو ص. 
 المالية، اإلمارات العربية المتحدة. 

 
أشهر المنتهية في ذلك التاريخ  تسعةولفترة ال 2020 سبتمبر 30تشتمل المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة كما في 

(، فردي " منشآت المجموعة " لوبشك لشركة وشركاتها التابعة )يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة"ل المعلومات المالية على
 .ملكيةوفقاً لطريقة حقوق ال في الشركات المستثمر بهاباإلضافة إلى حصة المجموعة 

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

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

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

 ( IFRSsتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة ) -2
 

تلك المستخدمة في  المستخدمة في تجهيز هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة متوافقة مع ةيسياسات المحاسبإن ال
بعض بإستثناء تطبيق  واإليضاحات المتعلقة بها، ،2019ديسمبر  31 في ةيالمنته البيانات المالية الموحدة السنوية المدققة للسنة

 ة في الفترة الحالية كما هو موضح أدناه.المعايير الجديدة والمعدلة، التي أصبحت ساري
  

  والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة الجديدة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    2-1
 

 مجلسالعن  ةالصادرفي الفترة الحالية، قامت المجموعة بتطبيق التعديالت التالية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
. إن تطبيق المعايير الدولية إلعداد 2020يناير  1والتي تسري للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد  لمعايير المحاسبة الدولي

والتي من الممكن أن تؤثر  الحالية فترةالتقارير المالية الجديدة والمعدلة لم يكن لها تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في ال
 محاسبية للمعامالت أو الترتيبات المستقبلية.على المعالجات ال

 المعيار و " عرض البيانات المالية" : 1 رقم تعديالت على معيار المحاسبة الدولي - جوهريةريف التع
 . " التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء ،السياسات المحاسبية "  8المحاسبي الدولي رقم 

 
  إندماج األعمال "  3تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  - األعمالتعريف ." 

 
  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةتعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في   

 
  المعيار و "اإلفصاحات " : "األدوات المالية "7رقم  المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةالتعديالت في

 ". األدوات المالية"  9رقم   الدولي إلعداد التقارير المالية 
 
  الذي يوفر للمستأجرين إعفاء  "عقود اإليجار"  16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم التعديالت على

 1هو تاريخ التطبيق  أن .يجاراإللعقد هو تعديل  COVID-19بـ من تقييم ما اذا كان امتياز اإليجار المرتبط 
 .2020يونيو 

  
 والمعدلة والتي لم يحن موعد تطبيقها الجديدة والتفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  2-2
 

 الموحدة للمجموعة. الموجزة المالية تأثير جوهري على المعلومات اسيكون لهال تتوقع اإلدارة أن تطبيق المعايير المبينة أدناه 
 نهجاً أكثر توحيداً للقياس والعرض لجميع عقود التأمين المتعلق بتوفيرلتأمين عقود ا  17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -

 .(2023يناير  1بعد  السنوية )يسري للفترات

اإلستثمار  28والمعيار المحاسبي الدولي رقم المالية الموحدة  البيانات  10التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -
الزميلة أو المشاريع لشركته  المستثمر تقديم موجودات من( بشأن معالجة بيع أو 2011) في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

 )جرى تأجيل التطبيق ألجل غير مسمى مع السماح بالتطبيق المبكر(. المشتركة

 1. يسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد تعديالت على التصنيفات -: عرض البيانات المالية 1اسبة الدولي رقم معيار المح -

 .2023يناير 
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 )تتمة(( IFRSsالجديدة والمعّدلة )تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  -2
 

 )تتمة(والمعدلة والتي لم يحن موعد تطبيقها الجديدة والتفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  2-2

وبعض  3 رقم لتقارير الماليةعداد ا، والمعيار الدولي إل37 رقمو 16 رقم المتعلقة بمعيار المحاسبة الدولي التعديالت -

، 9 رقم لتقارير الماليةعداد ا، والمعيار الدولي إل1 رقم لتقارير الماليةعداد االتحسينات السنوية على المعيار الدولي إل

للفترات السنوية التي تبدأ بعد  يسري) 16 رقم الماليةلتقارير عداد اإل والمعيار الدولي 41 رقم ومعيار المحاسبة الدولي

 .(2022يناير  1

 المحدد تاريخالأن تاريخ انتهاء نهج التأجيل.  بالتعديالت بشأنالمتعلق  4رقم  لتقارير الماليةعداد االمعيار الدولي إل -

من تطبيق المعيار الدولي للتقارير  4 رقم لتقارير الماليةعداد اإلعفاء المؤقت في المعيار الدولي إلا نتهاء صالحيةال

 .2023يناير  1هو  9المالية 

الدولي إلعداد  المعيار، 39 ي رقمالمحاسبة الدول يارمع، 9 رقم دولي إلعداد التقارير الماليةال المعيارعديالت على الت -

 16 رقم الدولي إلعداد التقارير المالية المعيارو، 4 رقم الدولي إلعداد التقارير المالية المعيار،  7 رقم التقارير المالية

ر على التقارير المالية بعد ، والتي تتناول القضايا التي قد تؤث 2المرحلة  -ر سعر الفائدة ؤشم عادة تشكيلإ" المتعلقة بـ 

. التعديالت سارية المفعول للفترات السنوية التي بديل سعر رمؤشمعيار معدل الفائدة ، بما في ذلك استبداله ب عادة تشكيلإ

 مع السماح بالتطبيق المبكر. ، 2021يناير  1تبدأ في أو بعد 
 

 ص بأهم السياسات المحاسبية ملخ -3
 

 أساس اإلعداد
 

 التقارير المالية " 34رقم  (IASبناًء على المعيار المحاسبي الدولي ) الموحدة الموجزةالمالية المرحلية  معلوماتتم إعداد ال
 ."المرحلية

 
تتم وهي العملة التي  )"الدرهم اإلماراتي"( اإلمارات العربية المتحدة بدرهم الموحدة المالية المرحلية الموجزة معلوماتيتم عرض ال

 ذلك. إلى غير ريش( ما لم إلى أقرب ألف )بآالف درهمويتم تقريب جميع القيم  البية معامالت المجموعةغ بها
 

  .التاريخية، باستثناء إعادة تقييم بعض األدوات الماليةبناًء على مبدأ التكلفة تم إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 

تلك  والعرض واألساليب المستخدمة في تجهيز هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة متوافقة معة يسياسات المحاسبإن ال

 .2019ديسمبر  31 في ةيالمنته الموحدة السنوية المدققة للسنة المستخدمة في البيانات المالية
 

الموحدة المرفقة جميع المعلومات المطلوب إدراجها ضمن البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة المعلومات المالية ال تتضمن 

نوية الس ةالموحد الرجوع إلى البيانات المالية المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةة ويجب عند قراءة هذه السنوية للمجموع

لفترة التسعة ة من الضروري أن نتائج أعمال المجموع . باإلضافة إلى انه ليس2019ديسمبر  31المدققة كما في وللسنة المنتهية في 

 .2020ديسمبر  31ة المتوقعة للسنة التي ستنتهي في ي مؤشراً دقيقاً لنتائج أعمال المجموعتعط 2020سبتمبر  30أشهر المنتهية في 
 

  (COVID-19)تأثير
 

 انتشر على مستوى العالم ، مما تسبب في تعطيلقد و 2020في أوائل عام  (COVID-19) تاجيكورونا التم تأكيد وجود فيروس 

 فرض مع إغالق كامل أو جزئي بما في ذلك استثنائية إجراءات احتواءالعديد من البلدان  اتبعت األعمال والنشاط االقتصادي. وقد

. كانت المجموعة سباقة في تطبيق مجموعة من اإلجراءات باستثناء فئات القطاعات الحيويةللجمهور  قيود على األنشطة اليومية

، إلى أقصى حد ولتوفير والتوصيات الحكومية لضمان سالمة وأمن الموظفين لتطبيق كافة األنظمة( وCOVID-19)لتخفيف تأثير 

لمراقبة الوضع عن كثب واتخاذ قرارات في  COVID 19أنشأت المجموعة مركز قيادة  .جموعةء الملعمال متواصلةممكن ، خدمة 

 دارة األزمات.المجموعة إلالوقت المناسب كجزء من إجراءات 
 

العالمي التي يمكن أن يكون لها  للوباء ستثنائيةفي الظروف اإل بالنظراإلدارة  ، قامت2020عند إصدار نتائج الربع األول من سنة 

لمجموعة يمكن ا/ سيولة  ربحيةلمجموعة وخلصت إلى أن التأثيرات الرئيسية على اومطلوبات  أعمال وموجوداتتأثير مادي على 

 أن تنشأ من المخاطر المحتملة التالية:

 ،توقف اإلنتاج• 

 اضطرابات سلسلة التوريد ،• 

 عدم توفر الموظفين ،• 

 المبيعات بسبب إغالق مواقع المشاريع ،انخفاض • 

 زيادة خسائر االئتمان المتوقعة من الذمم المدينة التجارية و• 

 غير المالية )بما في ذلك الشهرة(. موجوداتانخفاض قيمة ال• 
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 ص بأهم السياسات المحاسبية )تتمة(ملخ -3
 

 )تتمة( (COVID-19)تأثير
 

 الالحقة، تواصل اإلدارة مراجعة ما سبق بشكل مستمر.مع إستمرار الجائحة خالل المراحل 
 

في اإلمارات العربية المتحدة في العمل ، وكانت خطوط إنتاج المجموعة قطاع البناء  استمر ،ة الحاليةالسن منالتسعة أشهر  فترةخالل 

في المملكة العربية  التوريد استمروكذلك،  تعمل طوال هذه الفترة ألنها لم تكن خاضعة للعديد من القيود. العربية المتحدة في اإلمارات

لعمليات إغالق ا تم .بأمور سلسة التوريدالمشاكل المتعلقة وسط بعض  لفترةلكة المتحدة وأستراليا طوال االسعودية وأوروبا والمم

األسبوع األول من  فها بحلولناتم إستئوفقاً للوائح الحكومية و  2020لشهر مارس في األسبوع األخير  في الهند وبنغالديش التجارية

ً  تحوالً  2020يونيو في  شهدت المجموعة. ة خالل الربع الثالثوكانت تعمل بسالس 2020يونيو  في األداء العام لألعمال إيجابيا

أن المجموعة لديها موارد مقتنعة باإلدارة  إن. األخرىالتشغيلية  واألمورسلسلة التوريد  مشاكل فينخفاض االالتطبيع في اإلنتاج وو

 تستمر. وعليه ، بيان المركز المالي الموجز الموحدشهًرا من تاريخ  12فترة ال تقل عن ل، المنظور كافية لمواصلة العمل في المستقبل

 مبدأ االستمرارية في إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. بتطبيقالمجموعة 
 

اإلدارة  إنوتتخذ اإلجراءات المناسبة في الوقت المناسب لالستجابة عند الضرورة.  Covid-19 أوضاعراقب اإلدارة باستمرار ت

ً مقتنعة  على أساس مبدأ االستمرارية. في بعض  جزة الموحدةالمعلومات المالية المرحلية الموإعداد أنه من المناسب  لىع تماما

تقييم  من الصعبال يزال فإنه ، تقدير هامغير المالية ، والتي تتطلب عادة  موجوداتفيما يتعلق بالقيم الدفترية للبالخصوص الحاالت، 

تغييرات الوما إذا كانت  الوباء المستمر بسبب حالة عدم اليقين الممتدة غير المتوقعة الناتجة عن بشكل موثوقلألزمة  التأثير المحتمل

االستجابات األولية ذات الصلة للحالة. وبناًء على  نتيجة)في السنة(  ةفعل مؤقت هرد هي محتملة في بعض االفتراضات الرئيسيةال

 الحصول علىيتم ، ءعند االقتضاوفي تاريخ كل بيان مركز مالي في مراقبة وتقييم صحة هذه االفتراضات  ستستمر اإلدارة انذلك، ف

 إذا لزم األمر. المالئمة وتسجيل المخصصاتتقييم خارجية  مشورة
 

 التضخم  االقتصاد شديدإعداد التقارير المالية في 
 

ثالث ل متراكممعدل التضخم ال إلى تجاوز في قيمة العملة مما أدى"( النخفاض حاد IRR، خضع الريال اإليراني )" 2020في يوليو 

وفقاً  غير اإلعتيادينتقال إلى محاسبة التضخم اال وبالتالي إلى تفعيل متطلب٪ ، 100 نسبةلجمهورية اإلسالمية اإليرانية لسنوات 

يتم  29 رقم معيار المحاسبة الدولي بحسب. التضخم االقتصاديات شديدة إعداد التقارير المالية في 29للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 (.25 إيضاح رقم)راجع  2020يناير  1ا من اعتبارً  شديدة التضخمو كانت نتائج عمليات الشركة في جمهورية إيران كما ل إظهار
 
 التغيرات في اإلفتراضات والتقديرات غير المؤكدة  -4

 
تتوافق األحكام والتقديرات الهامة المستخدمة في إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مع تلك المستخدمة في إعداد 

 وباء الحالية الناتجة عنحالة عدم اليقين في ضوء . 2019ديسمبر  31البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

COVID- 19 ،  حسب المعيار الدولي  الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لنموذج التأثير المحتمل باألخذ بعين االعتبار المجموعةقامت

 .بناًء على المعلومات المتاحة 9إلعداد التقارير المالية رقم 
 
 اإليرادات -5

 
 أشهر المنتهية في لفترة التسعة 

  سبتمبر 30 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 سبتمبر 30 
 2020 2019 2020 2019 
 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 
 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 
     

 621.513  624.031  1.875.936  1.618.525  بيع البضائع
 3.205  1.666  14.092  11.243  أخرى

     
  1.629.768  1.890.028  625.697  624.718 
     

 
 إيراداتها من العقود مع العمالء بتحويل البضائع والخدمات عند نقطة زمنية معينة.المجموعة تحقق 
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 تكلفة المبيعات -6

 

 
 أشهر المنتهية في لفترة التسعة

  سبتمبر 30 
 أشهر المنتهية في لفترة الثالثة

 سبتمبر 30 
 2020 2019 2020 2019 
 ألف درهـم ألف درهـم درهـمألف  ألف درهـم 
 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 
     

 188.709  170.301  550.161  469.027  مواد خام مستهلكة 
 1.514  54.225  25.460  64.137  التغير في البضائع تامة الصنع

 1.445  11.485  14.572  23.845  الحركة يئةمخصص البضاعة بط
 56.014  47.367  167.719  139.909  عمالة مباشرة 

 33.392  30.795  96.165  82.340  الطاقة والوقود 
 46.704  35.511  143.671  108.746  الغاز النفطي المسال والغاز الطبيعي 

 28.452  27.967  83.743  83.277  معداتوآالت  ،استهالك ممتلكات
 43  2  118  89  الموجودات حق إستخدام استهالك

 25.062  22.419  72.845  59.832  إصالحات وصيانة 
 25.739  23.190  76.813  60.159   مصروفات مواد التعبئة

 9.480  7.947  32.661  32.900  أخرى 
     
  1.124.261  1.263.928  431.209  416.554 
     

 
 إدارية وعمومية اريفمص -7

 

 
 أشهر المنتهية في التسعة لفترة

  سبتمبر 30 
 أشهر المنتهية في لفترة الثالثة

 سبتمبر 30 
 2020 2019 2020 2019 
 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 
 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 
     

 24.476  19.582  74.301  62.160  تكاليف موظفين والتكاليف ذات الصلة
 3.950  8.254  13.481  16.393   معداتوآالت  ،استهالك ممتلكات

 2.650  3.236  7.863  8.699  إستثمارات في ممتلكاتاستهالك 
 512  371  1.546  1.309  حق إستخدام الموجودات استهالك

 1.689  1.588  4.688  5.042  إطفاء موجودات غير ملموسة  
 1.285  935  4.248  3.128  هاتف وبريد ومستلزمات مكتبية 

 1.430  1.295  4.828  3.382  إصالحات وصيانة 
 3.278  2.054  8.577  9.569  أتعاب قانونية ومهنية 

 1.591  1.269  3.740  3.145  مصروفات مرافق
 464  862  1.398  1.882  مصروفات أمن 

المعلومات وأتعاب ترخيص تكنولوجيا 
 2.883  2.673  8.665  7.271  االستشارات
 2.687  2.848  6.542  6.984  إستثمارات في ممتلكاتمصروفات 

 6.178  3.940  22.336  15.491  أخرى 
     
  144.455  162.213  48.907  53.073 
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 )تتمة( إدارية وعمومية اريفمص -7

 
 انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة والمطلوب من أطراف ذات عالقةخسائر/)عكس(  7-1
 

 
 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال

  سبتمبر 30 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 سبتمبر 30 
 2020 2019 2020 2019 

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 

 مدقق()غير  )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 
     

 3.531  5.998  6.809  18.003  خسائر انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة 
 خسائر/)عكس( انخفاض قيمة المطلوب من أطراف 

 28  34  (23.085) 118  ذات عالقة   
     
  18.121 (16.276)  6.032  3.559 
     

 
 مصاريف بيعية وتوزيعية -8
 

 
 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال

  سبتمبر 30 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 سبتمبر 30 
 2020 2019 2020 2019 
 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 
 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 
     

 35.049  27.858  107.432  88.584  موظفين والتكاليف ذات الصلةرواتب 
 32.155  54.243  95.034  120.617  الشحن والنقل 

 5.115  7.002  21.797  20.548  الءعمولة الوك
 11.708  5.401  36.436  29.127  مصروفات دعاية وترويج 

 1.566  216  3.786  2.080  مصروفات اإليجار
 1.181  211  3.748  1.763  مصروفات سفر وضيافة 

 1.526  1.896  5.023  5.558  معداتوآالت  ،استهالك ممتلكات
 4.938  5.665  14.502  17.850  حق إستخدام الموجودات استهالك
 4.795  4.467  12.296  12.521  أخرى 

     
  298.648  300.054  106.959  98.033 
      

  



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

 )تتمة( إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 

14 

 

   
 تكاليف وإيرادات التمويل -9

 
 أشهر المنتهية في لفترة التسعة

  سبتمبر 30 
 أشهر المنتهية في لفترة الثالثة

 سبتمبر 30 
 2020 2019 2020 2019 
 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 
 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 

     تكاليف التمويل
 12.799  13.483  38.081  38.233  الفوائد على التمويالت المصرفية

 6.706  4.687  18.395  15.562  الربح على التمويالت اإلسالميةمصروفات 
 13  2  26  2  الفوائد على مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 

 1.503  1.356  4.349  4.164  مطلوبات اإليجار مصاريف الفوائد على
 430  -- 2.896  2.574  صافي التغير في القيمة العادلة لألدوات المشتقة

 2.492  -- 2.149  -- صافي خسائر صرف عمالت أجنبية
 688  585  2.155  2.126  بنكيةرسوم 

     
 24.631  20.113  68.051  62.661  )أ( اإلجمالي

     
     التمويل إيرادات
 1.734  1.662  4.055  5.526  الودائع الثابتة علىالفوائد 

 1  60  172  220  الربح من ودائع الوكالة
 -- 5.877  -- -- صافي التغير في القيمة العادلة لألدوات المشتقة

 -- 86  -- 10.435  صرف عمالت أجنبية باحرأصافي 
     

 1.735  7.685  4.227  16.181  )ب( اإلجمالي
     

 22.896  12.428  63.824  46.480  ب(-صافي تكاليف التمويل )أ
     

 

 وفقاً لطريقة حقوق الملكية مستثمر بها شركات استثمارات في  -10

ً لطريقة حقوق الملكية  والمسجلةبلغت حصة المجموعة من أرباح الشركات المستثمر بها   لفترة التسعة أشهر المنتهية فيوفقا

 9.31: مدقق()غير  2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة)فترة ال )غير مدقق( مليون درهـم 11.48 مبلغ 2020سبتمبر  30

  مليون درهـم(.
 

خالل الفترة الحالية من شركتها المستثمر بها وفقاً  )غير مدقق( مليون درهـم 0.23 حصلت المجموعة على توزيعات أرباح بقيمة

 مليون درهـم(. 8.45: )غير مدقق( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلطريقة حقوق الملكية )فترة ال
 

مقابل ، )عمان(م .م.لفنادق ذنارانجي هيرجي لتجهيزات اشركة ٪ من حقوق ملكية 25استحوذت المجموعة على ،  2020 في إبريل

 مليون درهم. 0.10بقيمة من االستحواذ  على ذلك أرباحوقد ترتب مليون درهم ،  0.60 ةإجمالي قيمة
 

 
 الربح للسهم الواحد  -11

 

 
 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال

  سبتمبر 30 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 سبتمبر 30 
 2020 2019 2020 2019 
 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 

 39.119  33.073  129.290  47.177  درهم(العائد إلى مساهمي الشركة )ألف  الربح
     

 993.703  993.703  993.703  993.703  )ألف سهم(المتوسط المرجح لعدد األسهم 
     

 الواحد للسهم  الربح األساسي والمخفض
 0.04  0.03  0.13  0.05  )درهـم(  
     

 

في تاريخ بيان المركز قائمة لدى الشركة كما  أسهم نظراً لعدم وجود أي التزامات ألساسي للسهمامخفض للربح  لم يكن هناك تأثير

 المالي الموجز الموحد.
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 ومعداتممتلكات، آالت  -12

 
 وإستهالك )غير مدقق( اتإضافات، إستبعاد      

 
 إضافاتعمل معدات و، آالت وعلى ممتلكات باإلستحواذ المجموعة قامت ، 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةخالل فترة ال

مليون  138.44: 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة)فترة الدرهم مليون  71.74بمبلغ  إلنجازقيد الى األعمال الرأسمالية ع

 .(درهم
 

أشهر المنتهية  تسعةدرهـم )فترة ال مليون 1.44آالت ومعدات بصافي قيمة دفترية بلغت ، تم استبعاد ممتلكات، خالل الفترة الحالية

أشهر المنتهية في  تسعةدرهـم )فترة ال مليون 0.85بمبلغ  خسائرمليون درهـم(، وقد ترتب على ذلك  0.19: 2019 سبتمبر 30في 

الموجز  الربح أو الخسارةفي بيان اإليرادات األخرى درهـم( والتي تم إدراجها ضمن مليون  1.58: أرباح بمبلغ 2019 سبتمبر 30

  الموحد.
 

 30أشهر المنتهية في  تسعة)فترة الدرهم مليون  105.23والمعدات للفترة الحالية ، اآلالت االستهالك على الممتلكات أعباء بلغت

 اإلمارات العربية المتحدة.دولة فيما يلي تفاصيل الممتلكات، اآلالت والمعدات داخل وخارج  مليون درهم(. 102.25: 2019 سبتمبر
   

 رـسبتمب 30 
2020 

 ديسمبـر 31
2019 

 ألف درهم ألف درهم 
 )مدقق( )غير مدقق( 

   
 730.567  716.147  اإلمارات العربية المتحدة دولة داخل
 423.425  403.980  اإلمارات العربية المتحدة دولة خارج

   
  1.120.127  1.153.992 
   

 
 لشهرةا -13

 سبتمبـر 30 
2020 

 ديسمبـر 31
2019 

 ألف درهم ألف درهم 
 )مدقق( )غير مدقق( 

   
 120.144  120.378   الرصيد اإلفتتاحي

 234  (158) التغيرات في معدالت الصرف اتتأثير
   

 120.378  120.220  الختاميالرصيد 
   

 
حيث تم  مليون درهم 58.5مليون درهم ومبلغ  5.8ومبلغ  مليون درهم 5.5مليون درهم ومبلغ  50.4تتألف الشهرة من مبلغ 

على سيرامين منطقة حرة ذ.م.م وسيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة ليمتد ورأس الخيمة للتوزيع  ،عند االستحواذ ااالعتراف به

مليون درهم(،  27.0) ارك الدولية للتجارة المحدودةمتمثلة في في المملكة العربية السعودية  والمنشآتأوروبا اس. ايه. آر. إل. 

، المملكة ذ.م.م.تم دمج عمليات شركة رأس الخيمة السعودية . على التوالي مليون درهم( 31.5) .ورأس الخيمة السعودية ذ.م.م

 . 2020يناير  1من  العربية السعودية مع شركة آرك الدولية للتجارة المحدودة ، المملكة العربية السعودية اعتباراً 
 

حساسية اختبار انخفاض القيمة للتغيرات في االفتراضات الرئيسية المستخدمة  لتحلي بإجراء اإلدارة قامت،  الحالية خالل الفترة

مؤشرات على انخفاض  عدم وجودتم تخصيص الشهرة لها وخلصت إلى ي لكل وحدة منتجة للنقد لتحديد المبلغ القابل لالسترداد 

 القيمة.
 

 إستثمارات في ممتلكات -14

 سبتمبـر 30 
2020 

 ديسمبـر 31
2019 

 ألف درهم درهمألف  
 )مدقق( )غير مدقق( 

   
 1.130.159  1.122.665  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 46.234  47.067  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

   
  1.169.732  1.176.393 
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 إستثمارات في ممتلكات )تتمة( -14

 
 ، وتتضمن قطعموجودة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة وبنجالدش، ولبنان وإيرانتتمثل اإلستثمارات في ممتلكات في مباني 

 .شاغرة في رأس الخيمة والمسجلة بسعر التكلفة يضاأر

 

أخصائي تقييم عقاري مستقل إلجراء تقييم لقطع األراضي الشاغرة بناًء على بتعيين المجموعة  قامت،  2019ديسمبر  31في 

ددها اإلدارة ألنه لم يتم حتى اآلن تطوير خطة رئيسية لقطع األراضي الشاغرة. تشير القيمة العادلة لقطع االفتراضات التي تح

 إلى عدم وجود انخفاض في قيمتها الدفترية. 2019ديسمبر  31كما في  شاغرةاألراضي ال

  

إعادة باإلدارة حاليًا  تقوم، للوباء العالمي غير المتوقع ن التأثير الممتدع ةالناتجوحالة عدم اليقين نظًرا للوضع االقتصادي الحالي 

 واألفضل لقطع األراضي الشاغرة. علىيم من أجل تحديد االستخدام األتقييم االفتراضات المستخدمة في التقي

 

 االفتراضات حدثأ إلجراء تقييم لقطع األراضي الشاغرة بناًء على اخصائي تقييم عقاري مستقلستقوم المجموعة مرة أخرى بتعيين 

 .2020ديسمبر  31المتفق عليها مع اإلدارة في 

  

من الممكن أن يكون ، طبيعة هذه االفتراضات ، بحكمفي التقييم المستخدمةالنهائي لالفتراضات  قدير، اعتمادًا على التومع ذلك

 .2020ديسمبر  31جوهري للقيمة الدفترية لقطع األراضي الشاغرة في  إنخفاض هناك

  

ديسمبر  31) 2020سبتمبر  30في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما في  3يتم تصنيف اإلستثمارات في ممتلكات كمستوى 

مليون  5/1.343مبلغ  2019ديسمبر  31كما في  لإلستثمارات في ممتلكاتبلغت القيمة العادلة اإلجمالية (. 3: المستوى 2019

 .درهم

 

 ذمم تجارية مدينة وأخرى -15
 سبتمبر 30  

2020 
 ديسمبـر 31

2019 
 ألف درهم ألف درهم  
 )مدقق( )غير مدقق(  
    

 1.068.375  1.022.828   ذمم تجارية مدينة 
 (227.318) (196.900)  إنخفاض القيمة خسائر يطرح: مخصص

    
   825.928  841.057 

 ً  180.172  187.376   دفعات ومصاريف مدفوعة مقدما
 27.651  29.900   ودائع

 130.093  130.577   ذمم مدينة أخرى 
    
   1.173.781  1.178.973 
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 )تتمة( ذمم تجارية مدينة وأخرى -15

  
 )أ( ذمم مدينة طويلة األجل

 سبتمبر 30  
2020 

 ديسمبـر 31
2019 

 ألف درهم ألف درهم  
 )مدقق( )غير مدقق(  
    

 4.273  3.844    ذمم تجارية مدينة
 (665) (520)  يطرح: مخصص خسائر انخفاض القيمة

    
   3.324  3.608 

 (544) (505)  الجزء المتداول المدرجة ضمن ذمم تجارية مدينةيطرح: 
    

 3.064  2.819   الجزء طويل األجل )أ(
    

 
    

 110.935  107.905   أخرى ذمم مدينة
 (26.375) (26.375)  االئتمان المتوقعةيطرح: مخصص خسائر 

    
   81.530  84.560 

 (21.900) (35.040)  الجزء المتداول المدرجة ضمن ذمم مدينة أخرىيطرح: 
    

 62.660  46.490   الجزء طويل األجل )ب(
    

 65.724  49.309   الجزء طويل األجل )أ+ ب(
    

 
ً تابعة  ةن استبعاد شركعأعاله المبالغ المستحقة األخرى  الذمم المدينة يمثل الجزء طويل األجل من بموجب  وهي مضمونة جزئيا

 شيكات مؤجلة الدفع. 
 

 البضاعة  -16

  
 سبتمبر 30

2020 
 ديسمبـر 31

2019 

 ألف درهم ألف درهم  
 )مدقق( )غير مدقق(  

    
 934.808  907.109   )صافي بعد طرح تعديل القيمة القابلة للتحصيل( بضائع تامة الصنع
 (122.151) (128.531)  الحركة  ئةبطي البضاعةيطرح: مخصص 

    
 812.657  778.578   اإلجمالي )أ(

    
 211.272  213.315   مواد خام
 194.836  202.475   وقطع الغيار المخازن

    
   415.790  406.108 

 (72.024) (87.947) بطيئة الحركة مخصص بضاعة يطرح: 
    

 334.084  327.843   اإلجمالي )ب(
    

 47.261  27.667   )ج( الطريق فيبضائع 
 19.475  14.894   )د( أعمال قيد اإلنجاز

    
 1.213.477  1.148.982   مجموع )أ+ ب + ج + د(

    
 

 133.93، قامت المجموعة باالعتراف بخسائر متراكمة نظراً النخفاض قيمة بضائع تامة الصنع بمبلغ 2020 سبتمبر 30كما في 
مليون درهم مقابل تكلفة بلغت  112.01: )مدقق( 2019ديسمبر  31) مليون درهم 360.09مليون درهم مقابل تكلفة بلغت 

. تم إدراج الفرق الناتج عن التكلفةكانت أقل من  صيل والتيإلى صافي القيمة القابلة للتح وذلك للوصول(، مليون درهم 346.92
 8.14)غير مدقق(:  2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة)فترة المليون درهم )غير مدقق(  22.33والبالغ  تخفيض القيمة
 الموحد.الموجز  الربح أو الخسارةضمن تكلفة المبيعات في بيان  مليون درهم(

 
  البضائع لصالح البنوك مقابل التسهيالت التي حصلت عليها المجموعة.تم رهن بعض 
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 مع األطراف ذات العالقة واألرصدة المعامالت -17
أبرمتها المجموعة فيما يلي المعامالت الهامة التي  .لشروط السوقيتم تنفيذها وفقاً  المجموعة مع األطراف ذات العالقة معامالت إن

هذه المعلومات المالية  ضمنأخرى  مواضع، باستثناء تلك المعامالت المفصح عنها في الفترةمع أطراف ذات العالقة خالل 
 :المرحلية الموجزة الموحدة

 

 إستثمارات في شركات مستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الملكية وشركات تحت اإلدارة المشتركة
 

 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال 
 سبتمبر 30 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 سبتمبر 30 

 2020 2019 2020 2019 
 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 
 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 
     

 26.485  23.331  75.987  59.428  بيع بضائع وخدمات وعقود إنشاءات 
 68.437  54.742  198.768  164.007  شراء بضائع وتقديم خدمات

 13  2  26  2  (9)راجع إيضاح مصروفات فوائد 
     

 
 العليا اإلدارةتكاليف 

 
 :الفترة كما يلي كانت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة خالل

     
 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال 

 سبتمبر 30 
 أشهر المنتهية فيلفترة الثالثة 

 سبتمبر 30 
 2020 2019 2020 2019 
 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 
 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 
     

 2.566  2.232  7.697  6.905  قصيرة األجل مزايا
 64  59  335  186  تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

 -- -- 3.700  3.700  مجلس اإلدارةمكافآت أعضاء 
   

   من أطراف ذات عالقة طلوبالم

 
 سبتمبر 30

2020 
 ديسمبـر 31

2019 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدقق( )غير مدقق( 
   

 44.147  44.404  شركات مستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الملكية
 43.417  27.425  أطراف أخرى ذات عالقة 

   
  71.829  87.564 
   

 (50.201) (50.319)  االئتمان المتوقعةيطرح: مخصص خسائر 
   
  21.510  37.363 
    
 أطراف ذات عالقةإلى  طلوبالم   

 
 سبتمبر 30

2020 
 ديسمبـر 31

2019 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدقق( )غير مدقق( 
   

 4.416  8.545  شركات مستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الملكية
 33.924  27.770  أطراف أخرى ذات عالقة

   
  36.315  38.340 
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 األدوات المالية المشتقة    -18
مقايضة  السلع ومشتقات تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة ألغراض إدارة المخاطر. قامت المجموعة بتصنيف مشتقات

حيث أنها تحد  9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  أسعار الفائدة كتحوطات للتدفق النقدي وفقاً لمعايير االعتراف الخاصة بالمعيار
 وأسعار السلع. من مخاطر اختالفات التدفق النقدي التي تنتج من التحركات في أسعار الفائدة

 
 .ات المالية المشتقة، التي تساوي القيم السوقيةوضح الجدول أدناه القيم العادلة لألدوي

 
 سبتمبر 30

2020 
 ديسمبـر 31

2019 
 ألف درهم ألف درهم 

 )مدقق( )غير مدقق( 
   موجودات مالية مشتقة

 364  -- مشتقات السلع المستخدمة للتحوط
 -- 1.067  آجلةعمالت  تحويلعقود 

 3.955  -- والعمالت عقود أخرى لمقايضة أسعار الفائدة
   
  1.067  4.319 
   

 

 
 سبتمبر 30

2020 
 ديسمبـر 31

2019 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدقق( )غير مدقق( 
   

   مطلوبات مالية مشتقة
 14.708  38.230  عقود مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة للتحوط

 -- 5.941  المستخدمة للتحوطمشتقات السلع 
 925  611  والعمالت أسعار الفائدةعقود أخرى لمقايضة 

   
  44.782  15.633 
   

 

 أرصدة لدى البنوك ونقد -19
 سبتمبر 30 

2020 
 ديسمبـر 31

2019 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدقق( )غير مدقق( 
   

 1.660  1.955  النقد في الصندوق
   

   أرصدة لدى البنوك:
 48.126  120.348  ثالثة أشهر من تاريخ ربطهاأقل من تستحق خالل  ودائع ثابتة -
 20.000  20.000  ثالثة أشهر من تاريخ ربطها أقل من تستحق خالل ودائع وكالة -
 153.465  178.371  حسابات جارية -
 4.419  18.314  يةودائع هامش -
 16.589  18.282  حسابات تحت الطلب -
   

 244.259  357.270  النقد وما يعادله 
 (683) (183)  مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة: يطرح

   
 243.576  357.087  النقد وما يعادله )أ(

   
 139.473  139.461  تستحق بعد ثالثة أشهر من تاريخ ربطها )ب( ودائع ثابتة

   
 383.049  496.548  أرصدة لدى البنوك ونقد )أ + ب(
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 )تتمة(البنوك ونقدأرصدة لدى  -19
 

مليون درهم( ومبلغ  0.97)مدقق(:  2019ديسمبر  31)مليون درهم  0.36تشتمل األرصدة لدى البنوك والنقد على مبلغ 
على التوالي، محتفظ بها خارج دولة اإلمارات  مليون درهم( 100.24)مدقق(:  2019ديسمبر  31مليون درهم ) 104.04

 العربية المتحدة.
 

مليون درهم(  1.61: )مدقق( 2019ديسمبر  31)مليون درهم  4.14 على مبلغ بنكية فائدة تجارية وتشتملالودائع ال تحمل جميع
ك كرهن مقابل التسهيالت المصرفية التي حصلت عليها المجموعة. تخضع ودائع الوكالة لمعدالت وتم االحتفاظ بها من قبل البن

 أشهر. ثالثةويتم إيداعها لدى البنوك لفترة استحقاق أصلية تقل عن الربح المتفق عليها مع المصارف اإلسالمية 
 

 هامش.الالحسابات الجارية وودائع  يتم إحتساب فوائد علىال 
 

 رأس المال  -20
 
 سبتمبر 30 

2020 
 ديسمبـر 31

2019 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدقق( )غير مدقق( 

    المصرح به، المصدر والمدفوع بالكامل:
 170.000  170.000  مدفوعة نقداً درهم للسهم  1سهماً بقيمة  170.000.000
 درهم للسهم الواحد 1سهم مصدر كأسهم منحة بقيمة  823.703.958

 سهم مصدر كأسهم منحة  776.384.722: 2019)   
 776.384  823.703  درهم للسهم الواحد( 1بقيمة    
   
  993.703  946.384 
     

 إستالف من البنوك -21
 
 التمويل المصرفي اإلسالمي (أ)
 
 سبتمبر 30 

2020 
 ديسمبـر 31

2019 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدقق( )غير مدقق( 

   قصيرة األجل( 1)
   

 25.000  108.716  )أ( تسهيالت مضاربة
 126.175  234.605  )ب( السلع مرابحةتسهيالت 

 135.857  134.506  ( أدناه(2)راجع إيضاح )األجل الجزء المتداول للتمويل طويل 
   
  477.827  287.032 
   

    التمويل المصرفي اإلسالمي –( طويل األجل 2)
   

 سبتمبر 30 
2020 

 ديسمبـر 31
2019 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدقق( )غير مدقق( 

   
 339.475  286.180  )ب( السلع مرابحةتسهيالت 

 293.880  272.232  )ج( تسهيالت اإلجارة
 (135.857) (134.506) لتمويل طويل األجلليطرح: الجزء المتداول 

   
  423.906  497.498 
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 إستالف من البنوك )تتمة( -21

 
 )تتمة( التمويل المصرفي اإلسالمي (أ)
 
 )تتمة( التمويل المصرفي اإلسالمي –( طويل األجل 2)

 سبتمبر 30 
2020 

 ديسمبـر 31
2019 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدقق( )غير مدقق( الحركة:
   

 466.860  633.355  يناير  1الرصيد في 
 387.516  51.272  السنةالفترة/مبالغ تم الحصول عليها خالل 

 (221.021) (126.215) السنةالفترة/يطرح: مبالغ مسددة خالل 
   

 633.355  558.412  السنة الفترة/ نهايةالرصيد كما في 
 لتمويل قصير األجل لالجزء المتداول يطرح: 

 ((1)أ( ) 21)راجع إيضاح    
 
(134.506) 

 
(135.857) 

   
  423.906  497.498 
   

   
الضمانات الواردة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  هي نفسإن الضمانات المقدمة مقابل هذه التسهيالت 

 .2019ديسمبر  31
 

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

 
يتمثل التمويل اإلسالمي من خالل المرابحة في عقد مبرم بين طرفين يقوم بموجبه أحد الطرفين )بنك( بشراء أصل وبيعه إلى  (ب)

 بناًء على ربح متفق عليه بشكل مسبق.  على أساس دفعات مؤجلةالطرف األخر )المجموعة( 
 

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

 ية محددة.    إيجار

 
 تمويالت مصرفية تخضع لفائدة )ب(

 سبتمبر 30 
2020 

 ديسمبـر 31
2019 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدقق( )غير مدقق( 

   قصيرة األجل( 1)
 71.281  104.569  على المكشوف بسح

 182.088  341.084  قرض قصير األجل
 233.333  230.415  أدناه( 2)راجع إيضاح  األجلالجزء المتداول للتمويل طويل 

   
  676.068  486.702 
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 إستالف من البنوك )تتمة( -21

 
 تمويالت بنكية تخضع لفائدة )تتمة( (ب)
  

   طويلة األجل بنكيةقروض ( 2)
 سبتمبر 30 

2020 
 ديسمبـر 31

2019 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدقق( )غير مدقق( 
   

 938.145  719.404  يناير  1الرصيد في 
 9.466  8.221  السنةالفترة/مبالغ تم الحصول عليها خالل 

 (228.207) (156.882) السنةالفترة/يطرح: مبالغ مسددة خالل 
   

 719.404  570.743   السنةنهاية الفترة/الرصيد كما في 
 (233.333) (230.415) ((1)ب( ) 21)راجع إيضاح  للتمويل طويل األجل الجزء المتداوليطرح: 

   
  340.328  486.071 

   
   

طويلة األجل، بما في ذلك شروط السداد ومعدالت الفائدة والضمانات المقدمة تم إدراجها  كيةبنإن التفاصيل الخاصة بالقروض ال
 .2019ديسمبر  31في البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 
 دائنة وأخرى مم تجاريةذ -22

 
 سبتمبر 30 

2020 
 ديسمبـر 31

2019 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدقق( )غير مدقق( 
   

 315.654  281.253  دائنة تجارية ذمم
 191.689  178.271  مصروفات مستحقة ومصروفات أخرى

 54.002  44.510  من العمالء دفعات مقدمة
 60.621  72.959  عموالت وخصومات مستحقة الدفع  

 34.233  46.471  ذمم دائنة أخرى
   
  623.464  656.199 
   

 
 وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارةتوزيعات األرباح  -23

 
باعتماد توزيعات أرباح نقدية بواقع  2020مارس  11بتاريخ  المنعقدخالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي  ونقام المساهم (أ)

 وفقاً لما تم اقتراحه من قبل مجلس اإلدارةألف درهم  47.319تبلغ  ٪5ألف درهم وتوزيعات أسهم بواقع  141.958تبلغ  15٪
ألف درهم(  45.066تبلغ   %5ألف درهم وتوزيعات أسهم بواقع  135.198تبلغ  %15: توزيعات أرباح نقدية بواقع 2019)
. 

 
باعتماد مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة  2020مارس  11بتاريخ  المنعقد اجتماع الجمعية العمومية السنويقام المساهمون خالل  (ب)

 درهم(. ألف 3.700: 2018ديسمبر  31)للسنة المنتهية في  2019ديسمبر  31في درهم للسنة المنتهية  ألف 3.700بمبلغ 
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 وااللتزامات المحتملةالمطلوبات  -24
 سبتمبر 30 

2020 
 ديسمبـر 31

2019 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدقق( )غير مدقق( 

   المحتملةالمطلوبات 
   

 10.760  9.254  خطابات ضمان
 44.781  44.376  إعتمادات مستندية

 82.952 93.350  والتزامات ضريبية أخرى محتملةضريبة القيمة المضافة 
   

   إلتزامات
 41.729  24.747  إلتزامات رأسمالية

   
 

 اقتصاد شديد التضخم  -25
 

 ديسمبر 31لسنة المنتهية في خالل اجوهرية لم تكن لديها عمليات والتي لدى المجموعة شركة تابعة في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 

٪ من إجمالي 0.40. بلغ إجمالي أصول الشركة التابعة اإليرانية 2020سبتمبر  30فترة التسعة أشهر المنتهية في  أو خالل 2019

 .2020سبتمبر  30في  كما لمجموعةالموحدة لصول األ
 

عوامل التحويل المستخدمة إن . مستهلكالمشتقة من مؤشر أسعار الل عوامل التحوي من خالل غير اإلعتياديساب تأثير التضخم تحإتم 

 إلعادة عرض البيانات المالية للشركة التابعة هي كما يلي:
 

 عامل التحويل المؤشر 

 2606/1 30/224 2020سبتمبر  30

 2775/1 80/193 2019ديسمبر  31
 3558/1 70/151 2018ديسمبر  31
  90/111 2017ديسمبر  31

   
 

 :إن تأثيرات إعادة البيان المذكورة أعاله مبينة كاألتي
 

 ؛ 2020يناير  1من  اً اعتبار غير اإلعتيادي التضخمبة تم تطبيق محاس 
 
  ير في مؤشر األسعار العام باستخدام التغ اليبيان مركز ميتم تعديل بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموجز الموحد في نهاية كل

تالي ( ، وبالشديدة التضخمات ياالقتصاد معدل السنة حتى تاريخه لغيرط الصرف الختامي لكل فترة )بدالً من متوسويتم تحويله بسعر 

 لكل من مؤشر التضخم وتحويل العملة ؛ الموحد بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموجز إعادة بيان
 
  وجزاريخ بيان المركز المالي المالوحدة النقدية الجارية في تبسابقاً  عرضهالم يتم إعادة بيان الموجودات والمطلوبات النقدية ألنه تم 

 الموحد. البنود النقدية هي األموال المحتفظ بها والبنود التي سيتم استردادها أو دفعها نقدًا ؛
 
 وما  واإلستثمارات في ممتلكاتالمعدات و واآلالتلتاريخية )مثل الممتلكات غير النقدية بالتكلفة ا يتم إدراج الموجودات والمطلوبات

باستخدام مؤشر التضخم. تم اإلبالغ عن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بيان حقوق ملكية الشركة التابعة في  إعادة تم إلى ذلك( و

 االعتياديغير في احتياطي التضخم  2019ديسمبر  31الناتجة عن التغيرات في القوة الشرائية العامة حتى الشديد  تأثيرات التضخم

من خالل  2020يناير  1تأثيرات التغيرات في القوة الشرائية العامة اعتباًرا من تم اإلبالغ عن مباشرةً كأحد مكونات حقوق الملكية و

في بند منفصل مذكور كخسارة في صافي المركز النقدي ، إلى جانب التأثير على المرحلي الموجز الموحد خسارة البيان الربح أو 

 الستهالك للفترة ؛ا مصاريف
 
 ربع سنوي أو عوامل التحويل الموحد بتطبيق متوسط  وجزالربح أو الخسارة المرحلي الم يتم إعادة بيان كافة البنود الواردة في بيان

 في نهاية السنة ذات الصلة. و
 
 وقد قامت، للربعين األول والثاني ،  اصدارهمرحلي الموجز الموحد الذي تم الربح أو الخسارة ال إعادة بيان عدم المجموعة اختارت

الثالث، بالكامل في  الربع ، باإلضافة إلى تأثيرإعادة البيان لهذين الربعين بتأثيرات باالعترافكما هو مسموح به من قبل المعيار، 

 .بيان الربع الثالث
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 )تتمة(اقتصاد شديد التضخم   -25

 
 تابعة في إيران:الشركة البسبب الموحدة  المرحلية الموجزة على البيانات المالية غير االعتياديالتضخم  محاسبةفيما يلي تأثير 

 
 2020يناير  1  

 ألف درهم  

 مدقق(غير )  الموجز الموحد التأثير على بيان المركز المالي

   
 14.308   الزيادة في ممتلكات، آالت ومعدات
 10.761   الزيادة في إستثمارت في ممتلكات

 4.782   الزيادة في موجودات أخرى
   

 29.851   الزيادة في حقوق الملكبة
   

   العائد إلى
 29.851   المتراكم غير اإلعتياديحقوق الملكية بسبب التضخم ل الرصيد االفتتاحي زيادة فيال

      
 2020  الموجز الموحد الخسارة وأالربح  بيان التأثير على

 ألف درهم  
 مدقق(غير )  
   

 5.010   فترةاإلستهالك للالزيادة في 
 2.122  خسارة في صافي المركز النقديال

   7.132 
   
 

 يةالتقارير القطاع -26
 

 أساس التوزيع القطاعي 
 

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

 
لمسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية( )ا مجموعةشأنها إلى الرئيس التنفيذي للتشتمل نتائج القطاع التي يتم تقديم تقارير ب

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

 بخالف الشهرة التجارية.
 

قطاعات تُصدر تقارير بشأنها على النحو المبين أدناه، وتمثل تلك القطاعات وحدات األعمال االستراتيجية  ثالثةلدى المجموعة 
للمجموعة. تعمل وحدات األعمال االستراتيجية في قطاعات مختلفة وتتم إدارتها بصورة منفصلة حيث تتطلب تلك الوحدات 

 طاع من قطاعات المجموعة التي تُصدر تقارير بشأنها:  استراتيجيات مختلفة. يُوضح الملخص التالي عمليات كل ق
 

تتضمن صناعة وبيع سيراميك الحائط وسيراميك األرضيات وجريس البورسيالن ومنتجات أطقم  منتجات السيراميك:
 .واألواني الحمامات   

 
 والصنابير. والكيماويات ومواد التنقيب اعة وتوزيع الطاقة والدهانات والبالستيكتتضمن صن :صناعات أخرى

 
 تتضمن خدمات األمن وحركة المواد الخام والعقارات ومشاريع البناء واألعمال المدنية.  أخرى:

 
يُوضح الجدول أدناه المعلومات المتعلقة بعمليات كل قطاع على حدة. يتم قياس أداء كل قطاع استناداً إلى أرباح القطاع حيث ترى 

العوامل التي يمكن من خاللها تقييم نتائج بعض القطاعات مقارنةً بالشركات األخرى التي تعمل في تلك اإلدارة أن الربح هو أهم 
 القطاعات. هناك معامالت منتظمة بين القطاعات ويتم تسعير هذه المعامالت وفقاً لشروط يتم االتفاق عليها بصورة متبادلة.
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 )تتمة( يةالتقارير القطاع -26

  

 
مــــنتجات 
 السيراميك

صـناعات 
 اإلجمالي حذوفات أخــــرى أخــــــرى

 مـدرهألف  مـدرهألف  مـدرهألف  مـدرهألف  مـدرهألف  
      

    )غير مدقق( 2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
      

 1.629.768  -- 11.243  76.958  1.541.567  اإليرادات الخارجية 
 -- (442.222) 1.277  63.387  377.558  فيما بين القطاعاتاإليرادات 

      
 1.629.768  (442.222) 12.520  140.345  1.919.125  إيرادات القطاع

      
 44.498  (50.072) 4.224  15.828  74.518  القطاع أرباح 

 األرباح قبل الفوائد، الضريبة، اإلستهالك 
 240.065  (52.879) 7.052  18.110  267.782  واإلطفاء للقطاع  
      

      )غير مدقق( 2020 سبتمبر 30كما في 
      

 5.460.017  (2.224.601) 471.661  318.128  6.894.829  القطاع موجودات
      

      
 2.962.496  (977.732) 108.028  91.211  3.740.989  القطاع مطلوبات

         

 
مــــنتجات 
 السيراميك

صـناعات 
 اإلجمالي حذوفات أخــــرى أخــــــرى

 مـدرهألف  مـدرهألف  مـدرهألف  مـدرهألف  مـدرهألف  
      

    )غير مدقق( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
      

 1.890.028  -- 14.092  79.124  1.796.812  اإليرادات الخارجية 
 -- (399.166) 1.902  76.042  321.222  اإليرادات فيما بين القطاعات

      
 1.890.028  (399.166) 15.994  155.166  2.118.034  إيرادات القطاع

      
 155.825  (28.594) 2.438  16.142  165.839  القطاع أرباح 

 األرباح قبل الفوائد، الضريبة، اإلستهالك 
 348.457  (30.975) 8.740  19.848  350.844  واإلطفاء للقطاع  
      

      مدقق() 2019 ديسمبر 31كما في 
      

 5.486.773  (2.120.961) 469.499  293.737  6.844.498  القطاع موجودات
      

      
 2.822.201  (906.998) 109.749  80.182  3.539.268  القطاع مطلوبات

        
التمويل ربح مصاريف قبل مصاريف الفائدة، صافي الضريبة اإلستهالك واإلطفاء يمثل الربح للفترة الربح قبل الفائدة، إن 

 .وربح أو خسارة بيع األصول اإلستهالك، اإلطفاءاإلسالمي، مصاريف ضريبة الدخل، 
 

 تسوية أرباح أو خسائر القطاعات
 

 أشهر المنتهية في تسعةفترة ال 
 سبتمبر 30

 2020 2019 
 مـدرهألف  مـدرهألف  
 )غير مدقق( )غير مدقق( 

   
 175.114  83.092  القطاعات الصادر تقارير بشأنهاربح إجمالي 
 (28.594) (50.072) فيما بين القطاعات لربححذف ا

 9.305  11.478  شركات ُمستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الملكيةأرباح  منحصة ال
   

 155.825  44.498  الربح الُمعلن       
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 )تتمة( إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
 2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
  األدوات المالية -27

 
 التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة

 
معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية  يتضمن هذا الجدولالتسلسل الهرمي للقيمة العادلة. ال  ضمنيوضح الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، 

 .في حال كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولةبالقيمة العادلة  غير المقاسةوالمطلوبات المالية 
 

 --------------------------القيمة العادلة  --------------------------  ------------------------------------------الدفترية القيمة  -------------------------------------- 

 
أدوات تحوط 
 القيمة العادلة

إلزامياً بالقيمة 
العادلة من خالل 

األرباح أو 
 الخسائر

الموجودات 
المالية بالتكلفة 

 المطفأة

المطلوبات 
بالتكلفة المالية 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى   اإلجمالي المطفأة
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

           )غير مدقق( 2020 سبتمبر 30
           

           الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
 1.067 -- 1.067 --  1.067  -- -- 1.067  -- آجلةعمالت تحويل عقود 

           
 --  1.067 -- --  1.067  -- 1.067 -- 1.067 
           

           تكلفة المطفأةالموجودات المالية المقاسة بال
 -- -- -- --  49.309  -- 49.309  -- -- ذمم مدينة طويلة األجل

 -- -- -- --  986.405  -- 986.405  -- -- تجارية مدينة واخرىذمم 
 -- -- -- --  21.510  -- 21.510  -- -- المطلوب من أطراف ذات عالقة

 -- -- -- --  496.548  -- 496.548  -- -- األرصدة لدى البنوك والنقد
           
 -- --  1.553.772 --  1.553.772  -- -- -- -- 
           

           المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
 5.941 -- 5.941 --  5.941  -- -- -- 5.941  مشتقات السلع المستخدمة للتحوط

 38.230 -- 38.230 --  38.230 -- -- -- 38.230  عقود مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة للتحوط
 611 -- 611 --  611  -- -- 611  -- الفائدةو العمالت مقايضة أسعارل أخرىعقود 

           
  44.171  611 -- -- 44.782  -- 44.782 -- 44.782 
           

           المقاسة بالتكلفة المطفأةالمطلوبات المالية 
 -- -- -- --  901.733  901.733  -- -- -- تمويالت مصرفية إسالمية
 -- -- -- --  1.016.396  1.016.396  -- -- -- لفائدةتمويالت مصرفية تخضع 
 -- -- -- --  578.954  578.954  -- -- -- ذمم تجارية دائنة وأخرى

 -- -- -- --  36.315  36.315  -- -- -- المطلوب ألطراف ذات عالقة
           
 -- -- --  2.533.398  2.533.398  -- -- -- -- 
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 )تتمة( إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 )تتمة( األدوات المالية  -27

 
 )تتمة(العادلة  التصنيفات المحاسبية والقيم

 
 --------------------------القيمة العادلة  --------------------------  ------------------------------------------القيمة الدفترية  -------------------------------------- 

 
أدوات تحوط 
 القيمة العادلة

إلزامياً بالقيمة 
العادلة من خالل 

األرباح أو 
 الخسائر

الموجودات المالية 
 بالتكلفة المطفأة

المطلوبات 
بالتكلفة المالية 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى   اإلجمالي المطفأة
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

           ()مدقق 2019ديسمبر  31
           

           الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
 364  -- 364  --  364  -- -- -- 364  المستخدمة للتحوطمشتقات السلع 

 3.955  -- 3.955  --  3.955  -- -- 3.955  -- عقود أخرى لمقايضة أسعار الفائدة والعمالت
           
  364  3.955 -- --  4.319  --  4.319 --  4.319 
           

           المقاسة بالتكلفة المطفأةالموجودات المالية 
 -- -- -- --  65.724  -- 65.724  -- -- ذمم مدينة طويلة األجل

 -- -- -- --  998.801  -- 998.801  -- -- ذمم تجارية مدينة واخرى
 -- -- -- --  37.363  -- 37.363  -- -- المطلوب من أطراف ذات عالقة

 -- -- -- --  383.049  -- 383.049  -- -- األرصدة لدى البنوك والنقد
           
 -- --  1.484.937 --  1.484.937  -- -- -- -- 
           

           المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
 14.708  -- 14.708  --  14.708  -- -- -- 14.708  عقود مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة للتحوط

 925  -- 925  --  925  -- -- 925  -- أخرى لمقايضة أسعار العمالت والفائدة عقود
           
  14.708  925 -- --  15.633  --  15.633 --  15.633 
           

           المقاسة بالتكلفة المطفأةالمطلوبات المالية 
 -- -- -- --  784.530 784.530  -- -- -- تمويالت مصرفية إسالمية

 -- -- -- --  972.773  972.773  -- -- -- تمويالت مصرفية تخضع لفائدة
 -- -- -- --  602.197  602.197  -- -- -- ذمم تجارية دائنة وأخرى

 -- -- -- --  38.340  38.340  -- -- -- المطلوب ألطراف ذات عالقة
           
 -- -- --  2.397.840  2.397.840  -- -- -- -- 
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 )تتمة( إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 

 نتائج موسمية – 28

سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في لم يتم تسجيل أي إيرادات ذات طبيعة موسمية في بيان الربح أو الخسارة الموجز الموحد 

 .3في إيضاح رقم  Covid-19تم توضيح تأثيرات عمليات اإلغالق بسبب جائحة  .2019و  2020

 
 إعادة التصنيف -29
 

بموجب المعيار  .كجزء من مصاريف البيع نيف خصومات األداءتم تص 2019 سبتمبر 30في أشهر المنتهية  تسعةفي فترة ال

 ال يوجد تأثير. وفقًا لذلك ةالمقارنأرقام تم إعادة بيان . يراداتيجب خصمها مقابل االه أنف،  15عداد التقارير المالية رقم إلالدولي 

 سابقًا. كما تم إظهارهم على الربح أو حقوق الملكية
   

ظهرت سابقاً لفترة كما  
أشهر المنتهية في  تسعةال

 2019 سبتمبر 30

 
 

 إعادة التصنيف

 تسعةمعاد بيانه لفترة ال
 أشهر المنتهية في

 2019 سبتمبر 30 
 ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم 
 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 

    
 1.890.028  (33.702) 1.923.730  إيرادات

 (300.054) 33.702  (333.756) بيعية وتوزيعيةمصاريف 

 

 ة الموجزة الموحدةرحليعتماد المعلومات المالية الما -30

 نوفمبر 3 بتاريخوتم التوقيع عليها  من قبل مجلس اإلدارة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةتمت الموافقة على إصدار 

2020. 
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