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 تقرير مجلس اإلدارة

 
 

ة  ي  الستةحول األداء المالي خالل فتر
 
2022 يونيو  30أشهر المنتهية ف  

 

2022أغسطس  02  
 

 السادة مساهمي الشركة الكرام،

،لسعلال  اوسوتلال ول كلال جحا كل2022ليوة ول30ال ن   كلفيلليشررر جلالسررر كيسرررجلس اإللارةاأنليعلي جللكا تقليرجيجليك وألشية رررركلال رررج كلل  جنل

لل.2022يوة ولل30  ولفيلال وجزنلال وحدنل

 

ي من العام 
 
 : 2022أبرز جوانب الرب  ع الثان

 

 ة وئجلاريجاةاتلالجب  كلالرويكليس لليكاىلسس ويوي ولكاىلارطالق.ل 

 سا وعلةأهق.ل927.0كاىليسوسلسنويلل باغلل%32.3بنسبكلل2022إأي وعلإج وليلإيجاةاتلالجبعلالثوةيلل ومل 

 كاىليسوسلسنوي.ل%7.7سا وعلةأهق،لبإأي وعلبنسبكلل102.2باغلصوفيلالجبحلال س لللاجبعلالثوةيل 

 38.4كاىليسوسلسنويلل صللإلىلل%0.3سشلالجبحلارج وليلالتايلألكاىلسس وىللهلخالألالجبعلالثوةيليزيوةهلقدأهولإأي وعلهو%. 

 سنلحصصلاألقا كلفيلشج كلبوأس العلأيسلالخ  ك.ل%37فيلس  وككل اوةيلأاكلشلل%100ارس حواذلكاىلةسبكل 

 ال نظ   كلشالروةوة كلللا وافروتلخوض ك،لل2022كنلالنصفلاألشألسنلكوملفاإلللاس قلل10بواقعللسجحا كس اإللارةاأنليوزيعليأبوحللير جح

 الالزسك.

لكالس نولال سررررروير كلس  وم،لكززةولل2022الجبعلالثوةيلسنلكومللخالأل حر قلة ولسسررررر داملشسسررررر  جلفيلالجبح ك.لليهداف وةج زلكاىلليزاألال رررررج كالل

كاىللحجيصرررر نلسوزلنو.لقدأينولارة وج ك  وءاتلارة وجلشكززةولاالسرررر  وةنلسنللشأف نولسن،للهوشإظ وأشي جبكلال  الءل،لشكززةولبصرررر كلالب علبول  زئكل

يلالح وظلكاىليحس نلال  ا وتلالاوجس  كلسنلخالألإةاأنليفضلللساساكلال وأيدلشسجاقبكلال خزشعل،للا خ  فلسنلال حديوتلال  زايدن.للردلة حنولييًضولف

وفوءلبول زاسوتلالسداةلس ولسّتنلال ج كلسنلالل-لكاالق صوةيلشال حديوتلال وح دكاىلالجغقلسنلة وطلل-ل2022شضعلس ولكلسنوسبللاجبعلالثوةيلسنلكومل

 ب تللسجيح.

شج كلبوأس العلأيسلاألقا كلفيللحصصك ا كلشجاءللشإطالق و،لل اوةياالس حواذلكاىلس  وككلبأة ولقدلي  اتلك ا تل انليبأعللشي خجلال ج ك  ول

 .بن الةيشل-فيلشج كلس جاس كلأيسلالخ  كللس وأيعلال وس هكاىللشال وافرك،لالخ  ك

 اتيجية: أبرز المالمح اإلست  

٪ل49شسرجهوليل وة ول)ب ولفيلذلكلل اوةيس  وككلسنل٪ل100ةسبكلكاىللارس حواذلسنلص ركشج كلس جاس كلأيسلالخ  كللإة  ت،لل2022سويولل31فيل

األسوس كلكبجلل(.لي ثللهذالاالس حواذلاالس جاي  يلفجصكلل ج كلس جاس كلأيسلالخ  كللر وةنلال وسعلشيرويكليك ول وال  جشعلال   جكل اوةيلأاكسنل

 .الس جاس كاألسواقلاألشأشب كل،لبورضوفكلإلىلي زيزلستوة  ولكاىلال س وىلالدشليل  زشةللحاوأل

،لب دليرديقلكجللةرديلبولتوسللل   علسسوه يلاألقا كأيسلالخ  كللحصصلاألقا كلفيلبوأس الع٪لسنل40كاىللارس حواذلح ىلاآلعلفردلي  اتلال ج ك

سات كلس جاس كلأيسلالخ  كلةسبكلس ولأفعلل2022فيليول ولل%3شكاىلحصكلإضوف كلبنسبكلل2022يوة ولل30فيلل%37شال يليقلارس حواذلسن ولكاىل

،لشافرتلال رررج كلكاىلس رررجشعللشسنليجللةكقلخرطلال وسررر كلق دلال  وشللحول ًو.لالحصرررصسنلك ا وتلاالسررر حواذلكاىللشجوةلسزيدسعلش٪.ل،ل90إلىل

البالطلسررنويًولبدًءالسنلالجبعلاألشأللسنسا وعلس جلسجبعلل4.8لإة وج كلبحواليل ضرر فلسرر كسررأةهلبسرر جاس كلأيسلالخ  كلفيلبندالةيشلشالذيليدردألللجديد

 .2024سنويًولبدًءالسنلالجبعلالثوةيلسنلكومللقر كلسنللوازملالح وسوتيلفلل400شلل2025سنلكومل

ل

ل

ل

 

ل

ل

ل



 
 المالي  األداء

اأي علإج وليللكاىلالجغقلسنلالب ئكلغ جلال سرررربوقكلشزيوةنلال ررررتوكلال ول  ك.ل2022الخ  كليةاًءلقويوًلخالألالجبعلالثوةيلسنلكوملحررتلسرررر جاس كلأيسل

بنسررررررربكلل2022النصرررررررفلاألشألسنلكومللشإأي وعلإيجاةاتسا وعلةأهقلإسوأاييل،لل927.0لل باغ٪ل32.3بنسررررررربكلل2022اريجاةاتللاجبعلالثوةيلسنلكومل

ب دليوح دلسا وألةأهقلإسوأاييلسروأةكلبول  جنلة سررر ولسنلال وملال وضررريل،لسدفوكوًلبولن ولالرويلفيلج  علاألك وألاألسررروسررر ك.لل1.71لإلىل صرررلل٪ل20.1

لاأي عل.2022سا وعلةأهقلإسوأاييلفيلإيجاةاتلالجبعلالثوةيلسنلكوملل50.4ل،لفردليقلإضررروفكلسباغ2021يوة ولل1س  وككل اوةيلأاكلشذلكلإك بوأاًلسنل

النصررررفلاألشألسنلكومللكنسا وعلةأهقلإسوأاييلل171.9شلل2022الثوةيلسنلكومللكنلالجبعسا وعلةأهقلإسوأاييلل102.2إلىللال سرررر لصرررروفيلالجبحل

كنل٪ل38.4٪لكاىليسرررروسلسررررنويلل صررررللإلىل0.3بنسرررربكللالتاياأي علإج وليلهوسشلالجبحللة   كلاأي وعلاريجاةاتلشهواسشلالجبحلارج ول ك.ل2022

كاىلالجغقلسنلالزيوةنلفيليتول فلل2022األشألسنلكومللكنلالنصررف٪ل37.8٪لكاىليسرروسلسررنويلل صررللإلىل1.2شبنسرربكلل2022الثوةيلسنلكومللالجبع

٪لكاىليسوسلسنويلل صلل25.9اأي  تلإيجاةاتلالبالطلبنسبكلل.2021يول ولل1٪.ل12ارة وجلشفجللال  اتكلال جب كلالس وةيكلأسوملج ج  كلبنسبكل

النصفلاألشأللكنسا وألةأهقلإسوأاييلل1.1لل باغ٪لكاىليسوسلسنويل11.9شبنسبكلل2022الجبعلالثوةيلسنلكومللكنسا وعلةأهقلإسوأاييلل595.1إلىل

س ثنوءلل-شيس وألالب علفيلج  علاألسواقللح قلالراب.لش وعلالن ولسدفوًكولبزيوةنل2022سنلكومل  ا وسلفيليأقوملالنصفلاألشألسنلكوملاللارس رجاأبو

ة تلإيجاةاتلاألةشاتلالصح كلل.2022لسوقلال  اتكلال جب كلالس وةيكلةظًجالرةخوألالجسوملال  ج  كلشي رللال جللفيلالجبعلاألشألسنلكوملل2022

سا وعلةأهقلل301.2سا وعلةأهقلشلل146.3ل صللإلىلل2022٪لفيلالنصفلاألشألسنلكومل10.3شبنسبكلل2022٪لفيلالجبعلالثوةيلسنلكومل7.5بنسبكل

٪لكاىليسوسلسنويلل صللإلىل60.0اأي  تلإيجاةاتليةشاتلال وئدنلبنسبكللال واليل،لسدفوككلبولن ولفيلج  علاألسواقلبوس ثنوءلالسوقلالس وةيك.كاىل

سا وعلةأهقلإسوأاييلفيلالنصرررفلاألشألل164.9٪لكاىليسررروسلسرررنويلل صرررللإلىل70.3شلل2022سا وعلةأهقلإسوأاييلفيلالجبعلالثوةيلسنلكوملل89.3

لاة  وألالوبوء.لسنالسوقللي وفيب دلل2022وملسنلك

 

 البالط واألدوات الصحية –المراجعة القطاعية 

٪لسروأةكلبول  جنلة سررررررر ولسنلال وملال وضررررررريل،لسدفوككلبولرابلال  زايدلكاىلالبنوءل24.5فيلةشلكلارسوأاتلال جب كلال  حدنل،لة تلاريجاةاتلبنسررررررربكل

 ال وسعلفيلسب  وتلال  زئك.لشلإأي وعليس وألالب عشالظجشفلال واي كللسوقلال روأاتل،ل

سروأةكلبول  جنلة س ولسنلال وملال وضي.ليواصللال ج كلال ج  زلكاىل٪ل25.6بنسبكلزاةتلس جاس كلأيسلالخ  كلفيلال  اتكلال جب كلالس وةيكللحضوأ

 شيوس علةروقلشجوةهولفيلس وألالب علبول  زئك.زيوةنلشجوةهولفيلال  اتكلال جب كلالس وةيكلسنلخالأليأس نلس وأيعلسجبحكللادويكل

ًلفيليشأشبول،لشرررر دتلسرررر جاس كلأيسلالخ  كلة ًوال كاىلالجغقلسنليبوطؤلالسرررروق.لزاةتلاريجاةاتللكالس  ولال  وأيكب دلي زيزلستوةكللريجلداتفيللكول و

 ل.٪لكاىليسوسلسنويل،لب ن وليثجتليتول فلال حنلال جي  كلكاىليةاءلصوفيلالدخ1.8بنسبكل

اأي وعلفيلال رررجقلاألشسرررطل)بوسررر ثنوءلارسوأاتلال جب كلال  حدنلشال  اتكلال جب كلالسررر وةيك(ل،لشاصررراتلشرررج كلسررر جاس كلأيسلالخ  كلة وهولالرويلسعل

 ال وزيع.لشيوس علشبتكلكالس  ولال سوير كلحضوأزيوةنلبلسدكوسكًل.ل2021٪للا  جنلال ذ وأنلسروأةكلبولجبعلالثوةيلسنلكومل27.0اريجاةاتلبنسبكل

٪لكاىليسرروسلسررنويل،لسدفوككلفيلالدولبلبزيوةنلسب  وتلالبالطل،لكاىلخا  كلالزيوةنلفيلبصرر كلشرربتكلال  وأل55.4فيلال ندل،لاأي  تلاريجاةاتلبنسرربكل

 شال وسعلفيلشجوةلال  زئك.

ي ديالتلاألسررررر وألب دلالزيوةنلفيليتول فلشلكالس  ولال  وأيكلب سرررررويق٪لكاىليسررررروسلسرررررنويلسدكوسكل11.3فيلبندالةيشل،لزاةتلاريجاةاتلبنسررررربكل

.لكاىلالجغقلسنلالن ولال س للفيلاريجاةاتل،لفردليثجلاأي وعليتول فلالروقكلشاةخ وللق  كلال  اكلكاىلصوفيليأبوحلالجبعلالثوةيلشارس  جاةال دخالتل

ل.2022سنلكومل

ل

ل

 وضع نقدي مستقر

 

،لب دلك ا وتل2022يوة ولل30سا وألةأهقل  ولفيلل1.32ل صللإلىلل2022الجبعلالثوةيلسنلال وملفيلسا وعلةأهقلإسوأاييلل351لبـرررررصوفيلةينلإأي وعل

ل.2022ارس حواذاتلال يلي تلكاىلس  وككل اوةيلشبوأس العلأيسلالخ  كلخالألالجبعلالثوةيلسنلال ومل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل



 
ل

 أبرز الجوانب المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022:

 التغير
ة  أشهر إل  الستةفت 

2021يونيو   
ة  أشهر إل  الستةفت 
2022 يونيو   

 البيان الوحدة

20.1%  إج وليلاريجاةات سا وعلةأهق 1,710.1 1423.5 

24.2%  0.025  إج وليلاألأبوح سا وعلةأهق 645.7 

نقطة أساس 031  36.5%  37.8% ارج ولي الجبحهوسشل %   

4.1%  سا وعلةأهق 266.4 256.0 
األأبوحلقبللإح سوبلال وائد،ل

*. الضجائب،لارهالكلشارط وء  

نقطة أساس 240-  18.0%  15.6%  % 
هوسشلاألأبوحلقبللإح سوبل

ال وائد،لالضجائب،لارهالكل

        شارط وءلللللللللللللللللل

9.1%  صوفيلالدخللال س ل سا وعلةأهق 171.9 157.6 

نقطة أساس 010-  11.1%  10.1% الدخللال س للهوسشلصوفي %   

27.2%  3.361  سا وعلةأهق 173.4 

صوفيلالدخللقبللإح سوبل

ال خصصوتلشاألأبوحل

ارس جاي   كلل جنل

.               شاحد  

نقطة أساس 50  9.6%  10.1%  % 

هوسشلصوفيلالدخللقبلل

إح سوبلال خصصوتلشاألأبوحل

ارس جاي   كلل جنل

.               شاحد  

-0,5%  الجبحلال س للب دلحروقلاألقا ك سا وعلةأهق 147.8 148.5 

 أبح كلالس قلال س اك ةأهق 0.15 0.15 -

2021ديسمبر  31 التغير 2022 يونيو 30     

8.8%  إج وليلال وجوةات سا وعلةأهق 5,544.3 5,096.7 

 أيسلال وأ سا وعلةأهق 993.7 993.7 -

-3.5%  حروقلال سوه  ن سا وعلةأهق 2,154.4 2,231.6 

36.5%  صوفيلالدين سا وعلةأهق 1,325.8 971.2 

33.5%  1.9 62.  سجات 
األأبوحلقبلل / صوفيلالدين

إح سوبلال وائد،لالضجائب،ل

 ارهالكلشارط وءللللللللللل
نقطة أساس 30+  43.%  3.70%  يتا كلالدين % 

ائب واالستهالك وإطفاء الدين * ي الدين إل مبلغ األرباح قبل خصم الفوائد والض 
 
ائب واالستهالك وإطفاء و صاف األرباح قبل خصم الفوائد والض 

ي الدين 
 
ة الستة أشهر المنتهية ف ي اإلعتبار هو بعد  2022يونيو  30لفتر

 
ي المستحقات المتعلقة بالذمم  خستت   األخذ ف

 
االنخفاض غتر العادية ف

. مليون درهم 27.6 والبالغةالمدينة األخرى   

 المسؤولية اإلجتماعية، المعارض والجوائز وااألنشطة اإلجتماعية:

 األحداث والرعايات: 

  .اتيجية األعمال ي مجموعة كلودي بشأن إستر
 
كة بقرار المسؤولير  ف  رحبت الشر

  .ي المملكة المتحدة
 
كة حدث "ديزاين هاب" ف  أطلقت الشر

  ي المملكة
 
كينويل للتصميم" ف كة برعاية حدث "أسبوع كلتر  المتحدة. قامت الشر

 

 الجوائز: 

  .ق األوسط ي الشر
 
كة عىل جائزة "صانع العام" والمقدمة من قبل جوائز األعمال ف  حصلت الشر

  حصل الرئيس التنفيذي عىل جائزة "أفضل رئيس تنفيذي" والمقدمة من قبل مجلة "أفضل رئيس تنفيذي" باإلضافة إل جائزة "قائد

ق األوسط  . العام" المقدمة من قبل جوائز الشر  للروؤساء التنفيذيير 

  

 نظرة مستقبلية

ح وظلكاىلاللةزاألسا زس نلب جسررر كلستوة نول  زشةلكول يللحاوألة طلالح ونلال    زنلشإضررروفكلق  كلإلىلسسررروه  نولبوسررر  جاألسنلخالألال ج  زلكاىلال

ل،لشي ويزلال ن  وتل،لشاالس ث وأاتلال س داسكلشال حوألالجق ي.لفيلسوق  ولال السكلال  وأيكلششضع،للالسوق كل نوحص





 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  
  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 
  
  
  
  
  
  



 

 

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

  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠
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  مدقق الحسابات المستقل تقرير مراجعة 
  مجلس اإلدارة المحترمين السادة

 ش.م.ع.شركة سيراميك رأس الخيمة  

 رأس الخيمة  

    اإلمارات العربية المتحدة
 مقدمـة 

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

 التابعة 
البيانات الموجزة الموحدة المتعلقة  و   2022يونيو  30كما في    العربية المتحدة  اإلمارات  رأس الخيمة،  )معا " المجموعة "(،

أشهر    ستةلفترة الالتغيرات في حقوق المساهمين  و   التدفقات النقدية،  اآلخر  الشامل  الدخلالربح أو الخسارة و ،  بالربح أو الخسارة
التاريخ بذلك  ايضاحية أخرى   المنتهية  المرحلية  ومعلومات  المالية  المعلومات  إعداد هذه  اإلدارة مسؤولة عن  إن    الموجزة . 

يير المحاسبة  الصادر عن مجلس معا  "  التقارير المالية المرحلية: "  34وعرضها وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم    الموحدة
 إستنادًا إلى مراجعتنا.   الموجزة الموحدة . إن مسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحليةالدولية

 
 نطاق المراجعـة 

يقوم مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي  ، "2410حول عمليات المراجعة رقم  لقد قمنا بمراجعتنا وفقًا 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 المراجعة 
يام بالتدقيق وفقًا للمعايير الدوليـة للتدقيق، وبالتالي، فإنها ال تمكننا من الحصول على تأكيد حول أقـل جوهريًا من نطاق الق

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

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

الصادر عن    "  التقارير المالية المرحلية: "  34للمعيار المحاسبي الدولي رقم    وفقاً ،  الجوهرية  النواحي  جميعمن    إعدادها،
 .مجلس معايير المحاسبة الدولية

 
 )الشرق األوسط(  ديلويت آند توش

 
 

 تم التوقيع من قبل:
 محمد جالد

 1641جل رقم  ــس
 2022  أغسطس 2

 الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة
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    (غير مدقق)  الموجز الموحد  رة أو الخسا الربح بيان 
  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

      

    
  فترة الستة أشهر المنتهية في 

  يونيـو  ٣٠
  فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  يونيـو  ٣٠
    ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   إيضاح   

            
  ٧٠٠٬٧٧٠  ٩٢٧٬٠٢٣  ١٬٤٢٣٬٥٤١  ١٬٧١٠٬٠٨٦  ٥  اإليرادات   

  (٤٣٣٬٩١٨)  (٥٧٠٬٦٨٨)  (٩٠٣٬٥١١)  (١٬٠٦٤٬٣٩٩)  ٦  المبيعات تكلفة
            

  ٢٦٦٬٨٥٢  ٣٥٦٬٣٣٥  ٥٢٠٬٠٣٠  ٦٤٥٬٦٨٧    إجمالي الربح 
            

  ٧  إدارية وعمومية  صاريفم
 

(١٠٩٬٤٠٤)  
 

(١٠٣٬٧٣٣)  
 

(٥٩٬٢٧٣) 
 

(٥٤٬١٦٣) 
  (١٣٥٬٤٤٩)  (١٨٦٬١٥٧)  (٢٦١٬٠٦٥)  (٣٤٧٬٦١٦)  ٨  مصاريف بيعية وتوزيعية 

  ٣٧٬٧٥٦  ٢٢٬٠٢٣  ٤٨٬٢٠٥  ٤٢٬١٦٧  ٢٦  إيرادات أخرى 
  (١٨٬٤٤٧)  (٢٢٬٥٦٠)  (٤٥٬٩٥٣)  (٣٩٬٨٨٣)  ٩  تكاليف التمويل

  ١٬٥٧٣  ٢٬١٢٠  ١١٬٦٦٧  ٣٬٢٦٨  ٩  إيرادات التمويل 
  (٥٤١)  (١٬٦٧٩)  (١٬٠٥٩)  (٢٬٣٦٢)  ٢٥  خسارة في صافي المركز النقدي ال

  الحصة من أرباح شركات ُمستثمر بها 
  ١٠  حقوق الملكية طريقة وفقاً ل   

 
٥٬٥١٤  

 
٧٬٧٠٥  

 
٢٬٤٣٩  

 
٤٬٢٥٠  

            
  والربح خسائر إنخفاض القيمة الربح قبل 

    ن االستحواذم  
 

١٩٧٬٣٧١  
 

١٧٥٬٧٩٧  
 

١١٣٬٢٤٨  
 

١٠١٬٨٣١  
 (٤٬٧٤٣)  (٣٥٬٠٩٧) (١٠٬٤٠٤)  (٤٢٬٥٧٧)  (ا) -٧  خسائر اإلنخفاض في القيمة

  ممتلكات، آالت  قيمة   في نخفاض الخسائر ا
    ومعدات   

 
(٢٬٩٠٦)  

  
 --  

 
(٢٬٩٠٦)  

  
 --  

 --   ٣٢٬٣٧٤ --   ٣٢٬٣٧٤  ) ٢(-٧  الربح من االستحواذ على شركات تابعة
            

  ٩٧٬٠٨٨  ١٠٧٬٦١٩  ١٦٥٬٣٩٣  ١٨٤٬٢٦٢    قبل الضريبة الربح
            

  (٢٬٢٠٨)  (٥٬٤١١)  (٧٬٨٣٨)  (١٢٬٣١٩)    مصاريف الضريبة 
            

  ٩٤٬٨٨٠  ١٠٢٬٢٠٨  ١٥٧٬٥٥٥  ١٧١٬٩٤٣      للفترة  الربح
            

            إلى:  الربح العائد
  ٨٧٬٨١٧  ٩١٬١٨٤  ١٤٨٬٤٩١  ١٤٧٬٧٧٣    الشركة مساهمي

  ٧٬٠٦٣  ١١٬٠٢٤  ٩٬٠٦٤  ٢٤٬١٧٠    غير المسيطرة حقوق األقلية
            

  ٩٤٬٨٨٠  ١٠٢٬٢٠٨  ١٥٧٬٥٥٥  ١٧١٬٩٤٣    الربح للفترة 
            
            

  الربح للسهم الواحد  
  ٠٫٠٩  ٠٫٠٩  ٠٫١٥  ٠٫١٥  ١١  األساسي والمخفض (درهم)  –
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  الموجز الموحد (غير مدقق)  اآلخر الدخل الشامل الربح أو الخسارة وبيان 
  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

  
  

    
  فترة الستة أشهر المنتهية في 

  يونيـو  ٣٠
  فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  يونيـو  ٣٠
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   

            
  ٩٤٬٨٨٠  ١٠٢٬٢٠٨  ١٥٧٬٥٥٥  ١٧١٬٩٤٣    الربح للفترة 

            
            بنود الدخل الشامل األخرى: 

            
  بنود من الممكن إعادة تصنيفها الحقاً  ضمن  

            األرباح أو الخسائر:   
            

  ليات تحويل عم  سعر صرف العمالت من   فروقات
    أجنبية

 
(٣٦٬٧٥٥)  

 
(٣٬٨١٤)  

 
(٣٥٬٦٦٤)  

 
(٢٬٤٠٨)  

الجزء الفعال للتغيرات   – النقدي  التدفق تحوطات 
    القيمة العادلة ألدوات التحوط  ) خسارةربح/(في 

 
٢٢٬٤٦٣  

 
١٤٬٠٣٥  

 
٦٬٣٧٦  

 
٢٬٨٩٦  

  التضخم غير اإلعتيادي تطبيق محاسبة راتتأثي 
    ) ٢٥(إيضاح 

 
٧٬٦٨٤  

 
٣٬١٨٠  

 
٦٬٠١٩  

 
١٬٦١٧  

            
  ٩٦٬٩٨٥  ٧٨٬٩٣٩  ١٧٠٬٩٥٦  ١٦٥٬٣٣٥    للفترة الدخل الشامل إجمالي 

            
            العائد إلى:  الدخل الشامل إجمالي 

            
  ٩٠٬٦٣٢  ٧٦٬٦٤٣  ١٦٢٬٧٨٦  ١٥١٬٠٦٢    الشركة  مساهمي

  ٦٬٣٥٣  ٢٬٢٩٦  ٨٬١٧٠  ١٤٬٢٧٣    غير المسيطرة  حقوق األقلية
            

  ٩٦٬٩٨٥  ٧٨٬٩٣٩  ١٧٠٬٩٥٦  ١٦٥٬٣٣٥    للفترة الدخل الشاملإجمالي 
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    (غير مدقق)   بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد 
  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

  
  يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال    

    ٢٠٢١  ٢٠٢٢  

  درهم ألف   ألف درهم     

        األنشطة التشغيلية

  ١٦٥٬٣٩٣  ١٨٤٬٢٦٢    قبل الضريبة  الربح للفترة

        لـ: تعديالت

  (٧٬٧٠٥) (٥٬٥١٤)    لكيةشركات ُمستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الم من أرباح الحصة

  ٢٣٬٥٦٤ ٢٢٬٥٧٥    الفوائد اريفمص 

  ٦٬٥١٧ ٥٬٦٠٧    مصروفات الربح على التمويالت اإلسالمية

  (٣٬١٤٨) (٣٬١١٠)    الفوائدإيرادات 

  (٦٧) (١٥٨)    الربح على ودائع الوكالة

  ٢٬٣٨٨ ٢٬٧٨٧    مصاريف الفوائد على مطلوبات عقود اإليجار

  (٨٬٤٥٢) ٥٬٧٤٢    صافي التغير في القمة العادلة لألدوات المالية المشتقة

  (٢٠١) (١٣)    من استبعاد ممتلكات وآالت ومعداتالربح  

  -- (٣٢٬٣٧٤)    شركات تابعةالربح من االستحواذ على 

  (٥٠٬١١٨) --    بيعلربح من استبعاد موجودات مصنفة كموجودات محتفظ بها لال

  ٢٧٬١٨٤ --    االعتراف بفائض اإليجار المعترف به في السنوات السابقة إلغاءالخسارة الناتجة عن 

 ٦٣٬٦٧٥ ٦٢٬٢٩١    آالت ومعدات، ستهالك ممتلكاتإ

 ٥٬١٠٨ ٥٬٣٧٨    إستثمارات في ممتلكات ستهالكإ

 ٣٬٧٤١ ٣٬٠١٨    إطفاء موجودات غير ملموسة

 ١١٬٩٦٠ ١٣٬٢٦١    إستهالك حق إستخدام الموجودات

 ١٠٬٠٨٨ ١١٬٦٢٥    مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

 ١٬٠٥٩ ٢٬٣٦٢    خسارة في صافي المركز النقديال

 ٢٠٬٩١٣ ١٣٬٢٢٠    والمتقادمة الحركةمخصص البضاعة بطيئة 

 ٨٬٩٥٥ ٧٬٣٠٩    إنخفاض تكلفة البضاعة تامة الصنع

 ١٣٬٠٩٥ ١٤٬٧٧٦    المدينة  التجارية  انخفاض قيمة الذمم خسائر

 (٢٬٦٩١) --    انخفاض قيمة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة عكس

 -- ٢٧٬٥٥١    أخرى مدينة ذممانخفاض قيمة خسائر 

 -- ٢٥٠    خسائر انخفاض قيمة أرصدة لدى البنوك

 -- ٢٬٩٠٦    خسائر انخفاض قيمة ممتلكات، آالت ومعدات
        
     ٢٩١٬٢٥٨  ٣٤٣٬٧٥١  

        التغير في:

 (٢٬٠٢١) (٥٧٬٥٤٦)      بضاعةال  

 (٥٦٬٣٦٧) (٩٩٬٦٦٧)    ذمم طويلة األجل)تتضمن ( ذمم تجارية مدينة وأخرى  

  (٢٬٠٣٦) ٣٬٤٧٣    عالقةمن أطراف ذات المطلوب  

  ٦٦٬٧٦٢ ٣٣٬٩٦٠    ذمم تجارية دائنة وأخرى  

 ١٧٬٤٩٣ ٨٬٧٣٩    المستحق إلى أطراف ذات عالقة  

  (٥٬٦٩٥) (٦٬١٩١)    ضريبة الدخل المدفوعة 

  (٤٬٩٦٨) (٤٬٠٠٧)    تعويض نهاية الخدمة المدفوع للموظفين

  ١٬٥٠٤ (٤٬٦٧٣)    التعديل على تحويل العمالت 
        

  ٣٠٥٬٩٣٠  ٢١٧٬٨٣٩    النقد الناتج من األنشطة التشغيليةصافي 
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 (تتمة)   (غير مدقق) بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد 
  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

  
  يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال    
    ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ألف درهم   ألف درهم     

        األنشطة االستثمارية
  (٣٣٬٧٧٨) (٥٩٬٥١٦)    آالت ومعدات، ممتلكات إضافات إلى

  ١٬٥١٨ ٢٤٩    آالت ومعدات، متحصالت من استبعاد ممتلكات
  (١٦٠) (٢٤٠)    إضافات إلى موجودات غير ملموسة

  ٢١٤ ٣٨٨    لكية من شركات ُمستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الممستلمة توزيعات أرباح 
  ٣٬١٤٨ ٣٬١١٠    فوائد مستلمة
  ٦٧ ١٥٨    من ودائع الوكالة الربح المستلم

  ٦٩٬٦٤٨ --    متحصالت من استبعاد موجودات مصنفة كموجودات محتفظ بها للبيع
  (٢٣٬٦٤٤) ١٠٧٬٠٧٩    الودائع البنكية التي تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر (ربط)/متحصالت

  -- (٢٠٣٬٥٠٠)    النقد المدفوع لالستحواذ على حصة في شركة تابعة
  -- (١٧٬٣٣٢)    المستحوذ عليها النقد المدفوع لتسوية مطلوبات شركة تابعة

  -- (٥٦٬٧٦٠)    تابعة اتالمدفوع لالستحواذ على شرك النقد
  -- (٢٩٬٢٦٩)    تابعة اتشركالستحواذ على ا النقد المكتسب كجزء من

        
  ١٧٬٠١٣  (٢٥٥٬٦٣٣)    األنشطة االستثمارية  )ٍ/الناتج منالمستخدم في(صافي النقد 

        
        األنشطة التمويلية

  ١٨٤٬١٥٥ ٢٦٢٬٧٧٦    طويل األجلمصرفي  الحصول على تمويل
  (١٢٦٬٢٩٦) (١١٤٬٧٧١)    طويل األجلمصرفي  سداد تمويل

  -- ٩٨٬٤٤٧    طويل األجل إسالمي تمويل مصرفيالحصول على 
  (٩٧٬٧٩٨) (٦٠٬٤٣٦)    طويل األجلمصرفي إسالمي  سداد تمويل

  (١٧٬٣٨٢) (١٨٬٩٠٧)    اإليجار عقود تمطلوباسداد 
 ٣٦١٬٠٥٧ ٢٨٧٬٥٨٩    األجل قصيرمصرفي  الحصول على تمويل

 (٤٠٦٬٤٧٩) (٢٨٢٬٨٣٣)    األجل قصيرمصرفي  تمويلسداد 
  ١٨٩٬٩٨١ ٢٦٧٬٣١٠    قصير األجل تمويل مصرفي إسالمي الحصول على

  (٢٨٦٬١٧٧) (١٧١٬٢٥٣)    قصير األجل  إسالميمصرفي  سداد تمويل
  (٢٣٬٥٦٤) (٢٢٬٥٧٥)    فوائد مدفوعة 

  (٦٬٥١٧) (٥٬٦٠٧)    الربح المدفوع على تمويل إسالمي 
  (١٬٨٥٠) (٣٬٥٧٤)    مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارةمكافآت 

  (٧٤٬٥٢٨) (٩٩٬٣٧٠)    توزيعات أرباح مدفوعة  
  (١٠٬١٨٥) (١٩٬٨١٤)    غير المسيطرة  لألقليةتوزيعات أرباح مدفوعة 

        
  (٣١٥٬٥٨٣)  ١١٦٬٩٨٢    األنشطة التمويلية )المستخدم فيالناتج من/( صافي النقد

        
  ٧٬٣٦٠  ٧٩٬١٨٨    النقد وما يعادلهفي الزيادة صافي 

        
  ٣٦٦٬٠٧٨  ٢٩٤٬٠٨١    فترةلنقد وما يعادله في بداية الا

        
  ٣٧٣٬٤٣٨  ٣٧٣٬٢٦٩    فترةالنقد وما يعادله في نهاية الصافي 

        
        : فييتمثل 

  ٤٣٠٬٩٨٩ ٤٥٥٬٨٥٩    النقد وما يعادله
  (٥٧٬٥٥١) (٨٢٬٥٩٠)    على المكشوف   بسحال
        
    ٣٧٣٬٤٣٨  ٣٧٣٬٢٦٩  
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  (غير مدقق)الموحد  الموجز  مساهمين التغيرات في حقوق البيان 
  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال 

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

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

  
  رأس 

  المال 

  عــالوة 

  األسهم

  االحتياطي 

  الــقانوني 

  احتياطي 

 تحويل

  العمالت 

احتياطي  

التضخم غير  

  *االعتيادي

احتياطي  

  التحوط 

  االحتياطي 

  العام 

  احـــتياطي 

  رأس المال 

  األربــــاح 

  ستبقاه الم 

  إجـمالي 

  اإلجمالي   االحتياطات 

حقوق األقلية  

غير 

  المسيطرة 

  إجـمالي 

  حقوق المساهمين 

                              ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   درهم ألف   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
  ٢٬٤٥٨٬٠٩٤  ٢٢٦٬٥٣٥  ٢٬٢٣١٬٥٥٩  ١٬٢٣٧٬٨٥٦  ٥٩٧٬٤٤١  ٧٥٬٠٤٠  ٨٢٬٨٠٥  (٩٬٠١٠)  (١٦٨٬٣٢١)  (١٣٠٬٥٦٩)  ٥٦٨٬٨٠٣  ٢٢١٬٦٦٧  ٩٩٣٬٧٠٣    ٢٠٢٢يناير  ١الرصيد في 

                            
  ة للفتر   (الخسارة الشاملة)/الشامل   دخلإجمالي ال

                            (غير مدقق)  

  ١٧١٬٩٤٣  ٢٤٬١٧٠  ١٤٧٬٧٧٣  ١٤٧٬٧٧٣  ١٤٧٬٧٧٣  --  --  --  --  --  --  --  --  الربح للفترة 
                            

                            الدخل الشامل /(الخسارة الشاملة) األخرى 

صرف العمالت من تحويل عمليات    فروقات  سعر

  --  --  --  أجنبية 

 

(٢٦٬٤٠٦)  

 

(٤٥٢)  --  --  --  --  

 

(٢٦٬٨٥٨)  

 

(٢٦٬٨٥٨)  

 

(٩٬٨٩٧)  

 

(٣٦٬٧٥٥)  

  ٢٢٬٤٦٣  --  ٢٢٬٤٦٣  ٢٢٬٤٦٣  --  --  --  ٢٢٬٤٦٣  --  --  --  --  --  التغيرات في تحوطات التدفق النقدي 

    ٢٩تأثير تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

  --  --  --  --  )٢٥(راجع إيضاح   

 

٧٬٦٨٤  --  --  --  --  

 

٧٬٦٨٤  

 

٧٬٦٨٤  --  

 

٧٬٦٨٤  
                            

  ١٦٥٬٣٣٥  ١٤٬٢٧٣  ١٥١٬٠٦٢  ١٥١٬٠٦٢  ١٤٧٬٧٧٣  --  --  ٢٢٬٤٦٣  ٧٬٢٣٢  (٢٦٬٤٠٦)  --  --  --  للفترة    (الخسارة الشاملة)/الشامل   دخلإجمالي ال
                            

                            (غيرمدقق)  حركات حقوق المساهمين األخرى  

  (راجع إيضاح   السنويةمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  

  --  --  --  --  --  --  --  --  (ب))-٢٣  

 

(٣٬٥٧٤)  

 

(٣٬٥٧٤)  

 

(٣٬٥٧٤)  --  

 

(٣٬٥٧٤)  

                            (غير مدقق) المساهمينالمعامالت مع 

  (٩٩٬٣٧٠)  --  (٩٩٬٣٧٠)  (٩٩٬٣٧٠)  (٩٩٬٣٧٠)  --  --  --  --  --  --  --  --  (أ)) ٢٣توزيعات األرباح المدفوعة (راجع إيضاح 

  حقوق   ىأل  توزيعات األرباح المدفوعة
  (١٩٬٨١٤)  (١٩٬٨١٤)  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  غير المسيطرة  األقلية  

  ٥٥  ٥٥  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  غير المسيطرة  حقوق األقلية االستحواذ على 

  نتيجة  غير المسيطرة  حقوق األقلية  الحركة على

  (٢٠٣٬٥٠٠)  (٧٨٬٢٣٧)  (١٢٥٬٢٦٣)  (١٢٥٬٢٦٣)  (١٢٥٬٢٦٣)  --  --  --  --  --  --  --  --  االستحواذ   
                            

  ٢٬٢٩٧٬٢٢٦  ١٤٢٬٨١٢  ٢٬١٥٤٬٤١٤  ١٬١٦٠٬٧١١  ٥١٧٬٠٠٧  ٧٥٬٠٤٠  ٨٢٬٨٠٥  ١٣٬٤٥٣  (١٦١٬٠٨٩)  (١٥٦٬٩٧٥)  ٥٦٨٬٨٠٣  ٢٢١٬٦٦٧  ٩٩٣٬٧٠٣  (غير مدقق)  ٢٠٢٢يونيو   ٣٠في  الرصيد
                            

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

  : إعداد التقارير المالية في االقتصاديات شديدة التضخم. ٢٩معيار المحاسبي الدولي رقم  لل  اً وفق، ذو الصلةمؤشر التضخم   باستخدام وتأثير تحويل البيانات المالية اإليرانية
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  تتمة) (  (غير مدقق)الموحد  الموجز  مساهمين بيان التغيرات في حقوق ال
    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال 

  
  

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

  ستبقاه الم

  إجـمالي 

  اإلجمالي   االحتياطات 

حقوق األقلية  

  غير المسيطرة 

  إجـمالي 

  حقوق المساهمين

                              ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
  ٢٬٣٤٩٬٨٩٩  ٢٠٦٬٩٠٢  ٢٬١٤٢٬٩٩٧  ١٬١٤٩٬٢٩٤  ٥٢٧٬٥٠١  ٧٥٬٠٤٠  ٨٢٬٨٠٥  (٣٣٬٨١٤)  (١٧٥٬٠١٢)  (١١٦٬٩١٣)  ٥٦٨٬٠٢٠  ٢٢١٬٦٦٧  ٩٩٣٬٧٠٣  ٢٠٢١يناير  ١الرصيد في 

                            
  ة للفتر   (الخسارة الشاملة)/الشامل دخلإجمالي ال

                            (غير مدقق)   

  ١٥٧٬٥٥٥  ٩٬٠٦٤  ١٤٨٬٤٩١  ١٤٨٬٤٩١  ١٤٨٬٤٩١  --  --  --  --  --  --  --  --  الربح للفترة 
                            

                            الدخل الشامل /(الخسارة الشاملة) األخرى 

فروقات  سعر صرف العمالت من تحويل عمليات  

  --  --  --  أجنبية 

 

(٣٬٥١٢)  

 

٥٩٢  --  --  --  --  

 

(٢٬٩٢٠)  

 

(٢٬٩٢٠)  

 

(٨٩٤)  

 

(٣٬٨١٤)  

  ١٤٬٠٣٥  --  ١٤٬٠٣٥  ١٤٬٠٣٥  --  --  --  ١٤٬٠٣٥  --  --  --  --  --  التدفق النقدي التغيرات في تحوطات 

    ٢٩تأثير تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

  --  --  --  --  )٢٥(راجع إيضاح   

 

٣٬١٨٠  --  --  --  --  

 

٣٬١٨٠  

 

٣٬١٨٠  --  

 

٣٬١٨٠  
                            

  ١٧٠٬٩٥٦  ٨٬١٧٠  ١٦٢٬٧٨٦  ١٦٢٬٧٨٦  ١٤٨٬٤٩١  --  --  ١٤٬٠٣٥  ٣٬٧٧٢  (٣٬٥١٢)  --  --  --  للفترة    (الخسارة الشاملة)/الشامل دخلإجمالي ال
                            

                            (غيرمدقق) حركات حقوق المساهمين األخرى 

  (راجع إيضاح   السنويةمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  

  --  --  --  --  --  --  --  --  (ب))-٢٣  

 

(١٬٨٥٠)  

 

(١٬٨٥٠)  

 

(١٬٨٥٠)  --  

 

(١٬٨٥٠)  

                            (غير مدقق)  الشركة ساهميالمعامالت مع م

  (٧٤٬٥٢٨)  --  (٧٤٬٥٢٨)  (٧٤٬٥٢٨)  (٧٤٬٥٢٨)  --  --  --  --  --  --  --  --  (أ)) ٢٣توزيعات األرباح المدفوعة (راجع إيضاح 

  حقوق   ىأل  توزيعات األرباح المدفوعة
  (١٠٬١٨٥)  (١٠٬١٨٥)  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  غير المسيطرة  األقلية  
                            

  ٢٬٤٣٤٬٢٩٢  ٢٠٤٬٨٨٧  ٢٬٢٢٩٬٤٠٥  ١٬٢٣٥٬٧٠٢  ٥٩٩٬٦١٤  ٧٥٬٠٤٠  ٨٢٬٨٠٥  (١٩٬٧٧٩)  (١٧١٬٢٤٠)  (١٢٠٬٤٢٥)  ٥٦٨٬٠٢٠  ٢٢١٬٦٦٧  ٩٩٣٬٧٠٣  (غير مدقق)  ٢٠٢١ يونيو ٣٠في الرصيد 
                            

  
  
  
  
  

فقة إن  احات ال ل اإل ءاً ت أ ج ه  ال ي ماتم ه عل ة ال ال ة. ال ح ة ال ج ة ال حل     ال



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

٩ 

  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

  
      عامةمعلومات   -١

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

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

  المالية، اإلمارات العربية المتحدة. 
  

 أشهر المنتهية في ذلك التاريخ على  ستةولفترة ال  ٢٠٢٢  يونيو   ٣٠تشتمل المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة كما في  
)، باإلضافة  فردي " منشآت المجموعة "   لوبشك  لشركة وشركاتها التابعة (يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة" ل  المعلومات المالية

  .ملكيةوفقاً لطريقة حقوق ال في الشركات المستثمر بهاإلى حصة المجموعة 
  

في صناعة وبيع مختلف منتجات السيراميك بما في ذلك البالط وأطقم الحمامات واألدوات   مجموعةللتتمثل األنشطة الرئيسية  
. كما تعمل الشركة وبعض شركات المجموعة باالستثمار في الشركات األخرى التي تزاول أنشطة مماثلة أو  واألواني الصحية 

بدورها كشركة قابضة    أيضاً   اإلمارات العربية المتحدة أو خارجها. وبالتالي، تعمل الشركةأنشطة مرتبطة بها سواء داخل دولة  
  لشركات المجموعة. عالوة على ذلك، تزاول المجموعة أيضاً أعمال المقاوالت واألنشطة الصناعية األخرى. 

  
  التجارية ("قانون الشركات الجديد")   بشأن الشركات  ٢٠٢١لسنة    ٣٢تحادي رقم  القانون االصدر  ، تم إ٢٠٢١سبتمبر    ٢٠  بتاريخ

التطبيق في   القانون االتحادي  ٢٠٢٢يناير    ٢ودخل حيز  التجارية  ٢٠١٥لسنة    ٢رقم    ليحل محل  المعدل  بشأن الشركات   ،
جديدة وسيتم تطبيق متطلباتها في موعد ال يتجاوز سنة واحدة من تاريخ دخول  الحكام  األالشركة بصدد مراجعة  إن . )٢٠١٥(

     .طبيقالتعديالت حيز الت
    ) IFRSsتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة (  -٢

تلك المستخدمة في   المستخدمة في تجهيز هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة متوافقة مع ةيسياسات المحاسبإن ال
بعض  بإستثناء تطبيق    واإليضاحات المتعلقة بها،  ،٢٠٢١ديسمبر    ٣١  في  ةيالمنته  البيانات المالية الموحدة السنوية المدققة للسنة

      ة في الفترة الحالية كما هو موضح أدناه.المعايير الجديدة والمعدلة، التي أصبحت ساري
ة    ١-٢ ال قار ال اد ال ة إلع ول عاي ال ة  ال ي عة ال ل ال قة م ق لة ال ع     وال

  
  مجلس العن   ةالصادرفي الفترة الحالية، قامت المجموعة بتطبيق التعديالت التالية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

. إن تطبيق المعايير الدولية إلعداد  ٢٠٢٢يناير    ١والتي 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

  تيبات المستقبلية.على المعالجات المحاسبية للمعامالت أو التر
  

 يالت ع ولي  ال ة ال اس ار ال ع علقة  ولي إل٣٧  رقو   ١٦  رق  ال ار ال ع اد ا ، وال ةع ال قار ال ات   ٣  رق  ل ع ال و
ولي إل ار ال ع ة على ال اد اال ةع ال قار ال ولي إل١  رق  ل ار ال ع اد ا، وال ةع ال قار ال ة ٩  رق  ل اس ار ال ، ومع

ولي ولي إل  ٤١  رق ال ار ال ع اد ا وال ةع ال قار ال  .١٦ رق  ل
 
 ة رق  ا ال قار ال اد ال ولي إلع ار ال ع يالت على ال ع ار    ٩ل اء "اخ ض إج ضح أنه لغ ي ت اف    ١٠ال ائة" إللغاء االع ال

ع   عة  ف م ال س ي ال ة في ت ال ال ات  ل ة ، ال يال ل ال م  س أو    خ ال عة  ف ال م  س ض س ال ق ال
  . ة ع اآلخ ا ض ن ق ض أو ال ق ل ال ة م ق ل عة أو ال ف م ال س ا في ذل ال ض ،  ق ض وال ق ة ب ال ل   ال

 
كانت سارية ألول مرة للسنة   أخرى جوهرية  تعديالت  ودولية إلعداد التقارير المالية    بخالف ما ورد أعاله ، ال توجد معايير

  . ٢٠٢٢يناير  ١ أو بعد المالية التي تبدأ في
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      (تتمة)) IFRSsالتقارير المالية الجديدة والمعّدلة (تطبيق المعايير الدولية إلعداد   -٢
ة  ٢-٢ ال قار ال اد ال ة إلع ول عاي ال ات ال ف ة وال ي قها ال ع ت ي ل  م لة وال ع   وال
  

  تأثير جوهري على المعلومات المالية الموجزة الموحدة للمجموعة.  اال تتوقع اإلدارة أن تطبيق المعايير المبينة أدناه سيكون له
  

   ة رق ال قار ال اد ال ولي إلع ار ال ع د ا   ١٧ال أم  عق فل عل ب د   ال ع عق ض ل اس والع ًا للق ح ًا أك ت نه
أم ع  ال ة  ات ال اي  ١( للف  . )٢٠٢٣ي

  
   ة رق ال قار ال اد ال ولي إلع ار ال ع يالت على ال ع ة      ١٠ال ح ة ال ال انات ال ولي رق  ال ي ال اس ار ال ع   ٢٨وال

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

  
   ولي رق ة ال اس ار ال ة:  ١مع ال انات ال ض ال يالت على   -   ع ف ا  تع ات ل أ  تل ي ت ة ال ات ال .  للف

ع  اي  ١في أو   . ٢٠٢٣ي
  

   ار ع ولي إلال اد اال ةع ال قار ال "  ٤رق    ل أم د ال عل    "عق أنال يالت  ع ل.    ال أج هاء نهج ال   ارخ أن التارخ ان
د ةال  ال هاء صالح ولي إلا  ن ار ال ع ق في ال اد اإلعفاء ال ة ع ال قار ال قار   ٤  رق   ل ولي لل ار ال ع م ت ال
ة  ال اي  ١ه  ٩ال  . ٢٠٢٣ي

 
 ولي ة ال اس ار ال ة (مع اس اسات ال اح ع ال اإلف علقة  يالت ال ع اد    ١  رق  ال ولي إلع ار ال ع ارسة ال ان م و

ة ال قار ال يالت  ٢  رق  ال ع ولي   على ) وال ة ال اس ار ال ة ا     ٨  رق   مع اس ات ال ي ق ات في ال غ ة وال اس اسات ال ل
اء ةتع  - واألخ اس ات ال ي ق   ال

  
   يالت على ع وليال ة ال اس ار ال خل"  ١٢  رق  مع ائ ال علقة    -   "ض جلة ال ائ ال اتال ل دات وال ج ا  ال ة ال   ت

ة ( ع   ع معاملة واح أ في أو  ي ت ة ال ات ال اي ١للف  ) ٢٠٢٣ ي
  

ة مل -٣ اس اسات ال أه ال    
  

اد      أساس اإلع
اد ال ماتت إع ة    عل حل ة ال ال ةال ج ة  ال ح ولي (  ال ي ال اس ار ال ع اًء على ال ة   "   ٣٤رق    )IASب ال قار ال ة  ال حل   ."ال

  
ض ال ماتي ع ة  عل ج ة ال حل ة ال ال ة  ال ح ره  ال ة  ب ة ال ره اإلماراتي")  اإلمارات الع ي    ("ال لة ال  ت بها وهي الع

عةغ ة معامالت ال ع الق  ال آالف درهو تق ج ب ألف ( .  إلى غ ) ما ل إلى أق   ذل
  

ة  ح ة ال ج ة ال حل ة ال ال مات ال عل اد ال ةت إع ال ع األدوات ال اء إعادة تق  اس ة،  ار لفة ال أ ال اًء على م     . ب
  

اسإن ال مة في    ةاسات ال اد ال افقة مع  إع ة م ح ة ال ج ة ال حل ة ال ال مات ال عل ه ال انات   ه مة في ال تل ال
ةا ال ة ل ققة لل ة ال ة ال ح ه ال   . ٢١٢٠د   ٣١ في ةال
  

ة  ال ت   ال مات ال عل ة  ال ج ة ال حل ة  ال ح ة  ال ال انات ال ب إدراجها ض ال ل مات ال عل ع ال فقة ج ة  ال ح ال
ع  ة لل ه  ال اءة ه ة  ة و ع ق حل ة ال ال ال مات  عل ةال ح ة ال ج ة  ال ال انات ال ع إلى ال ج ح  ال ة   ةال ال

ة في   ه ة ال ا في ولل ققة  ارة .  ٢٠٢١د    ٣١ال ح أو ال ان ال ة في ب س عة م ادات ذات  ل أ إي ل ي ت
ة ال ح لف ج ال ة في  ةال ه ن  ٣٠  أشه ال ال    اإلضافة إلى انه ل  .٢٠٢١و    ٢٠٢٢  ي ائج أع ور أن ن م ال

ع ة الة  ال ة في  لف ه ن  ٣٠ة أشه ال عتع  ٢٠٢٢  ي ال ال ائج أع قًا ل ًا دق ش هي ي م ي س ة ال قعة لل ة ال
  . ٢٠٢٢د  ٣١في 

  
ة   -٤ ات غ ال ي ق اضات وال ات في اإلف غ   ال

  
اد   مة في إع تل ال ة مع  ح ة ال ج ة ال حل ة ال ال ال مات  عل ال اد  مة في إع الهامة ال ات  ي ق ام وال اف األح ت

ققة ة ال ة ال ح ة ال ال انات ال ة في  ال ه ة ال عة لل   .  ٢٠٢١د   ٣١لل
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  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
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  اإليرادات -٥

  
  المنتهية في لفترة الستة أشهر  

  يونيو  ٣٠ 
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

  يونيو  ٣٠ 
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ألف درهـم   ألف درهـم  ألف درهـم   ألف درهـم  
  (غير مدقق)  (غير مدقق)   (غير مدقق)  (غير مدقق)   
          

  ٦٩٩٬٢٦٥  ٩٢٢٬١٩٦  ١٬٤٢٠٬٠٩٢  ١٬٧٠٠٬٢٠٥  بيع البضائع
            ١٬٥٠٥  ٤٬٨٢٧  ٣٬٤٤٩  ٩٬٨٨١  أخرى 

  ٧٠٠٬٧٧٠  ٩٢٧٬٠٢٣  ١٬٤٢٣٬٥٤١  ١٬٧١٠٬٠٨٦               
ة.  ة مع ة زم مات ع نق ائع وال ل ال الء ب د مع الع اداتها م العق عة إي ق ال   ت

  
   تكلفة المبيعات  -٦

  
  لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  يونيو  ٣٠ 
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

  يونيو  ٣٠ 
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ألف درهـم   ألف درهـم  ألف درهـم   ألف درهـم  
            (غير مدقق)  (غير مدقق)   (غير مدقق)  (غير مدقق)   

  ١٩٦٬٨٢٠  ٣١٣٬١٠٤  ٤٠٣٬٣٠٥  ٥٦٧٬٨٥٩  مواد خام مستهلكة 
  ١١٬٠٠٥  (٢١٬٥٢٩)  ٤٨٬٤٨٢  (٢٤٬٢٢٨)  التغير في البضائع تامة الصنع

  ٣٬٧٠٦  ٥٬٦٦٢  ٢٠٬٩١٣  ١٣٬٢٢٠  الحركة  يئةالبضاعة بطمخصص 
  ٥٣٬٨٥٢  ٦٧٬٢٩٩  ١٠٢٬٠٦٧  ١٢٠٬٩٠٦  عمالة مباشرة 

  ٣٤٬١٥٤  ٢٩٬٣٦٥  ٦٥٬٧٦٦  ٥٦٬٢٤٥  الطاقة والوقود  
  ٤٦٬٨٣٨  ٧١٬٠٨٣  ٩٠٬٦٠٥  ١٣٠٬٩٧٢  الغاز النفطي المسال والغاز الطبيعي 

  ٢٦٬٣٣٨  ٢٦٬٠٤٧  ٥٣٬٤٦٧  ٥١٬٠٥٤  معداتو آالت  ،استهالك ممتلكات
  ١٢  ٣٨٥  ٢٥  ٣٩٨  حق إستخدام الموجودات استهالك

 --   ٢٦ --   ٢٦  إطفاء موجودات غير ملموسة 
  ٢٥٬٠٧٥  ٣٠٬٥٠٦  ٤٩٬٤٨٢  ٥٧٬١٥٩  إصالحات وصيانة  

  ٢٥٬٩٤٩  ٣٣٬٥٠١  ٥١٬٤٦٦  ٦٣٬٣٦٧   مصروفات مواد التعبئة
            ١٠٬١٦٩  ١٥٬٢٣٩  ١٧٬٩٣٣  ٢٧٬٤٢١  أخرى  

  ٤٣٣٬٩١٨  ٥٧٠٬٦٨٨  ٩٠٣٬٥١١  ١٬٠٦٤٬٣٩٩    
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  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
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١٢ 

  

  
    إدارية وعمومية  اريفمص -٧

  
  لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  يونيو  ٣٠ 
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

  يونيو  ٣٠ 
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ألف درهـم   ألف درهـم  ألف درهـم   ألف درهـم  
            (غير مدقق)  (غير مدقق)   (غير مدقق)  (غير مدقق)   

  ٢٤٬٤٧٧  ٢٨٬٤٨٤  ٤٧٬٦٣٦  ٥١٬٤٣٢  تكاليف موظفين والتكاليف ذات الصلة 
  ٣٬٠٢٦  ٣٬١٤٠  ٦٬٢٢٣  ٦٬٠٤٤   معداتو آالت  ،استهالك ممتلكات

  ٢٬٥٨٩  ٢٬٧٥٢  ٥٬١٠٨  ٥٬٣٧٨  إستثمارات في ممتلكات استهالك 
  ١٨٧  ١٩٦  ٣٥٧  ٣٧٨  حق إستخدام الموجودات استهالك

  ١٬٨٧١  ١٬٥٠٣  ٣٬٧٤١  ٢٬٩٩٢  إطفاء موجودات غير ملموسة  
  ١٬٤٦٢  ١٬٦٠٢  ٢٬٥٣٢  ٢٬٧٥٥  هاتف وبريد ومستلزمات مكتبية 

  ١٬١٩٩  ١٬٧٩٥  ٢٬٤٨٥  ٣٬٤٢٢  إصالحات وصيانة  
  ٣٬٩٦٥  ٣٬٤٩٣  ٦٬٤١٠  ٧٬٠٦٦  أتعاب قانونية ومهنية 

  ١٬١٤٨  ١٬٢٩٤  ٢٬٠٤٨  ٢٬٣١٠  مصروفات مرافق
  ٩٠٥  ١٣٩  ١٬٢٤٤  ٥٤٧  مصروفات أمن  

ترخيص تكنولوجيا المعلومات وأتعاب  
  االستشارات 

 
٦٬٢٩٦  

 
٦٬٢٨٨  

 
٣٬٢٨٢  

 
٢٬٣٩٩  

  ٢٬١٢٦  ١٬٧٦٧  ٣٬٦٩٩  ٣٬٣٦٥  إستثمارات في ممتلكاتمصروفات 
            ٨٬٨٠٩  ٩٬٨٢٦  ١٥٬٩٦٢  ١٧٬٤١٩  أخرى  

  ٥٤٬١٦٣  ٥٩٬٢٧٣  ١٠٣٬٧٣٣  ١٠٩٬٤٠٤             
  
    القيمةخسائر انخفاض   ١-٧

  
  لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  يونيو  ٣٠ 
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

  يونيو  ٣٠ 
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٢ 
  ألف درهـم   ألف درهـم  ألف درهـم   ألف درهـم  

            (غير مدقق)  (غير مدقق)   (غير مدقق)  (غير مدقق)   
  ٧٬٤٤٩  ٧٬٢٩٦  ١٣٬٠٩٥  ١٤٬٧٧٦  خسائر انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة  

 ---   ٢٧٬٥٥١ --   ٢٧٬٥٥١  ذمم مدينة أخرى خسائر انخفاض قيمة
  خسائر انخفاض قيمة المطلوب من عكس 

  أطراف ذات عالقة    
  
 --  

 
(٢٬٦٩١)  

  
 --  

 
(٢٬٧٠٦)  

  (راجع  أرصدة لدى البنوك خسائر انخفاض قيمة
           -  ٢٥٠ -  ٢٥٠  ) ٢٠إيضاح   

  ٤٬٧٤٣  ٣٥٬٠٩٧  ١٠٬٤٠٤  ٤٢٬٥٧٧             
  
    عةبالربح من االستحواذ على شركات تا  ٢-٧

  
  لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  يونيو  ٣٠ 
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

  يونيو  ٣٠ 
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٢ 
  ألف درهـم   ألف درهـم  ألف درهـم   ألف درهـم  

            (غير مدقق)  (غير مدقق)   (غير مدقق)  مدقق) (غير   
  بح من التقييم العادل للحصة الموجودة مسبقًا الر
  حقوق  بها وفقا لطريقةفي شركة مستثمر   
  ) ١٠الملكية (راجع إيضاح    

 
 

٩٬١١٤   --  

 
 

٩٬١١٤   --            
           --   ٢٣٬٢٦٠ --   ٢٣٬٢٦٠  (أ))  ٢٧ ايضاحربح من صفقة شراء (راجع 

  ٣٢٬٣٧٤  --   ٣٢٬٣٧٤   --            
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١٣ 

  

  
    مصاريف بيعية وتوزيعية  -٨

  
  لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  يونيو  ٣٠ 
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

  يونيو  ٣٠ 
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ألف درهـم   ألف درهـم  ألف درهـم   ألف درهـم  
  (غير مدقق)  (غير مدقق)   (غير مدقق)  (غير مدقق)   
          

  ٣٣٬٤٦٠  ٤٥٬١٠٠  ٦٥٬٢٢٣  ٨٢٬٧٤٤  موظفين والتكاليف ذات الصلةرواتب 
  ٧٣٬٠٠٠  ٩٩٬٧٨٤  ١٣٥٬٧٦٥  ١٨٧٬٩٣٩  الشحن والنقل 
  ٨٬٦٣٥  ٦٬٦٢١  ١٥٬٧٨١  ١٤٬٨٧٩  عمولة الوكالء

  ٦٬٩٣٩  ١٦٬٣٥٢  ١٦٬٩٢٧  ٢٧٬٩٩٦  مصروفات دعاية وترويج  
  ٨٢٥  ٦٨٨  ١٬٧٦٨  ١٬٢٨١  مصروفات اإليجار

  ٣٥٧  ١٬٤٥٨  ٧٠٠  ٢٬٥٥٧  مصروفات سفر وضيافة  
  ٢٬٠٢٠  ٢٬٥٨٣  ٣٬٩٨٥  ٥٬١٩٣  معداتو آالت  ،استهالك ممتلكات

  ٥٬٩٩١  ٦٬٤٤٧  ١١٬٥٧٨  ١٢٬٤٨٥  حق إستخدام الموجودات استهالك
            ٤٬٢٢٢  ٧٬١٢٤  ٩٬٣٣٨  ١٢٬٥٤٢  أخرى 

  ١٣٥٬٤٤٩  ١٨٦٬١٥٧  ٢٦١٬٠٦٥  ٣٤٧٬٦١٦                 
    وإيرادات التمويل تكاليف  -٩

  
  لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  يونيو  ٣٠ 
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

  يونيو  ٣٠ 
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ألف درهـم   ألف درهـم  ألف درهـم   ألف درهـم  
  (غير مدقق)  (غير مدقق)   (غير مدقق)  (غير مدقق)   

          تكاليف التمويل
  ١١٬٤٠٨  ١٢٬٠٠٩  ٢٣٬٥٣٨  ٢٢٬٥٥٥  التمويالت المصرفيةالفوائد على 

    المصرفية مصروفات الربح على التمويالت
  ٢٬٩٣٦  ٣٬٤١٥  ٦٬٥١٧  ٥٬٦٠٧  اإلسالمية  

  الفوائد على مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات 
  عالقة   

 
٢٠  

 
٢٦  

 
١٠  

 
١٢  

  ١٬١٨٨  ١٬٦٤٢  ٢٬٣٨٨  ٢٬٧٨٧  مصاريف الفوائد على مطلوبات عقود اإليجار
  صافي التغير في القيمة العادلة لألدوات 

  المشتقة  
 

٥٬٧٤٢   --  
 

٤٬٤٠٣  
 

١٬٥٩١  
  ٩٦١  ١٬٠٨١  ١٬٦٥٣  ٢٬١٢٨  بنكيةرسوم 

  ٣٥١  --   ١١٬٨٣١  ١٬٠٤٤  صافي خسائر صرف عمالت أجنبية
          

            ١٨٬٤٤٧  ٢٢٬٥٦٠  ٤٥٬٩٥٣  ٣٩٬٨٨٣  (أ) اإلجمالي
          إيرادات التمويل

  ١٬٥٥٠  ١٬٥٠٨  ٣٬١٤٨  ٣٬١١٠  الودائع الثابتة علىالفوائد 
  ٢٣  ٩٣  ٦٧  ١٥٨  الربح من ودائع الوكالة

  صافي التغير في القيمة العادلة لألدوات 
  --   المشتقة  

 
٨٬٤٥٢  

  
 --   --  

  --   ٥١٩  --   --   صافي خسائر صرف عمالت أجنبية
          

            ١٬٥٧٣  ٢٬١٢٠  ١١٬٦٦٧  ٣٬٢٦٨  (ب) اإلجمالي
            ١٦٬٨٧٤  ٢٠٬٤٤٠  ٣٤٬٢٨٦  ٣٦٬٦١٥  ب) -التمويل (أصافي تكاليف 
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١٤ 

  

  
ات  -١٠ ارات في ش ة م بها اس ل ق ال قة حق   وفقًا ل

ال بها   ات  ال عة م أراح  ال ة  لةبلغ ح ا  وال ة  ة لف ل ال ق  قة حق ل ة في  ةلوفقًا  ه ال   أشه 
ن  ٣٠ لغ  ٢٠٢٢  ي ن درهـ  ٥٬٥١  م )  مل ق ة    (غ م ة في    ةال(ف ه ن    ٣٠أشه ال )  ٢٠٢١ي ق   ٧٬٧١:  (غ م

.( ن درهـ    مل
  

ة ق زعات أراح  عة على ت ل ال ن درهـ  ٠٬٣٩  ح )  مل ق ة م ش  (غ م ال ة ال تها ال بها وفقًا  اخالل الف
ة ال ة (ف ل ق ال قة حق ة في أشه ال ةل ن ٣٠ه )  ٢٠٢١ ي ق ). ٠٬٢١:  (غ م ن درهـ   مل

  
ة   اذ على ن ل االس د راك ذ٤٩ق ل ة في  ل ق ال ة م حق ق ة في  ..م.م٪ ال ة ال ،  ٢٠٢٢ماي    ٣١، االمارات الع

الغة   عة ال ة ال ة مل ة ل ف ة ال لغ  ٥١بلغ الق .  ٤٧٬٢٨٪ م ن دره ق     مل عة ب ، قام ال اًء على ذل و
الغة   ًقا وال دة م ج ة ال ل ق ال ة حق ة العادلة ل لغ  ٥١الق ق العادل    ٥٦٬٣٩٪  ل رح م ال ن دره ، وس مل

ة  ن دره في  ٩٬١١ق اذ.مل اح  تارخ االس   (أ).  ٢٧راجع ا
    

    الربح للسهم الواحد   -١١

  
  لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  يونيو  ٣٠ 
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

  يونيو  ٣٠ 
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  (غير مدقق)  (غير مدقق)   (غير مدقق)  (غير مدقق)   

  الربح للفترة العائد إلى مساهمي  
  الشركة (ألف درهم)  

 
١٤٧٬٧٧٣  

 
١٤٨٬٤٩١  

 
٩١٬١٨٤  

 
٨٧٬٨١٧  

            ٩٩٣٬٧٠٣  ٩٩٣٬٧٠٣  ٩٩٣٬٧٠٣  ٩٩٣٬٧٠٣  (ألف سهم)المتوسط المرجح لعدد األسهم 
  الربح األساسي والمخفض للسهم الواحد  

 (درهـم)   
 

٠٫١٥  
 

٠٫١٥  
 

٠٫٠٩  
 

٠٫٠٩              
اك   ه  تأثل  ه ح األساسي لل ف لل امات   م د أ ال م وج ًا لع ا    أسه  ن ة  ة ل ال ان ال  قائ في تارخ ب

 . ح ج ال الي ال     ال
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١٥ 

  

  
ات  -١٢ ات، آالت ومع ل   م
  

      ( ق هالك (غ م عادات وس   إضافات، إس
  

ة ال ة في    ةخالل ف ه ن  ٣٠أشه ال عة  قام  ،٢٠٢٢  ي اذ  ال ات  اإلس ل ات و ، آالت و على م ل إضافاتمع   ع
ة ع ال أس ال ال ازق الى األع ن   ٥٩٬٥٢لغ  إلن ة دره مل ة في  ةال(ف ه ن ٣٠أشه ال ن   ٣٣٬٧٨: ٢٠٢١ ي مل

اح  .)دره    (أ).  ٢٧راجع ا
ة ال ة ال ات،  خالل الف ل عاد م ة بلغ  ،  ت اس ة دف افي ق ات  ن   ٠٬٢٤آالت ومع ة    مل ة   ةالدرهـ (ف ه أشه ال

ن  ٣٠في   ت على ذل    ٠٬٠٩:  ٢٠٢١  ي )، وق ت ن درهـ عاد  أراحمل ة    ألف  ١٣لغ    اس ة   ةالدرهـ (ف ه أشه ال
ن  ٣٠في   عاد  أراح:  ٢٠٢١  ي ن    ٠٬٢٠  لغ  اس ي ت إدراجها ض  مل ) وال ادات األخ  درهـ ان  اإلي ح أو في ب ال

ارة .  ال ح ج ال       ال
اء  بلغ ات  أع ل ال على  هالك  اآلالت  االس ة  ،  ال ال ة  للف ات  ع ن    ٦٢٬٢٩وال ة  دره  مل في   ةال(ف ة  ه ال   أشه 
ن  ٣٠ ).   ٦٣٬٦٨:  ٢٠٢١  ي ن دره ة    مل ات داخل وخارج دولة اإلمارات الع ع ات، اآلالت وال ل ل ال ا يلي تفاص ف

ة.   ال
      

  يونيـو  ٣٠ 
٢٠٢٢  

  ديسمبـر ٣١
٢٠٢١  

  ألف درهم   ألف درهم  
        (مدقق)   (غير مدقق)  

  ٧٢٣٬٠٤٧  ٧٤٦٬٦٦٧  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
  ٣٦٥٬١٨٩  ٤٦٨٬٧٦٩  المتحدةخارج دولة اإلمارات العربية 

  ١٬٠٨٨٬٢٣٦ ١٬٢١٥٬٤٣٦        
  

  
  لشهرة ا -١٣

  يونيـو  ٣٠ 
٢٠٢٢  

  ديسمبـر ٣١
٢٠٢١  

  ألف درهم   ألف درهم 
        (مدقق)   (غير مدقق)   

  ١٢٠٬٥٦١  ١٢٠٬٥٠٠   الرصيد اإلفتتاحي
        (٦١)  (٦٠٩)  التغيرات في معدالت الصرف  اتتأثير

          ١٢٠٬٥٠٠  ١١٩٬٨٩١  الختاميالرصيد 
ة   ه ألف ال لغ    علىت لغ    ٥٠٬٤م ن دره وم ن دره  ٥٬٥مل لغ    مل لغ    ٥٬٥وم ن دره وم ن دره  ٥٨٬٥مل ح ت    مل
اف به اذ   ااالع الي  ع االس ة ل ورأس    ، على ال ة ال ل ة ال ام رأس ال ة ذ.م.م وس قة ح ام م على س

ه. آر. إل.  ا اس. ا زع أورو ة لل لة في ال ة م د ع ة ال ة الع ل آت في ال ودةوال ارة ال ة لل ول   ٢٧٬٠(  ارك ال
ة ذ.م.م د ع ة ال )، ورأس ال ن دره ). ٣١٬٥( . مل ن دره      مل

ة ة  خالل الف ال اء  اإلدارة  قام،  ال ار  إج ل  إخ مة   لت ة ال ئ اضات ال ات في االف غ ة لل فاض الق ة ان اس ح
داد   لغ القابل لالس ي ال ق ي ل ة لل ة م ل وح ة لها وخل إلى  ل ه د ت ال م وج فاض   ع ات على ان ش م

ة.   الق
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١٦ 

  

  
ات -١٤ ل ارات في م   إس

  يونيـو  ٣٠ 
٢٠٢٢  

  ديسمبـر ٣١
٢٠٢١ 

  ألف درهم   ألف درهم  
        (مدقق)   (غير مدقق)  

  ٨٨٠٬٢٢٢  ٨٧٥٬٥٥٩  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
        ٣٨٬٦٠٤  ٣٨٬٦٣٠  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

  ٩١٨٬٨٢٦  ٩١٤٬١٨٩        
  

  مباني موجودة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة وبنجالدش، ولبنان وإيران.أرض وتتمثل اإلستثمارات في ممتلكات في 
  

التي  مليون درهم و  ٠٥/١٬٠٢٨مبلغ    (مدقق)  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١كما في  إلستثمارات المجموعة في ممتلكات  بلغت القيمة العادلة  
. التقييمات التي قام بها المقيمون الخارجيون الذين لديهم خبرة مناسبة في السوق في تقييم اإلستثماراتبناًء على تم التوصل إليها 
العادلة لإلستثمارات في ممتلكات  ه لم يكن هناك تغير جوهريتتوقع اإلدارة أن القيمة  ال  في    ة أشهر المنتهية فيستخالل فترة 

 . ٢٠٢٢ يونيو ٣٠
  

على أساس تقييم مستقل    والسنة السابقة  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١في  كما  للمجموعة    لالستثمارات في ممتلكاتتم تحديد القيمة العادلة  
تقع في   لممتلكاتفي معامالت التقييم    حديثة  التقييم بمؤهالت مناسبة كما لديها خبرة  شركةكما في ذلك التاريخ. تتمتع    ممتلكاتلل

، أبلغ المقيمون عن    ١٩ COVIDالمعنية بالتقييم. نتيجة للتأثير االقتصادي الحالي والمستقبلي لوباء    تالممتلكا موقع  فئة ونفس  
من اإلصدار العالمي للكتاب األحمر   ١٠-VPGAو    ٣-VPSقيم سوقية عادلة على أساس "عدم اليقين في التقييم المادي" وفقًا لـ  

RICS .ما هو  مقدر أقل من اليقين ودرجة أعلى من الحذر بالتقييم  ربط، الحظ المقيمون أنه "نتيجة لذلك ، ينبغي  بشكل خاص
الحاليةعليه   االستجابة  المقارنة.  السابقة ألغراض  السوق  بأدلة  أقل  يمكن ربط وزن   ، النحو  عادة. على هذا  -   ١٩لـ    الحال 

COVID  لظروف التي نبني عليها حكًما ".تعني أننا نواجه مجموعة غير مسبوقة من ا  
  

المستوى   في  ممتلكات  في  اإلستثمارات  تصنيف  في    ٣يتم  كما  العادلة  للقيمة  الهرمي  التسلسل    ٢٠٢٢  يونيو  ٣٠ضمن 
 .)٣: المستوى ٢٠٢١ديسمبر  ٣١(

  
ة وأخ  -١٥ ي ة م ار   ذم ت
  يونيـو  ٣٠    

٢٠٢٢  
  ديسمبـر ٣١

٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم    
          (مدقق)   مدقق) (غير     

  ٩٦٥٬٧٥٥ ١٬١١٤٬٧٩٦    ذمم تجارية مدينة 
          (٢٢٩٬٦٣٣) (٢٠٨٬١٠٦)    الئتمان المتوقعةخسائر ا يطرح: مخصص

                  ٧٣٦٬١٢٢  ٩٠٦٬٦٩٠    (أ) اإلجمالي
 ١١٩٬٨٨٦ ١١٩٬٨٤٤    أخرى ذمم مدينة

                 (٩٬٩٣٣) (٣٣٬٧٩١)    الئتمان المتوقعةيطرح: مخصص خسائر ا
                 ١٠٩٬٩٥٣ ٨٦٬٠٥٣    اإلجمالي (ب)

 ً   ٢٥٠٬٧٦٢ ٢٦١٬٥٧٧    (ج)  دفعات ومصاريف مدفوعة مقدما
          ٢٧٬٦٤٠ ٢٦٬٩٤٥    (د) ودائع

          ١٬١٢٤٬٤٧٧  ١٬٢٨١٬٢٦٥    مجموع (أ+ ب + ج + د)
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١٧ 

  

  
    (تتمة)  ذمم تجارية مدينة وأخرى -١٥

مليون   ١١٥٫٢مليون درهم (إجمالي    ٥٣٫٨بمبلغ    من دولة السودانمجموعة  تشمل الذمم المدينة األخرى الذمم المدينة المستحقة من  
  مليون درهم). يتم االحتفاظ بالشيكات المؤجلة مقابل جزء من الرصيد.  ١١٥٫٢مليون درهم ، إجمالي   ٨١٫٣:  ٢٠٢١درهم) (

  
بالنظر إلى استمرار الوضع السياسي غير المؤكد في السودان ، بما في ذلك التأخير المحتمل في االسترداد ، قامت إدارة المجموعة  

المدينة (  ٢٧٫٦بتكوين مخصص قدره   الذمم  الدفترية لهذه  القيمة  الفترة، مقابل  في    -مليون درهم    ٧٫٥:  ٢٠٢١مليون درهم خالل 
  رة المجموعة مراقبة الوضع عن كثب.). تواصل إدا ٢٠٢١ديسمبر 

  
  ذمم مدينة طويلة األجل   )أ(

  يونيـو  ٣٠    
٢٠٢٢  

  ديسمبـر ٣١
٢٠٢١  

  ألف درهم   ألف درهم    
          (مدقق)   (غير مدقق)     

  ٣٬٢٦٢ ٣٬٠٦٧     ذمم تجارية مدينة
          (٢٥٢) (١٧٠)    الئتمان المتوقعةيطرح: مخصص خسائر ا

    ٣٬٠١٠ ٢٬٨٩٧  
          (٥٠٥) (٥٤٤)    المتداول المدرجة ضمن ذمم تجارية مدينةالجزء يطرح: 

                    ٢٬٥٠٥  ٢٬٣٥٣    (أ)لذمم تجارية مدينة الجزء طويل األجل 
  ١٠٨٬١١٤ ١٠٩٬٧٢٢    أخرى ذمم مدينة

          (٣٢٬٨٠٨) (٣٢٬٨٠٨)    الئتمان المتوقعةيطرح: مخصص خسائر ا
    ٧٥٬٣٠٦ ٧٦٬٩١٤  

          (٧٥٬٣٠٦) (٧٥٬٣٠٦)    المتداول المدرجة ضمن ذمم مدينة أخرىالجزء يطرح: 
          --  ١٬٦٠٨    (ب)للذمم المدينة األخرى الجزء طويل األجل 
                  ٢٬٥٠٥  ٣٬٩٦١    (أ+ ب)للذمم المدينة الجزء طويل األجل 

اعة  -١٦  ال

    
  يونيـو  ٣٠

٢٠٢٢  
  ديسمبـر ٣١

٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم    
          (مدقق)   (غير مدقق)     

  ٨٤٠٬٨٩٥ ٩٠٧٬٧٥٧    تعديل القيمة القابلة للتحصيل) طرحبعد  صافي ( بضائع تامة الصنع
          (١٣٦٬٣٠٥) (١٤٩٬٤٩٤)    الحركة   ئةبطي البضاعةيطرح: مخصص 

          ٧٠٤٬٥٩٠  ٧٥٨٬٢٦٣    اإلجمالي (أ)
  ٢٢٧٬٢١٢ ٢٦٣٬٢٠٠    مواد خام
          ١٨٦٬٥٤٥ ٢٣٦٬٢٥٥    وقطع الغيار المخازن

    ٤١٣٬٧٥٧  ٤٩٩٬٤٥٥  
          (٧٢٬٨٤٨)  (٧٥٬٧٣٣)  بطيئة الحركة  مخصص بضاعة يطرح: 

          ٣٤٠٬٩٠٩  ٤٢٣٬٧٢٢    اإلجمالي (ب)
  ١٩٬٣١٤ ٣٣٬١٩٧    (ج) الطريق فيبضائع 

          ٢١٬٢٣٥ ٥٩٬١٨٨    (د) أعمال قيد اإلنجاز
         ١٬٠٨٦٬٠٤٨ ١٬٢٧٤٬٣٧٠    مجموع (أ+ ب + ج + د)
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  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ةستللفترة ا

 

١٨ 

  

      
اعة  -١٦ ة)ال  (ت
 

  ١٦٥٬٢٥، قامت المجموعة باالعتراف بخسائر متراكمة نظراً النخفاض قيمة بضائع تامة الصنع بمبلغ  ٢٠٢٢  يونيو  ٣٠كما في  
بلغت   تكلفة  مقابل  درهم  درهم  ٤٣٦٬٧٦مليون  بلغت   ١٥٨٬٨٤:(مدقق)    ٢٠٢١ديسمبر    ٣١(  مليون  تكلفة  مقابل  درهم   مليون 

. تم إدراج الفرق الناتج عن  التكلفةكانت أقل من    صيل والتي إلى صافي القيمة القابلة للتح  وذلك للوصول)،  مليون درهم  ٤٠٨٬٧٣
مليون    ٨٬٩٥(غير مدقق):   ٢٠٢١  يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في    ةست(فترة المليون درهم (غير مدقق)    ٧٬٣١والبالغ    تخفيض القيمة

فترة مليون درهم للفترة (  ٠٫٩٠  تبلغ   فرق عملة  مع خسارة  الموحدالموجز    الربح أو الخسارةضمن تكلفة المبيعات في بيان    درهم)
 مليون درهم). ٠٫٢٨(غير مدقق):  ٢٠٢١ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستة

 
  التسهيالت التي حصلت عليها المجموعة. تم رهن بعض البضائع لصالح البنوك مقابل 

  
  مع األطراف ذات العالقة  واألرصدة المعامالت -١٧

مع أبرمتها المجموعة  فيما يلي المعامالت الهامة التي  ،  إن معامالت المجموعة مع األطراف ذات العالقة تتم على أسس تجارية
المرحلية هذه المعلومات المالية  ضمنأخرى  مواضع، باستثناء تلك المعامالت المفصح عنها في الفترةأطراف ذات العالقة خالل  

 :الموجزة الموحدة
 

   إستثمارات في شركات مستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الملكية وشركات تحت اإلدارة المشتركة
  لفترة الستة أشهر المنتهية في   

  يونيو  ٣٠ 
  المنتهية فيلفترة الثالثة أشهر 

  يونيو  ٣٠ 
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ألف درهـم   ألف درهـم  ألف درهـم   ألف درهـم  
            (غير مدقق)  (غير مدقق)   (غير مدقق)  (غير مدقق)   

  ٢٤٬٦٢٦  ٣٢٬٤٩٤  ٥٤٬١٠٨  ٦٩٬١٦٠  بيع بضائع وخدمات وعقود إنشاءات 
  ٨٠٬٤٢٠  ٦٥٬٤٩٨  ١٣٧٬٧٣٥  ١٢٧٬٠٨٢  شراء بضائع وتقديم خدمات

  ١٢  ١٠  ٢٦  ٢٠  )٩(راجع إيضاح مصروفات فوائد 
      

في  ات م ا  اإلدارةتع       العل
      

              التالي: كما الفترةخالل  مجموعةللالعليا موظفي اإلدارة فآت أعضاء مجلس اإلدارة وكانت مكا
  لفترة الستة أشهر المنتهية في   

  يونيو  ٣٠ 
  المنتهية فيلفترة الثالثة أشهر 

  يونيو  ٣٠ 
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ألف درهـم   ألف درهـم  ألف درهـم   ألف درهـم  
            (غير مدقق)  (غير مدقق)   (غير مدقق)  (غير مدقق)   

  ٢٬٤٧٢  ٢٬٩١٩  ٤٬٨٦٩  ٥٬٨٣٨  قصيرة األجل مزايا
  ٧١  ٦١  ١٢٩  ١٢٢  تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

  --   --   ١٬٨٥٠  ٣٬٥٧٤  اإلدارة مكافآت أعضاء مجلس 
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  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ةستللفترة ا

 

١٩ 

  

  
ة)  مع األطراف ذات العالقة واألرصدة المعامالت -١٧   (ت
  

      من أطراف ذات عالقة  طلوبالم

  
  يونيـو  ٣٠

٢٠٢٢  
  ديسمبـر ٣١

٢٠٢١ 
  ألف درهم   ألف درهم  
  (مدقق)   (غير مدقق)   

      
  ٤٠٬٤٨٥  ٤١٬٠٩٣  شركات مستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الملكية

        ٣٦٬٧٨٥  ٣٢٬٦٨١  أطراف أخرى ذات عالقة  
  ٧٧٬٢٧٠  ٧٣٬٧٧٤  

        (٤٠٬٢٨٢)  (٤٠٬٢٥٩)    االئتمان المتوقعةيطرح: مخصص خسائر 
  ٣٦٬٩٨٨ ٣٣٬٥١٥          

  أطراف ذات عالقةإلى  طلوبالم       

  
  يونيـو  ٣٠

٢٠٢٢  
  ديسمبـر ٣١

٢٠٢١ 
  ألف درهم   ألف درهم  
  (مدقق)   (غير مدقق)   
      

  ١٠٬٠٥٦  ١٬٤٤٣  شركات مستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الملكية
        ١٨٬٢٨٧  ٢٤٬٩٤٠  أطراف أخرى ذات عالقة 

  ٢٨٬٣٤٣  ٢٦٬٣٨٣                
  

  األدوات المالية المشتقة     -١٨
مقايضة   السلع ومشتقات  تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة ألغراض إدارة المخاطر. قامت المجموعة بتصنيف مشتقات

حيث أنها تحد   ٩الدولي 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

  . العادلة لألدوات المالية المشتقة، التي تساوي القيم السوقية وضح الجدول أدناه القيمي

  
  يونيـو  ٣٠

٢٠٢٢  
  ديسمبـر ٣١

٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  

  (مدقق)   (غير مدقق)   
      غير متداولة

      موجودات مالية مشتقة 
  --  ٨٬٧٣٥  عقود مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة للتحوط

        ٢٬٨١١ --   والعمالت  الفائدة أخرى لمقايضة أسعارعقود 
  ٢٬٨١١  ٨٬٧٣٥        

  

  
  يونيـو  ٣٠

٢٠٢٢  
  ديسمبـر ٣١

٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  

  (مدقق)   (غير مدقق)   
      غير متداولة

      مطلوبات مالية مشتقة
        ١٬١٥٧ --   عقود مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة للتحوط

   --  ١٬١٥٧          
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  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ةستللفترة ا

 

٢٠ 

  

  
ة) األدوات المالية المشتقة    -١٨   (ت

  

  
  يونيـو  ٣٠

٢٠٢٢  
  ديسمبـر ٣١

٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  

        (مدقق)   (غير مدقق)   
      متداولة

      موجودات مالية مشتقة 
 --  ٤٬٧١٩  عقود مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة للتحوط

  ٣٩٦ ٢٬٦٨٦  عقود تحويل عمالت آجلة 
        ١٬٤٧٠ ٥٧٧  والعمالت  أسعار الفائدةعقود أخرى لمقايضة 

  ١٬٨٦٦  ٧٬٩٨٢            
     

  
  يونيـو  ٣٠

٢٠٢٢  
  ديسمبـر ٣١

٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  

        (مدقق)   (غير مدقق)   
      متداولة

      مطلوبات مالية مشتقة
  --   ٤٬٣٢٩  والعمالت  عقود أخرى لمقايضة أسعار الفائدة

        ٧٬٨٥٣ --   المستخدمة للتحوطعقود مقايضة أسعار الفائدة 
  ٧٬٨٥٣  ٤٬٣٢٩        
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  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ةستللفترة ا

 

٢١ 

  

  
ك ونق  -١٩ ة ل ال   أرص

  يونيـو  ٣٠  
٢٠٢٢  

  ديسمبـر ٣١
٢٠٢١ 

  ألف درهم   ألف درهم  
  (مدقق)   (غير مدقق)   
      

  ١٬٤٢٩  ٢٬٢١٤  النقد في الصندوق
      

      أرصدة لدى البنوك:
  --   ٦٤٬٧٣١  تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ ربطها ودائع ثابتة -
  --   ٢٥٬٠٠٠  تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ ربطها ودائع وكالة -
  ٣٣٣٬٢٤٣  ٣٤٠٬٩٢٤  حسابات جارية -
  ٥٬٢٢٣  ٣٬٩٢٢  يةودائع هامش -
        ٢٣٬٢٧٠  ١٩٬٥٠١  حسابات تحت الطلب  -

  ٣٦٣٬١٦٥  ٤٥٦٬٢٩٢  النقد وما يعادله  
        (١٨٣)  (٤٣٣)    مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة: يطرح

        ٣٦٢٬٩٨٢  ٤٥٥٬٨٥٩    النقد وما يعادله (أ)
        ٢٠٢٬٣٣٩  ٩٥٬٢٦٠  تستحق بعد ثالثة أشهر من تاريخ ربطها (ب)  ودائع ثابتة

              ٥٦٥٬٣٢١  ٥٥١٬١١٩  أرصدة لدى البنوك ونقد (أ + ب)
  ١٢٠٬٧٥مليون درهم) ومبلغ    ٠٫٤٩(مدقق):    ٢٠٢١  ديسمبر  ٣١(مليون درهم    ٠٬٦تشتمل األرصدة لدى البنوك والنقد على مبلغ  

  على التوالي، محتفظ بها خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.  مليون درهم)  ١٣٩٬٩٨(مدقق):    ٢٠٢١ديسمبر    ٣١مليون درهم (
  

مليون درهم)   ٠٬٤٦:  (مدقق)  ٢٠٢١  ديسمبر  ٣١(مليون درهم    ٠٬٤١  على مبلغ  بنكية فائدة تجارية وتشتملالودائع ال  تحمل جميع
تخضع ودائع الوكالة لمعدالت   المجموعة.ك كرهن مقابل التسهيالت المصرفية التي حصلت عليها  وتم االحتفاظ بها من قبل البن

  أشهر.  ثالثةالربح المتفق عليها مع المصارف اإلسالمية ويتم إيداعها لدى البنوك لفترة استحقاق أصلية تقل عن 
  

تم تطبيق طريقة الخسارة االئتمانية المتوقعة لتقييم خسارة انخفاض القيمة المحتملة على األرصدة لدى البنوك التي تستخدم "التصنيف 
عن السداد" المرتبطة بمثل  عثرعن السداد" و "الخسارة نظًرا لمعدالت الت عثراالئتماني" لتلك البنوك ، و "االحتمال المعدل آجًال للت

مليون درهم على األرصدة لدى البنوك ذات التصنيف   ٠٫٢٥  بمبلغنيفات. خالل الربع ، تم تقييم مخصص خسارة إضافي  هذه التص
  االئتماني المنخفض نسبيًا.

  
  هامش. الالحسابات الجارية وودائع  يتم إحتساب فوائد علىال 
  

ال   -٢٠   رأس ال
  
  يونيـو  ٣٠  

٢٠٢٢  
  ديسمبـر ٣١

٢٠٢١ 
  درهم ألف   ألف درهم  
  (مدقق)   (غير مدقق)   

       المصرح به، المصدر والمدفوع بالكامل:
  ١٧٠٫٠٠٠   ١٧٠٬٠٠٠  مدفوعة نقداً درهم للسهم  ١سهماً بقيمة  ١٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠
        ٨٢٣٬٧٠٣  ٨٢٣٬٧٠٣  درهم للسهم الواحد ١سهم مصدر كأسهم منحة بقيمة  ٨٢٣٫٧٠٣٫٩٥٨

  ٩٩٣٫٧٠٣  ٩٩٣٬٧٠٣        
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  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ةستللفترة ا

 

٢٢ 

  

  
الف م  -٢١ ك إس   ال
  
في اإلسالمي   ) أ( ل ال  ال
  
  يونيـو  ٣٠  

٢٠٢٢  
  ديسمبـر ٣١

٢٠٢١ 
  ألف درهم   ألف درهم  
  (مدقق)   (غير مدقق)   
            قصيرة األجل)  ١(

  ٥٠٬٠٠٠  ١٤٠٬٨٢١  (أ) تسهيالت مضاربة
  ٦١٬٢٥٣  ٦٦٬٤٨٩  (ب) السلع مرابحةتسهيالت  

        ١٠١٬١١٢  ١٠٩٬٢٩١  )ادناه )٢(راجع إيضاح (األجل الجزء المتداول للتمويل طويل 
  ٢١٢٬٣٦٥  ٣١٦٬٦٠١        

            
  يونيـو  ٣٠  

٢٠٢٢  
  ديسمبـر ٣١

٢٠٢١ 
  ألف درهم   ألف درهم  
  (مدقق)   (غير مدقق)   
      التمويل المصرفي اإلسالمي –) طويل األجل ٢(
      

 --   ٢٥٬٠٠٠  تسهيالت مضاربة
  ١٨٤٬٦٦٨  ٢١٨٬٦٧٠  (ب) السلع مرابحةتسهيالت  

  ٢١٩٬٧٥٣  ١٩٨٬٧٦٢  تسهيالت اإلجارة (ج)
        (١٠١٬١١٢)  (١٠٩٬٢٩١)  يطرح: الجزء المتداول للتمويل طويل األجل

  ٣٠٣٬٣٠٩  ٣٣٣٬١٤١          
 

  يونيـو  ٣٠  
٢٠٢٢  

  ديسمبـر ٣١
٢٠٢١ 

  ألف درهم   ألف درهم  
  (مدقق)   (غير مدقق)   الحركة:

      
  ٥٥٦٬١٣٨  ٤٠٤٬٤٢١   يناير ١الرصيد في 

  --   ٩٨٬٤٤٧  السنةالفترة/مبالغ تم الحصول عليها خالل 
        (١٥١٬٧١٧)  (٦٠٬٤٣٦)  السنةالفترة/مبالغ مسددة خالل 

  ٤٠٤٬٤٢١  ٤٤٢٬٤٣٢  السنة الفترة/ نهايةالرصيد كما في 
        (١٠١٬١١٢)  (١٠٩٬٢٩١)  ))١(أ) ( ٢١إيضاح الجزء المتداول للتمويل قصير األجل (راجع يطرح: 

  ٣٠٣٬٣٠٩  ٣٣٣٬١٤١          
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  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ةستللفترة ا

 

٢٣ 

  

    
ة)  -٢١ ك (ت الف م ال  إس
  
في اإلسالمي  ) أ( ل ال ة)  ال  (ت
  
ة)  التمويل المصرفي اإلسالمي –) طويل األجل ٢(  (ت
  

للمجموعة للسنة المنتهية في   البيانات المالية الموحدةالضمانات الواردة في    هي نفسإن الضمانات المقدمة مقابل هذه التسهيالت  
    . ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

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

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

 بناًء على ربح متفق عليه بشكل مسبق.   على أساس دفعات مؤجلةجموعة)  الطرف األخر (الم
  

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

 إيجارية محددة.     
  

  لفائدة  تمويالت مصرفية تخضع  (ب) 
  يونيـو  ٣٠  

٢٠٢٢  
  ديسمبـر ٣١

٢٠٢١ 
  ألف درهم   ألف درهم  
  (مدقق)   (غير مدقق)   
            قصيرة األجل)  ١(

  ٦٨٬٩٠١  ٨٢٬٥٩٠  على المكشوف بسح
  ٢٥٤٬١١٤  ٢٨٨٬٤٦٩  قرض قصير األجل

        ٢١٧٬١٧٢  ٢٨١٬٨٧٠  )ادناه )٢راجع إيضاح (( األجلالجزء المتداول للتمويل طويل 
  ٥٤٠٬١٨٧  ٦٥٢٬٩٢٩        
    

  يونيـو  ٣٠    
٢٠٢٢  

  ديسمبـر ٣١
٢٠٢١ 

  ألف درهم   ألف درهم  
  (مدقق)   (غير مدقق)   
            طويلة األجل بنكيةقروض ) ٢(

  ٥٩١٬٢٢٦  ٦٩٧٬٨١١  يناير  ١بداية الرصيد في 
  ٣٨٦٬٦١٨  ٢٦٢٬٧٧٦  السنةالفترة/مبالغ تم الحصول عليها خالل 

 --   ١٠٬٢٦٠  االستحواذإضافات على 
  (٢٨٠٬٠٣٣)  (١١٤٬٧٧١)  السنةالفترة/مبالغ مسددة خالل 

      
  ٦٩٧٬٨١١  ٨٥٦٬٠٧٦   السنةنهاية الفترة/الرصيد كما في 

  (٢١٧٬١٧٢)  (٢٨١٬٨٧٠)  ))١(ب) ( ٢١الجزء المتداول للتمويل طويل األجل (راجع إيضاح يطرح: 
      

  ٤٨٠٬٦٣٩  ٥٧٤٬٢٠٦        
  

طويلة األجل، بما في ذلك شروط السداد ومعدالت الفائدة والضمانات المقدمة تم إدراجها   بنكيةالتفاصيل الخاصة بالقروض الإن  
  . ٢٠٢١ديسمبر  ٣١المنتهية في   للمجموعة للسنة البيانات المالية الموحدةفي 
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  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
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٢٤ 

  

  
ةذ -٢٢ ار ة وأخ  م ت   دائ
  يونيـو  ٣٠  

٢٠٢٢  
  ديسمبـر ٣١

٢٠٢١ 
  ألف درهم   درهمألف   
  (مدقق)   (غير مدقق)   
      

  ٣١٠٬٧٩٦  ٤١٧٬٣٣٩ دائنة تجارية ذمم
  ٢١٥٬١٦٩  ٢٥٧٬٣٠٨  مصروفات مستحقة ومصروفات أخرى

  ٧٨٬٤٥٠  ٧٦٬٧٣٩  من العمالء دفعات مقدمة
  ٦٠٬٨٤٧  ٨٠٬٢٤٣  عموالت وخصومات مستحقة الدفع  

        ٤٥٬٩٤٤  ٦٥٬٥٩٠  ذمم دائنة أخرى
  ٧١١٬٢٠٦  ٨٩٧٬٢١٩        
 

    توزيعات األرباح وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة -٢٣
 ٪ ١٠على توزيع أرباح نقدية بنسبة  ٢٠٢٢مارس  ١٥وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في  )١( 

في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في مارس    توزيعات أرباح نقديةاعتماد  :  ٢٠٢٠ألف درهم (  ٩٩٬٣٧٠تبلغ  
  ألف درهم). ٧٤٬٥٢٨ تبلغ٪ ٧٫٥بنسبة  ٢٠٢١

  
مكافأة أعضاء مجلس    إعتماد  ، وافق المساهمون على  ٢٠٢٢مارس    ١٥في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في   )٢( 

  أعضاء  حضور   بناًء على عدد   الدفع الفعلي   بلغ ،  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١ألف درهم للسنة المنتهية في    ٣٫٧٠٠  بمبلغاإلدارة  
 ألف درهم). ١٬٨٥٠: اعتماد ودفع  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١(للسنة المنتهية في  ألف درهم ٣٫٥٧٤مبلغ  مجلس اإلدارة

  
ات  -٢٤ ل لةال امات ال   واالل

  يونيـو  ٣٠  
٢٠٢٢  

  ديسمبـر ٣١
٢٠٢١ 

  ألف درهم   ألف درهم  
  (مدقق)   (غير مدقق)   

ات   ل لةال       ال
  ٥٩٬٠١٠  ٦٥٬٠٣٥  خطابات ضمان

  ٣٥٬٢٥٠  ٩١٬٠٣٢  إعتمادات مستندية
  ٩٥٬١٨٣  ٨٤٬٩٣٠  والتزامات ضريبية أخرى محتملةضريبة القيمة المضافة 

امات       إل
        ٦٤٬٣٤٩ ٦٢٬٢٣٧  إلتزامات رأسمالية

  
ي ال   -٢٥ اد ش   اق

ديسمبر   ٣١لدى المجموعة شركة تابعة في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية والتي لم تكن لديها عمليات جوهرية خالل السنة المنتهية في  
فترة    ٢٠٢١ المنتهية في  ستالأو خالل  التابعة اإليرانية  ٢٠٢٢  يونيو  ٣٠ة أشهر  الشركة  إجمالي أصول  بلغ  ي  ٪ من إجمال٠٫٦٥. 

  . )٪٠٬٦١ :(مدقق) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١( ٢٠٢٢ يونيو ٣٠األصول الموحدة للمجموعة كما في 
  

عوامل التحويل المستخدمة  إن  .  مستهلكعوامل التحويل المشتقة من مؤشر أسعار ال  من خالل  غير اإلعتياديساب تأثير التضخم  تحإتم  
    إلعادة عرض البيانات المالية للشركة التابعة هي كما يلي: 

 عامل التحويل   المؤشر  
      

 ١٫٢٧١٤ ٤٨٢٫١٠  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠
  ١٫٣٥١٤  ٣٧٩٫٢٠  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  ١٫٤٤٧٩  ٢٨٠٫٦٠  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  ١٫٢٧٧٥  ١٩٣٫٨٠  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  ١٫٣٥٥٨  ١٥١٫٧٠  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
          ١١١٫٩٠  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
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٢٥ 

  

  
ي ال  -٢٥ اد ش ة)  اق   (ت

  
ات  األتيإن تأث ة  رة أعاله م ان ال   :إعادة ال

  
  ؛   ٢٠٢٠يناير  ١من  اً اعتبار غير اإلعتيادي التضخمتم تطبيق محاسبة    
   ير في مؤشر األسعار العام ويتم تحويله بسعر  باستخدام التغ  فترة ماليةيتم تعديل بيان الربح أو الخسارة الموجز الموحد في نهاية كل

بيان الربح    تالي إعادة) ، وبالشديدة التضخمات  ياالقتصاد  معدل السنة حتى تاريخه لغيرط  فترة (بدالً من متوسالصرف الختامي لكل  
    لكل من مؤشر التضخم وتحويل العملة ؛  الموحد أو الخسارة الموجز

   اريخ بيان المركز المالي الموجزالوحدة النقدية الجارية في تبسابقاً    عرضهالم يتم إعادة بيان الموجودات والمطلوبات النقدية ألنه تم 
    و الموحد. البنود النقدية هي األموال المحتفظ بها والبنود التي سيتم استردادها أو دفعها نقًدا ؛

   وما   المعدات واإلستثمارات في ممتلكاتو  لتاريخية (مثل الممتلكات واآلالتغير النقدية بالتكلفة ا  والمطلوباتيتم إدراج الموجودات
الناتجة عن  الشديد    بيان حقق ملكية الشركة التابعة باستخدام مؤشر التضخم. تم اإلبالغ عن تأثيرات التضخم   إعادة  تم  إلى ذلك) و

العامة ح الشرائية  القوة  التضخم    ٢٠٢١ديسمبر    ٣١تى  التغيرات في  كأحد مكونات حقوق   غير االعتياديفي احتياطي  مباشرةً 
خسارة المن خالل بيان الربح أو    ٢٠٢٢يناير    ١تأثيرات التغيرات في القوة الشرائية العامة اعتباًرا من  تم اإلبالغ عن  الملكية و

   . االستهالك للفترة مصاريففي بند منفصل كخسارة في صافي المركز النقدي ، إلى جانب التأثير على المرحلي الموجز الموحد 
   السنة   نهاية  في  التحويل  عوامل  أو  سنوي  ربعيتم إعادة بيان كافة البنود الواردة في بيان الربح أو الخسارة الموحد بتطبيق متوسط 

  .  الصلة ذات
  

    تابعة في إيران: الشركة بسبب الالموحدة  المرحلية الموجزة على البيانات المالية غير االعتياديالتضخم  فيما يلي تأثير محاسبة
 ٢٠٢١يناير  ١  ٢٠٢٢يناير  ١  
  ألف درهم   ألف درهم  

  (غير مدقق)  (غير مدقق)   الموجز الموحد التأثير على بيان المركز المالي
      

  ٩٢٩  ٢٬٢٧٩  الزيادة في ممتلكات، آالت ومعدات
  ١٬١٢١  ٢٬٧٠٨  الزيادة في إستثمارت في ممتلكات

        ١٬١٣٠  ٢٬٦٩٧  الزيادة في موجودات أخرى
        ٣٬١٨٠  ٧٬٦٨٤  يةالزيادة في حقوق الملك

      العائد إلى
            ٣٬١٨٠  ٧٬٦٨٤  المتراكمغير اإلعتيادي حقوق الملكية بسبب التضخم ل الرصيد االفتتاحي زيادة فيال
  لفترة الستة أشهر المنتهية في   

  يونيو  ٣٠ 
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

  يونيو  ٣٠ 
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ألف درهـم   ألف درهـم  ألف درهـم   ألف درهـم  
            (غير مدقق)  (غير مدقق)   (غير مدقق)  (غير مدقق)   

التأثير على بيان الربح أو الخسارة الموجز  
  الموحد

        

          
  ٣٦٥  ٦٢٥  ٦٦٦  ١٬٠٤٧  الزيادة في اإلستهالك للفترة

  ٥٤١  ١٬٦٧٩  ١٬٠٥٩  ٢٬٣٦٢  خسارة في صافي المركز النقديال
          
  ٩٠٦ ٢٬٣٠٤ ١٬٧٢٥ ٣٬٤٠٩ 
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  أخرى  إيرادات -٢٦
    اإليرادات األخرى لفترة الستة أشهر تضمن

والمعدات بما في ذلك حقوق استخدام األراضي للشركة    ، آالتاتفاقيات لبيع الممتلكات  بإبرام  اإلدارة  قامت،    ٢٠٢١في مارس   )١( 
الصين.   لها في  للبيع   " كموجودات  تم تصنيف هذه الموجوداتالتابعة  بها  قيمتها   البالغ  موجوداتال  تم بيع هذه  ".  محتفظ 

    مليون درهم.  ٥٠٬١٢ونتج عنه ربح بمبلغ  ٢٠٢١يونيو   ٣٠خالل الفترة المنتهية في مليون درهم  ١٩٫٥٣ الدفترية مبلغ
  ةالمؤجر  لإلستثمارت في ممتلكات، تم إيقاف عقد اإليجار التشغيلي طويل األجل    ٢٠٢١يونيو    ٣٠خالل الربع المنتهي في   )٢( 

إدارة فندقية   المعلشركة  لمتطلبات  العقد. وفقًا  انتهاء فترة  الدوليةقبل  المالية، تم    ايير  الربع  إلعداد التقارير  االعتراف بهذا 
اإليجار المستحق وفقًا التفاقية بفي اإليجار التراكمي المعترف به مقارنةً    فائضالمتمثلة بمليون درهم،    ٢٧٬١٨بمبلغ  خسارة  ب

  اإليجار.
 

    االستحواذ على الشركات التابعة -٢٧
مجموعة منشآت من كلودي في أوروبا من خالل "وحدة ذات غرض   ، قامت المجموعة باالستحواذ على٢٠٢٢مايو  ٣١في  )٣( 

٪ المتبقية ٤٩". استحوذت المجموعة أيضاً على نسبة  راك سيراميك اوستريا جي.ام.بي.اتش.خاص" الخاصة بها في النمسا، " 
اس الخيمة ذ.م.م.، اإلمارات العربية من حقوق الملكية في الشركة المستثمر فيها سابقًا وفقا لطريقة حقوق الملكية ،كلودي ر 

  ٧٤٫١مليون يورو (  ١٨٫٨المتحدة ، وتم تحويلها إلى شركة تابعة مملوكة بالكامل. قامت المجموعة بدفع مبلغ إجمالي يبلغ  
   مليون درهم) لتسوية التزامات ودائنين مجموعة كلودي.  ١٧٫٣مليون يورو ( ٤٫٤مليون درهم) بما في ذلك 

حواذ  القيم العادلة المؤقتة ، والتي تمثل القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المحددة التي استحوذت عليها المجموعة كما في تاريخ االست
 -هي كما يلي: 

  المجموع   ذ.م.م  راك  كلودي  اوروبا  كلودي  
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
  (غير مدقق)   (غير مدقق)   (غير مدقق)   

        لموجودات ا
  ١٥٩٬٠٠٦ ٢٥٬٦٧٥  ١٣٣٬٣٣١  آالت ومعدات  ، ممتلكات

  ١٬٦٣٤ ٥٥٣  ١٬٠٨١  موجودات غير ملموسة 
  ١٩٬٤٦٤ ٤٬٨٠٣  ١٤٬٦٦١  حق إستخدام الموجودات 

  ١٬٦٤٥ --   ١٬٦٤٥  موجودات مالية أخرى 
  ٢٬٥١٩ ١١  ٢٬٥٠٨  موجودات الضريبة المؤجلة 

  ١٥١٬٣٠٥ ٥١٬٠٧١  ١٠٠٬٢٣٤  البضاعة
 ١١٩٬٤٩٦ ٥٤٬٥٥٤  ٦٤٬٩٤٢  تجارية مدينة وأخرى ذمم 

  ١٥٬٣٣٧ ٧٬٥٧٥  ٧٬٧٦٢  نقد وأرصدة لدى البنوك 
        

  ٤٧٠٬٤٠٦  ١٤٤٬٢٤٢  ٣٢٦٬١٦٤  الموجودات  مجموع  
        

        المطلوبات  
  (٣٩٬٨٥٩) --  (٣٩٬٨٥٩)  إستالف من البنوك 

  (٤٤٬٦٠٦) --  (٤٤٬٦٠٦)  سحب على المكشوف 
  (٤٢٬٥٢٥) (٤٬١٧٣)  (٣٨٬٣٥٢)  الخدمة للموظفينمخصص تعويض نهاية 

  (١٦٬٧٠٨) --  (١٦٬٧٠٨)  مطلوبات الضريبة المؤجلة 
  (٢٠٬٨٦٠) (٤٬٧٨٢)  (١٦٬٠٧٨)  مطلوبات عقود اإليجار 

  (١٦٩٬٣٨٥) (٢٤٬٧٢٢)  (١٤٤٬٦٦٣)  دائنة وأخرى   تجارية ذمم
        

  (٣٣٣٬٩٤٣)  (٣٣٬٦٧٧)  (٣٠٠٬٢٦٦)    طلوبات الممجموع  
        

  ١٣٦٬٤٦٣  ١١٠٬٥٦٥  ٢٥٬٨٩٨  الموجودات  صافي  
        

  (٥٥) -  (٥٥)  يطرح: حقوق األقلية غير المسيطرة 
  (٥٦٬٣٨٨) (٥٦٬٣٨٨)  -  القيمة العادلة لألقلية السابقة          

        
  ٨٠٬٠٢٠ ٥٤٬١٧٧  ٢٥٬٨٤٣  صافي الموجودات المستحوذ عليها (أ) 

        
  (٧٤٬٠٩٢)     إجمالي المقابل 

  (١٧٬٣٣٢)     المطلوبات تسوية  - : يطرح
        

  (٥٦٬٧٦٠)     صافي المقابل المدفوع (ب) 
        

  ٢٣٬٢٦٠     الربح من صفة الشراء (أ + ب) 
                

  ألف درهم      النقد المكتسب كجزء من االستحواذ على الشركات التابعة 
  ١٥٬٣٣٧     نقد وأرصدة لدى البنوك 

  (٤٤٬٦٠٦)     سحب على المكشوف 
        

  (٢٩٬٢٦٩)     نقد المكتسب كجزء من االستحواذ على الشركات التابعة 
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  (تتمة)  االستحواذ على الشركات التابعة -٢٧

 
في    به  االعترافويتم    ستحوذ عليهاالقيمة العادلة للموجودات المصافي  يمثل الربح الناتج عن صفقة الشراء الفرق بين مقابل الشراء و

  . تم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات من قبل خبير خارجي.الموجز الموحدبيان الربح أو الخسارة 
  

تم تحديد القيم العادلة أعاله على أساس مؤقت. إذا تم الحصول على معلومات جديدة خالل عام واحد من تاريخ االستحواذ حول الحقائق  
  اريخ االستحواذ والتي تحدد أي تعديالت على المبالغ المذكورة أعاله ، أو أي مخصصات إضافيةوالظروف التي كانت موجودة في ت

  كانت موجودة في تاريخ االستحواذ ، فسيتم مراجعة محاسبة االستحواذ. 
  

بإجمالي إيرادات  المستحوذ عليها منشآتال، ساهمت  بيان المركز المالي الموجز الموحدخالل الفترة من تاريخ االستحواذ حتى تاريخ 
  المجموعة.  من نتائجمليون درهم  ٠٫١٦ربح قدره  مليون درهم وصافي ٥٠٫٣٦بقيمة 

  
راك بورسيلين من الحصص في إحدى شركاتها التابعة ، شركة    إضافية٪  ٣٧، استحوذت المجموعة على    ٢٠٢٢مايو    ٣١في    -ب

المجموعة بما    اعترفت٪.  ٨٧وبالتالي زيادة حصة المجموعة إلى    مليون درهم ،  ٢٠٣٫٥، اإلمارات العربية المتحدة ، مقابل  ذ.م.م.
    يلي:
     
  ألف درهم    
  (غير مدقق)     
      
  (٧٨٬٢٣٧)    النقص في حقوق األقلية غير المسيطرة -
        (١٢٥٬٢٦٣)    النقص في األرباح المستبقاه -

        (٢٠٣٬٥٠٠)    إجمالي المقابل المدفوع
  

 يبلغ مقابل مبلغ إضافي    حصصمن ال  إضافية٪  ٣، استحوذت المجموعة على نسبة    ٢٠٢٢يونيو    ٣٠نهاية الفترة المنتهية في  بعد  
 مليون درهم.  ١٦٫٥

  
  يةالتقارير القطاع  -٢٨

  
    أساس التوزيع القطاعي  

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

 
(المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية)   للشركةشأنها إلى الرئيس التنفيذي  تشتمل نتائج القطاع التي يتم تقديم تقارير ب

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

  بخالف الشهرة التجارية. 
  

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

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

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

   والصنابير.  والكيماويات ومواد التنقيب اعة وتوزيع الطاقة والدهانات والبالستيكتتضمن صن :صناعات أخرى
  والعقارات ومشاريع البناء واألعمال المدنية.تتضمن خدمات األمن وحركة المواد الخام   أخرى: 

  
  
  
  

   



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

  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ةستللفترة ا

 

٢٨ 

  

  
    (تتمة) يةالتقارير القطاع  -٢٨

ُيوضح الجدول أدناه المعلومات المتعلقة بعمليات كل قطاع على حدة. يتم قياس أداء كل قطاع استناداً إلى أرباح القطاع حيث ترى 
تقييم نتائج بعض القطاعات مقارنةً بالشركات األخرى التي تعمل في تلك  اإلدارة أن الربح هو أهم العوامل التي يمكن من خاللها  

    القطاعات. هناك معامالت منتظمة بين القطاعات ويتم تسعير هذه المعامالت وفقاً لشروط يتم االتفاق عليها بصورة متبادلة.

  
مــــنتجات  
  السيراميك

صـناعات  
  اإلجمالي   حذوفات   أخــــرى  أخــــــرى

  م ـدرهألف   م ـدرهألف   م ـدرهألف   م ـدرهألف   م ـدرهألف   
            

        (غير مدقق)  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال
            

  ١٬٧١٠٬٠٨٦  --  ٩٬٨٨١  ١١٠٬٤٦١  ١٬٥٨٩٬٧٤٤  اإليرادات الخارجية  
  --  (٤١٩٬٨٧١)  ٩٥٠  ٦١٬٥٩٦  ٣٥٧٬٣٢٥  اإليرادات فيما بين القطاعات 

            
  ١٬٧١٠٬٠٨٦  (٤١٩٬٨٧١)  ١٠٬٨٣١  ١٧٢٬٠٥٧  ١٬٩٤٧٬٠٦٩  إيرادات القطاع 

            
  ١٧١٬٩٤٣  (٢٧٬١٧٩)  ٤٬٨٢٠  ٤٥٬٥٠٤  ١٤٨٬٧٩٨  القطاع  أرباح 

  األرباح قبل الفوائد، الضريبة، اإلستهالك 
  ٢٦٦٬٤٣٠  (٢٩٬٣٢٧)  ٧٬٥٨٢  ١٧٬٥٢٩  ٢٧٠٬٦٤٦  واإلطفاء للقطاع   
            

            مدقق)(غير  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠كما في 
            

  ٥٬٥٤٤٬٢٦٩  (٢٬١٣٦٬٣٥٣)  ٢٨٦٬٠٩٣  ٦٣٠٬٣٥٨  ٦٬٧٦٤٬١٧١  القطاع  موجودات
            

  ٣٬٢٤٧٬٠٤٣  (١٬٠٨٦٬٣٣٣)  ١٠٢٬٩٩٦  ٤٣١٬٤٩٢  ٣٬٧٩٨٬٨٨٨  القطاع  مطلوبات
                

  
مــــنتجات  
  السيراميك 

صـناعات  
  اإلجمالي   حذوفات   أخــــرى   أخــــــرى 

  م ـدرهألف    م ـدرهألف    م ـدرهألف    م ـدرهألف    م ـدرهألف    
            

        (غير مدقق) ٢٠٢١ يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في   ستةلفترة ال 
            

  ١٬٤٢٣٬٥٤١  -  ٣٬٤٤٩  ٥٢٬٤٩٣  ١٬٣٦٧٬٥٩٩  اإليرادات الخارجية  
  -  (٤٥٥٬٥٦٢)  ٨٠٥  ٥٩٬٣٥٠  ٣٩٥٬٤٠٧  اإليرادات فيما بين القطاعات 

            
  ١٬٤٢٣٬٥٤١  (٤٥٥٬٥٦٢)  ٤٬٢٥٤  ١١١٬٨٤٣  ١٬٧٦٣٬٠٠٦  إيرادات القطاع 

            
  ١٥٧٬٥٥٥  (٢٠٬٠٣٧)  (٢٥٬٧١٥)  ١٠٬٥٤٠  ١٩٢٬٧٦٧  القطاع  أرباح 

  األرباح قبل الفوائد، الضريبة، اإلستهالك 
  ٢٥٥٬٩٩٦  (٢١٬٧١٠)  ٤٬٢١٤  ١٣٬١٨٨  ٢٦٠٬٣٠٤  واإلطفاء للقطاع   
            

            مدقق) ( ٢٠٢١ ديسمبر ٣١كما في 
            

  ٥٬٠٩٦٬٧١٦  (١٬٧٢١٬٢٦٤)  ٢٨٤٬٢٤١  ١٩٢٬٥٧٦  ٦٬٣٤١٬١٦٣  القطاع  موجودات
            

  ٢٬٦٣٨٬٦٢٢  (٩٠٦٬٥٨٦)  ١٠٥٬٢٢٤  ٧٣٬٧٥٤  ٣٬٣٦٦٬٢٣٠  القطاع  مطلوبات 
                

اإلستهالك الفائدة، الضريبة  قبل  الربح  الفائدة، صافي ربح  إن  قبل صافي مصاريف  للفترة  الربح  التمويل /واإلطفاء يمثل  مصاريف 
والخسارة الناتجة عن عدم االعتراف بفائض اإلسالمي، مصاريف ضريبة الدخل، اإلستهالك، اإلطفاء وربح أو خسارة بيع األصول  

وخسارة انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت    قيمة االستثمارات في ممتلكاتوخسارة انخفاض    اإليجار المعترف به في السنوات السابقة ،
  والمعدات ، إن وجدت. 

  
    الصادر تقرير بشأنها  تسوية القطاعات

  يونيو  ٣٠ أشهر المنتهية في ستةفترة ال  
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  م ـدره ألف   مـدرهألف   
        (غير مدقق)  (غير مدقق)   

  ١٦٩٬٨٨٧  ١٩٣٬٦٠٨  القطاعات الصادر تقارير بشأنهاربح إجمالي 
  (٢٠٬٠٣٧)  (٢٧٬١٧٩)  فيما بين القطاعات لربححذف ا

        ٧٬٧٠٥  ٥٬٥١٤  شركات ُمستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الملكيةأرباح  منحصة ال
        ١٥٧٬٥٥٥  ١٧١٬٩٤٣  الربح الُمعلن       

    



                             وشركاتها التابعة  سيراميك رأس الخيمة ش.م.عشركة 
 

٢٩ 

  

  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
      األدوات المالية -٢٨

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

    .ة تقارب القيمة العادلة بصورة معقولةفي حال كانت القيمة الدفتريبالقيمة العادلة   غير المقاسةوالمطلوبات المالية 
  -------------------------- القيمة العادلة  --------------------------    ------------------------------------------ القيمة الدفترية  --------------------------------------  

  
أدوات تحوط  
  القيمة العادلة 

بالقيمة  إلزامياً 
العادلة من خالل  

األرباح أو  
  الخسائر 

الموجودات  
المالية بالتكلفة  

  المطفأة 

المطلوبات  
بالتكلفة  المالية 

  اإلجمالي   ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى     اإلجمالي   المطفأة 
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم     ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

                      (غير مدقق) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠
                      

                      الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 
  ١٣٬٤٥٣  --  ١٣٬٤٥٣  --    ١٣٬٤٥٣  --  --  --  ١٣٬٤٥٣  عقود مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة للتحوط 
 ٥٧٨  -- ٥٧٨  --   ٥٧٨  --  -- ٥٧٨  --  عقود أخرى لمقايضة أسعار الفائدة والعمالت

  ٢٬٦٨٦  --  ٢٬٦٨٦  --    ٢٬٦٨٦  --  --  ٢٬٦٨٦  --  آجلة عمالت تحويل عقود 
                      
  ١٦٬٧١٧  --  ١٦٬٧١٧  --    ١٦٬٧١٧  --  --  ٣٬٢٦٤  ١٣٬٤٥٣  
                      

                      الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة 
  --  --  --  --    ٣٬٩٦١  --  ٣٬٩٦١  --  --  ذمم مدينة طويلة األجل 

  --  --  --  --    ١٬٠١٩٬٦٨٨  --  ١٬٠١٩٬٦٨٨  --  --  ذمم تجارية مدينة واخرى 
  --  --  --  --    ٣٣٬٥١٥  --  ٣٣٬٥١٥  --  --  المطلوب من أطراف ذات عالقة 

  --  --  --  --    ٥٥١٬١١٩  --  ٥٥١٬١١٩  --  --  األرصدة لدى البنوك والنقد 
                      
  --  --  ١٬٦٠٨٬٢٨٣  --  ١٬٦٠٨٬٢٨٣    --  --  --  --  
                      

  ٤٬٣٢٩  --  ٤٬٣٢٩  --    ٤٬٣٢٩  --  --  --  ٤٬٣٢٩  المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 
  ٤٬٣٢٩  --  ٤٬٣٢٩  --    ٤٬٣٢٩  --  --  --  ٤٬٣٢٩  عقود مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة للتحوط 

                      
                      
                      

                      المطفأة المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة 
  --  --  --  --    ٦٤٩٬٧٤٢  ٦٤٩٬٧٤٢  --  --  --  تمويالت مصرفية إسالمية 

  --  --  --  --    ١٬٢٢٧٬١٣٥  ١٬٢٢٧٬١٣٥  --  --  --  تمويالت مصرفية تخضع لفائدة 
  --  --  --  --    ٨٢٠٬٤٨٠  ٨٢٠٬٤٨٠  --  --  --  ذمم تجارية دائنة وأخرى 

  --  --  --  --    ٢٦٬٣٨٣  ٢٦٬٣٨٣  --  --  --  المطلوب ألطراف ذات عالقة 
  --  --  --  --   ١٠٠٬٣١٦ ١٠٠٬٣١٦  --  --  --  مطلوبات عقود اإليجار 

                      
  --  --  --  ٢٬٨٢٤٬٠٥٦  ٢٬٨٢٤٬٠٥٦   --  --  --  --  
                      

   



                             وشركاتها التابعة  سيراميك رأس الخيمة ش.م.عشركة 
 

٣٠ 

  

  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
    ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
  (تتمة)  األدوات المالية  -٢٨
  

    (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  
المالية بالتكلفة  

  اإلجمالي   ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   اإلجمالي   المطفأة 
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   درهم ألف    ألف درهم   ألف درهم   

                    (مدقق) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
                    

                    الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
 ٣٩٦ -- ٣٩٦ -- ٣٩٦ -- -- ٣٩٦ --  عقود تحويل عمالت آجله 

 ٤٬٢٨١  -- ٤٬٢٨١  -- ٤٬٢٨١ -- -- ٤٬٢٨١ --  والعمالتعقود أخرى لمقايضة أسعار الفائدة 
                    
  - ٤٬٦٧٧ -- ٤٬٦٧٧ -- ٤٬٦٧٧ -- -- ٤٬٦٧٧ 
                    

                    الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 
 -- -- -- -- ٢٬٥٠٥ -- ٢٬٥٠٥ -- --  ذمم مدينة طويلة األجل 

 -- -- -- -- ٨٧٣٬٧١٥ -- ٨٧٣٬٧١٥ -- --  ذمم تجارية مدينة واخرى 
 -- -- -- -- ٣٦٬٩٨٨ -- ٣٦٬٩٨٨ -- --  المطلوب من أطراف ذات عالقة 

 -- -- -- -- ٥٦٥٬٣٢١ -- ٥٦٥٬٣٢١ -- --  األرصدة لدى البنوك والنقد 
                    
  -- -- ١٬٤٧٨٬٥٢٩ -- ١٬٤٧٨٬٥٢٩ -- -- -- -- 
                    

                    العادلةالمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة 
 ٩٬٠١٠ -- ٩٬٠١٠ -- ٩٬٠١٠ -- -- -- ٩٬٠١٠  عقود مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة للتحوط 

                    
  ٩٬٠١٠ -- ٩٬٠١٠ -- ٩٬٠١٠ -- -- -- ٩٬٠١٠ 
                    

                    المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة 
 -- -- -- -- ٥١٥٬٦٧٤ ٥١٥٬٦٧٤ -- -- --  تمويالت مصرفية إسالمية 

 -- -- -- -- ١٬٠٢٠٬٨٢٦ ١٬٠٢٠٬٨٢٦ -- -- --  تمويالت مصرفية تخضع لفائدة 
 -- -- -- -- ٦٣٢٬٧٥٦ ٦٣٢٬٧٥٦ -- -- --  ذمم تجارية دائنة وأخرى 

 -- -- -- -- ٢٨٬٣٤٣ ٢٨٬٣٤٣ -- -- --  المطلوب ألطراف ذات عالقة 
  --  --  --  -- ٧٣٬٨٩٠ ٧٣٬٨٩٠  --  --  --  مطلوبات عقود االيجار 
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               وشركاتها التابعة  سيراميك رأس الخيمة ش.م.عشركة 
 

٣١ 

  

  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
   ٢٠٢٢يونيو  ٣٠الستة أشهر المنتهية في لفترة 

  
  

ة الا  – ٢٩ ال مات ال عل اد ال ةحلع ح ة ال ج   ة ال
 أغسطس   ٢  بتاريخوتم التوقيع عليها    من قبل مجلس اإلدارة  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةتمت الموافقة على إصدار  

٢٠٢٢ . 




