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 تقرير مجلس اإلدارة

 
 

ة  ي  الثالثةحول األداء المالي خالل فتر
 
1202 مارس 31أشهر المنتهية ف  

 

 
 

 السادة مساهمي الشركة الكرام،

،س عس2021س أنسس31رتون  ت سفيسسعشرررر لسرتثالث يسررررلس اإلدسرة رن سعرسيعليسمإلتقرسر ليلسعموأنسطع اررررة سرتاررررل  ست  ل س

سس.منس  دسرت  ل رتوعإلو أتسرتوأتت سرتولحإلت سرتووجز سرتووحد س

 أبرز المالمح:

 س722.8سررررنورتست لإل س سرررر ويأتس أسالجسرتاألت ست عررررجسألمإلىس سرررر و ست أسفيس ودسر خةىسإيلر رتسرتلبعسرألطنس

 مإلىسعسأسسسنوي.س%21.9 إلتورس نهرسبإنر أعسبنسل س

 س%35.0+س  ة سعسأسسسنويأًسبنسل س230هأ شسرتلبحسرةجوأتيسألمإلىس س و ستهسبوراعسسطصون 

 إلتورس نهر.س62.7مإلىسعسأسسسنويستتلإل سس%107.2إنر أعسصأفيسنبحسرتوساجسرتلبعسرألطنسبنسل س  

 مإلىسعسرررأسسسرررنويست لإل سس%32.5 سرررألسرت ورلد،سرتئرررلرلال،سرةهالفسطرةن أةسبنسرررل سإنر أعسإجوأتيسرتد جسالجسإح

  إلتورس نهر.س126.1

 إلتأنس نهر.س1.14 إلتورس نهرست عجسإتىسس87.8إ خ أيسصأفيسرتوديو ت سبوراعس  

 ل .س2.79إرخ أيس سل سصأفيسرتدينسإتىسرتد جسالجسإح سألسرت ورلد،سرتئلرلال،سرةهالفسطرةن أةسإتىس  

 يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة مما يعكس المرونة والنمو القوي لألعمال:  2021ء الرب  ع االول لعام أدا 

،س وأسع  سإتىسعاو سبدري ستإلعأمسساإل  أسشل  سس2021أت تسنسفيسرتلبعسرألطنس نسمأمسبرس ولتسرتعوإلتأتسفيسرألسورقسرتعأتوت س

 .2016عأمسرتستلر تكسنعسسرتختو س نذس

٪س دفومأًسبزيأ  س35.0إتىسعمإلىس سررر و ستهسمإلىسرةنالقسمندسس2021تإللبعسرألطنس نسمأمسسرتقإليطصرررجسإجوأتيسهأ شسرتلبحس

 رةيلر رتسطرتسنسرتق أةرتسطرتستنس ةونسرة  أج.

سل سس5هوسرألمإلىس نذسس2021يع للسإجوأتيسرةيلر رتستإللبعسرألطنس نسمأمس سأسسس21.9سنورتس،سحتثسرنر عسبن نويس٪سمإلىسع

  إلتورس نهرسإ أنرريس دفوم سبأتنووسفيسجوتعسرألسورقسرتللتست .س722.8تتعجسإتىس

 إلتورس نهرسس36.9)سرتاألا ستوأسالج إلتورس نهرسإ أنرريس،س   واًأسمإلىس سرررر ويأتسرألنبأ سس62.7سرتوسرررراجبإل سصررررأفيسرتلبحس

 (.سمأ تسرتال  سإتىسحأت س نسرتنووسرتوةل .2019إ أنرريسفيسرتلبعسرألطنس نسمأمس

س

ي األسواق الرئيسية: 
 
 نمو اإليرادات ف

٪سفيسرة أنرتسرتعلبت سرتو تد س2.1٪سفيسرتووإلق سرتعلبت سرتسعو ي س،سطس78.5بنسل سس2021 وتسإيلر رتسرتلبعسرألطنس نسمأمس

،س دفوم سب تسنسس2020٪سفيسعطنطبأس  أن  سبأت  ل س  س أس نسمأمس22.7٪سفيسبنغال يشس،سطس18.9ت ندس،سطس٪سفيسر67.0،سطس

 رتناأنسرالا عأ ي.

 نسن ألج.سع  سفليسنسومس قأفت سرةغلرقسمإلىسرتلالنسرتت تقسرتووإلق سرتعلبت سرتسعو ي س س ول سب رس لررتات سرتال  سفيسسإر

 زيجس  نوعسمإلىس ن اأتسستلر تكسنعسسرتختو .سبنأًةسمإلىسهذرسرتةإلالس،سرس ثولتسرتال  سفيسزيأ  سرتةإلالسرتىسرت ندسطرتعتنس

سرررتلر تكسنعسسرتختو سسرع للسرآلرسط.ساتو ستعال   أسرت اأني سفيسرتسررروقسطرةويلصرررأالتسمليسجديد س،سإف  أ سط،سلالنس نسرت

 رتوزط سرألطنستون اأتسرتستلر تكسرتو وتز سفيسرتووإلق .
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فإرسرتاررررررل  سترسر رسب خ تىسرت و سرتعأ إل ستدي أسط عسس19طبأتلغرس نسرأثتلسجألت س وفتدسة أنرتسرتعلبت سرتو تد سفيس طت سرط

 سنورتس،سبسلالسزيأ  سرتةإلالس نسرتووإلق سرتعلبت سرتسعو ي .س5إتىسعمإلىس س و ستهس نذسذتكسف دسطصجسرة  أجس

رألموأن.سررسرتستنسرس لررتات سرتولتعأت.سع  سرتسنسرتناأنسرالا عأ يسست س تجفيسرت ندس،س  ذتسرتال  سرتعديدس نسرتولأ نرتس

 رةياأبت سفيساةأعسرتع أنرتسإتىسزيأ  سرتةإلالسطرتنووسرتوةل سفيسرةيلر رت.سطرتث  

رتلي ت سست ةأمأتسرتسرررررروق.ساد تسشررررررل  سسررررررتلر تكسنعسسرتختو س ن اأتسجديد سبةأا هسرتقأ إل تعوجسرة  أجسفبنغال يشس،سسع أ

 إتىسزيأ  سحع  أسفيسرتسوق.سط.سمال   أسرت اأني سإضأف ساتو سفيتئلي س،س وأسع  سإتىسطرت

.سروقنتسشررررل  سسررررتلر تكسنعسسرتختو س نسزيأ  ساأمد سرتاألت س أسالج سرررر ويأتست  خةىسرألموأنسسرتسررررنسع رةفيسعطنطبأس،س

 نسطروفتلسإ رن سفأل  ستإلون اأت.موالل أسفيسطسطسعطنطبأسطرتووإلق سرتو تد س نس النسروتتزس  س أسمنسرتونأفست

بوأسفيسذتكسرت عأطرسسمال   أسرت سوي ت  عسرت ل تزسمإلىسرتنووسرتوس  لإليس،سرورصجسستلر تكسنعسسرتختو سرالس ثوأنسفيس لأ نرتس

رتو تد س عسرتوعررررررووتنسرتو وتزينس،سط نحسرال  تأزستو أهترسرتلتعسبأت ازل سطإنالقس  أجلسرتلتعسبأت ازل سفيسرة أنرتسرتعلبت س

سطرتووإلق سرتعلبت سرتسعو ي .

 

 أبرز الجوانب المالية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021:

2020مارس  التغير 2021مارس    البيان الوحدة 

21.9%  إجوأتيسرةيلر رت  إلتورس نهر 772.8 592.8 

30.6%  إجوأتيسرألنبأ   إلتورس نهر 253.0 193.7 

نقطة أساس 230  32.7%  35.0% رةجوأتي رتلبحهأ شس %   

32.5%   إلتورس نهر 126.1 95.2 
رألنبأ سالجسإح سألسرت ورلد،س

رتئلرلال،سرةهالفس

.       طرةن أة  

نقطة أساس 130  16.1%  17.4%  % 
هأ شسرألنبأ سالجسإح سألس

رت ورلد،سرتئلرلال،سرةهالفس

        طرةن أةسسسسسسسسسسسسسسسسسس

107.2%  صأفيسرتد جسرتوساج  نهر إلتورس 62.7 30.2 

نقطة أساس 360  5.1%  8.7%  هأ شسصأفيسرتد جسرتوساج % 

90.5%   إلتورس نهر 69.2 36.3 

صأفيسرتد جسالجسإح سألس

رتوخععأتسطرألنبأ س

رةس لررتات ستول س

.               طرحد  

نقطة أساس 350  6.1%  9.6%  % 

هأ شسصأفيسرتد جسالجس

إح سألسرتوخععأتسطرألنبأ س

رةس لررتات ستول س

.               طرحد  

136.1%  رتلبحسرتوساجسبعدسح وقسرألاإلت   إلتورس نهر 60.7 25.7 

 نبتت سرتس رسرتوساإل   نهر 0.06 0.03 -

2020ديسمبر  31 التغير 2021مارس  31     

-1.0%  إجوأتيسرتووجو رت  إلتورس نهر 5,247.3 5,247.3 

.05%  نعسسرتوأن  إلتورس نهر 993.7 993.7 

-7.3%  ح وقسرتوسأهوتن  إلتورس نهر 2,138.8 2,143.0 

8.2%  صأفيسرتدين  إلتورس نهر 1,141.3 1,229.2 

  لرت 2.8 3.3 -
رألنبأ سالجس / صأفيسرتدين

إح سألسرت ورلد،سرتئلرلال،س

 رةهالفسطرةن أةسسسسسسسسسسس

نقطة أساس 30-  3.9%  3.4%  رقإل  سرتدين % 
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 صفحــة  المحتويات

   
 1  تقرير مراجعة مدقق الحسابات المستقل

   
 2  الربح أو الخسارة الموجز الموحد )غير مدقق(بيان  

   
 3  الدخـل الشامل الموجز الموحد )غير مدقق(و الربح أو الخسارة  بيان  

   
 4    بيان المركز المالي الموجز الموحد

   
 6-5  )غير مدقق(الموجز الموحد    بيان التدفقات النقدية

   
 8-7    الموجز الموحد  بيان التغيرات في حقوق المساهمين

   
 30-9  المرحلية الموجزة الموحدة  المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
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  ديلويت آند توش (الشرق األوسط)  

  ١٣الطابق  – برج البنك العربي المتحد 

 كورنيش البحيرة
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  اإلمارات العربية المتحدة 
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اجعة  ق تق م قل م ات ال ا  ال
  

ادة م ال ل اإلدارة ال    م
 ش.م.ع.شركة سيراميك رأس الخيمة  

ة    رأس ال
ة ة ال         اإلمارات الع

مـة    مق
ج ال الي  ال ال  ان  ب اجعة  ا  ح  ق ف    ال ة  ال الخيمة  ل ة")    ش.م.ع.سيراميك رأس  وشركاتها  ("ال

عة ")،(معا "   التابعة ة،  ال ة  اإلمارات  رأس ال ة ال ة  و   ٢٠٢١مارس    ٣١ا في    الع ح ة ال ج انات ال ال
ارة ح أو ال ال علقة  ارة و ،  ال ح أو ال خلال امل  ال ة،  ال ق فقات ال اه  و   ال ق ال ات في حق غ ة الال   الثة لف
ارخ ل ال ة ب ه ة أخ   أشه ال اح مات ا ة  ومعل حل ة ال ال مات ال عل ه ال اد ه ولة ع إع ة . إن اإلدارة م ج   ال

ة ح ولي رق    ال ي ال اس ار ال ضها وفقًا لل ة: "  ٣٤وع حل ة ال ال قار ال ة    "  ال اس ل معاي ال ادر ع م ال
ة ول ة. إن ال حل ة ال ال مات ال عل ه ال ل ه اج ح اء إس ا هي إب ول ة م ح ة ال ج ا.   ال اجع ادًا إلى م   إس

  
اجعـة  اق ال   ن

ولي   ار ال ا وفقًا لل اجع ا  اجعة رق  لق ق ات ال ل ل ع م ، "٢٤١٠ح ق ي  ة ال حل ة ال ال مات ال عل اجعة ال م
قبه ات ال ا ق ال أةا م ي  ل لل ل رئ ارات،  ف اء االس إج ام  ة ال حل ة ال ال مات ال عل اجعة ال ". ت م

اجعة  اق ال . إن ن اجعة أخ اءات م ة وج ل ل اءات ت اع إج ة، وت اس ة وال ال ر ال ول ع األم اص ال م األش
عاي ا ق وفقًا لل ال ام  اق ال ًا م ن ه ل أقـل ج ل على تأك ح ا م ال الي، فإنها ال ت ال ، و ق ـة لل ول ل

أنها.  ق  ا ال ن رأ ت ا، فإن . ل ق ها ال ي  أن ي ر الهامـة ال ع األم   ج
  

ـاج    اإلس
اداً إ ا  س اجع قادل    ،إلى م نا إلى اإلع ع ا ما ي ة  ي ل ال مات ال عل ة  أن ال حل ة  ال ج ة  ال ح فقة ل ي    ال ال

ادها، عم    إع احي  ج ة  ال ه ولي رق    وفقاً ،  ال ي ال اس ار ال ة: "  ٣٤لل حل ة ال ال قار ال ادر ع    "  ال ال
ة ول ة ال اس ل معاي ال   .م

  
ش )  ديل آن ت ق األوس  (ال

 
 

ل: ع م ق   ت ال
ح   م خ ال

  ٧١٧ل رق  ــس
  ٢٠٢١ماي  ٩

ة ة ال ارقة، اإلمارات الع  ال
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  )غير مدقق( الموجز الموحد رة أو الخسا  الربحبيان 
 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

   

 مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  2021 2020 
 ألف درهم  درهم ألف  إيضاح  

    
 592,759 722,771 5 اإليرادات   

 (399,032) (469,725) 6 المبيعات  تكلفة
    

 193,727 253,046  ربح إجمالي ال
 (52,102) (49,438) 7 إدارية وعمومية صاريفم

 (104,124) (125,616) 8 مصاريف بيعية وتوزيعية 
 16,853 10,449  أخرىإيرادات تشغيلية 

 (25,209) (29,097) 9 تكاليف التمويل
 7,415 11,685 9 إيرادات التمويل 

 --  (518) 25 خسارة في صافي المركز النقدي ال
 2,916 3,455 10 حقوق الملكيةطريقة الحصة من أرباح شركات ُمستثمر بها وفقاً ل

    
 39,476 73,966  قيمة الخسائر إنخفاض الربح قبل 

    
 خسارة اإلنخفاض في قيمة ذمم تجارية مدينة والمطلوب من أطراف  

 (1) 7 ذات عالقة  
 

(5,661) 
 

(6,056) 
    
 33,420 68,305  قبل الضريبة  ربحال
    

 (3,173) (5,630)  مصاريف الضريبة
    

 30,247 62,675    فترة لل الربح
    
    

    إلى:  الربح العائد

 25,694 60,674   الشركة مساهمي

 4,553 2,001  غير المسيطرة حقوق األقلية
    

 30,247 62,675  لفترة الربح ل
    
    

 الربح للسهم الواحد  
 0.03 0.06 11 األساسي والمخفض )درهم(  –
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 الدخل الشامل الموجز الموحد )غير مدقق( الربح أو الخسارة وبيان 
 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
   

 مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم   

    
 30,247 62,675  الربح للفترة 

    
    :(ٍالخسارة الشاملةالدخل الشامل/)بنود 

    
    أو الخسائر: بنود من الممكن إعادة تصنيفها الحقاً ضمن األرباح 

    
 (14,329) (1,406)  أجنبية  لياتتحويل عم سعر صرف العمالت من  فروقات

الجزء الفعال للتغيرات في خسارة القيمة العادلة ألدوات    –النقدي   التدفقتحوطات  
 (44,895) 11,139  التحوط 

 --  1,563  ( 25)إيضاح  التضخم غير اإلعتيادي تطبيق محاسبة راتتأثي
    

 (28,977) 73,971  للفترة الدخل الشامل/)الخسارة الشاملة( إجمالي 
    

    العائد إلى:   الشامل/)الخسارة الشاملة(الدخل إجمالي  
    

 (32,556) 72,154  الشركة مساهمي
 3,579 1,817  غير المسيطرة حقوق األقلية

    

 (28,977) 73,971  للفترة )الخسارة الشاملة(/الدخل الشاملإجمالي 
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   )غير مدقق(  بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد
 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 أشهر المنتهية في ثالثةفترة ال  

 مارس   31
  2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم   

    األنشطة التشغيلية
 33,420 68,305  قبل الضريبة  الربح للفترة

    لـ: تعديالت
 (2,916) (3,455)  لكيةشركات ُمستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الم من أرباح الحصة

 11,565 12,144  الفوائد اريفمص
 5,859 3,581  اإلسالميةمصروفات الربح على التمويالت 

 (1,948) (1,598)  الفوائدإيرادات 
 (108) (44)  الربح على ودائع الوكالة

 1,204 1,200  اإليجار عقود مصاريف الفوائد على مطلوبات
 5,647 (10,043)  صافي التغير في القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة

 4 68  وآالت ومعداتمن استبعاد ممتلكات الخسارة 
 33,842 32,291  آالت ومعدات،  ستهالك ممتلكاتإ
 2,738 2,519  إستثمارات في ممتلكات  ستهالكإ

 1,771 1,870  إطفاء موجودات غير ملموسة
 6,826 5,770  تموجوداحق إستخدام ال  إستهالك

 4,045 3,551  مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
 - 518  المركز النقديخسارة في صافي ال

 4,520 18,018  مخصص البضاعة بطيئة الحركة 
 6,174 2,457  إنخفاض تكلفة البضاعة تامة الصنع

 6,031 5,646  المدينة التجارية  مخصص انخفاض قيمة الذمم
 25 15  مخصص انخفاض قيمة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقةخسائر 

    
   142,813 118,699 

    التغير في:

 (12,476) 27,185   بضاعةال •

 (10,788) (42,797)  ذمم طويلة األجل(تتضمن ) ذمم تجارية مدينة وأخرى •

 11,119 1,586  من أطراف ذات عالقة المطلوب  •

 303 41,060   ذمم تجارية دائنة وأخرى •

 -- 30,899  للبيع حتفظ بهادفعات مقدمة مقابل موجودات م •

 2,428 5,550  المستحق إلى أطراف ذات عالقة •

 (2,147) (3,114)  ضريبة الدخل المدفوعة
 (1,522) (1,973)  تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

 3,975 2,262  التعديالت على تحويل العمالت
    

 109,591 203,471  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
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 )تتمة(  )غير مدقق( بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد
 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 مارس  31

  2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم   

    األنشطة االستثمارية
 (24,364) (16,178)  آالت ومعدات،  ممتلكاتإضافات إلى 

 82 207  آالت ومعدات،  متحصالت من استبعاد ممتلكات
 (3,281) (105)  موجودات غير ملموسةإضافات إلى 

 75 107  لكية من شركات ُمستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الممستلمة توزيعات أرباح 
 1,948 1,598  مستلمة فوائد

 108 44  الربح المستلم من ودائع الوكالة
 105,684 (22,288)  الودائع البنكية التي تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر )ربط( / متحصالت من

    
 80,252 (36,615)  األنشطة االستثمارية  الناتج من/(المستخدم في)صافي النقد 

    
    األنشطة التمويلية

 -- 50,000  مصرفي  الحصول على تمويل
 (43,830) (40,493)  مصرفي  سداد تمويل

 (37,525) (73,293)  سداد تمويل مصرفي إسالمي
 (7,413) (6,829)  اإليجار عقود تمطلوباسداد 

 85,165 (36,329)  قصير األجل التمويل المصرفيصافي الحركة في 
 39,152 10,334  قصير األجل  التمويل المصرفي اإلسالميصافي الحركة في 

 (11,565) (12,144)  فوائد مدفوعة

 (5,859) (3,581)  الربح المدفوع على تمويل إسالمي
 (3,700) --  مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة

 (141,958) (74,528)  توزيعات أرباح مدفوعة 

 (26,431) (4,240)  غير المسيطرة  لألقليةتوزيعات أرباح مدفوعة 
    

 (153,964) (191,103)  األنشطة التمويليةالمستخدم في  صافي النقد
    
    

 35,879 (24,247)  في النقد وما يعادله الزيادة/(النقص)صافي 
 172,295 366,078  النقد وما يعادله في بداية الفترة 

    
 208,174 341,831  النقد وما يعادله في نهاية الفترةصافي 

    
    : فييتمثل  

 320,095 474,633  النقد وما يعادله
 (111,921) (132,802)  على المكشوف   بسحال
    
  341,831 208,174 
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               وشركاتها التابعة  .شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع 
 

7 

 

 )غير مدقق(الموحد  الموجز مساهمينبيان التغيرات في حقوق ال
 2021مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

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

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

 
 رأس 

 المال

 عــالوة

 األسهم 

 االحتياطي 

 الــقانوني 

 احتياطي 

  تحويل

 العمالت 

احتياطي  

التضخم غير  

 *االعتيادي

احتياطي  

 التحوط 

 االحتياطي 

 العام

 احـــتياطي

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

 2,349,899 206,902 2,142,997 1,149,294 527,501 75,040 82,805 (33,814) (175,012) (116,913) 568,020 221,667 993,703 2021يناير  1الرصيد في 
              

 ة للفتر الخسارة الشاملة()/الشامل دخلإجمالي ال

              )غير مدقق(  

 62,675 2,001 60,674 60,674 60,674 -- -- -- -- -- -- -- -- الربح للفترة 
              

              الدخل الشامل /)الخسارة الشاملة( األخرى 

صرف العمالت من تحويل عمليات   فروقات  سعر

 -- -- -- أجنبية 

 

(1,509) 

 

287 -- -- -- -- 

 

(1,222) 

 

(1,222) 

 

(184) 

 

(1,406) 

 11,139 -- 11,139 11,139 -- -- -- 11,139 -- -- -- -- -- التغيرات في تحوطات التدفق النقدي 

   29تأثير تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  

 -- -- -- -- (25إيضاح راجع )  

 

1,563 -- -- -- -- 

 

1,563 

 

1,563 -- 

 

1,563 
              

 73,971 1,817 72,154 72,154 60,674 -- -- 11,139 1,850 (1,509) -- -- -- للفترة   )الخسارة الشاملة(/الشامل دخلإجمالي ال
              

              )غيرمدقق( حركات حقوق المساهمين األخرى  

 )راجع إيضاح  السنويةمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 -- -- -- -- -- -- -- -- )ب((-23  

 

(1,850) 

 

(1,850) 

 

(1,850) -- 

 

(1,850) 

              )غير مدقق( الشركة ساهميالمعامالت مع م

 (74,528) -- (74,528) (74,528) (74,528) -- -- -- -- -- -- -- -- )أ((  23المدفوعة )راجع إيضاح توزيعات األرباح 

 حقوق    ىأل توزيعات األرباح المدفوعة 

 (10,185) (10,185) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- غير المسيطرة   األقلية  
              

 2,337,307 198,534 2,138,773 1,145,070 511,797 75,040 82,805 (22,675) (173,162) (118,422) 568,020 221,667 993,703 )غير مدقق( 2021مارس  31في كما 
              

 

 

الجمهورية اإلسالمية   -الخاصة بشركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع. المحدودة  * يتألف احتياطي التضخم غير االعتيادي من فروقات صرف العمالت األجنبية الناتجة من تحويل البيانات المالية  
 : إعداد التقارير المالية في االقتصاديات شديدة التضخم.29معيار المحاسبي الدولي رقم  لل  ا  وفق، ذو الصلةمؤشر التضخم  باستخدام وتأثير تحويل البيانات المالية اإليرانية
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 تتمة( ) )غير مدقق(الموحد الموجز مساهمينبيان التغيرات في حقوق ال
   2021مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

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

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

 
 رأس 

 المال

 عــالوة

 األسهم 

 االحتياطي 

 الــقانوني 

 احتياطي 

  تحويل

 العمالت 

احتياطي  

التضخم غير  

 *االعتيادي

احتياطي  

 التحوط 

 االحتياطي 

 العام

 احـــتياطي

 المال رأس 

 األربــــاح 

 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  

 2.664.572  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  2020يناير  1الرصيد في 
              

 ة للفتر )الخسارة الشاملة(/الشامل دخلإجمالي ال

              )غير مدقق(  

 30.247  4.553  25.694  25.694  25.694  -- -- -- -- -- -- -- -- الربح للفترة 
              

              خرى األ  )الخسارة الشاملة(/الدخل الشامل 

 (14.329) (974) (13.355) (13.355) -- -- -- -- (3.380) (9.975) -- -- -- فروقات  سعر صرف العمالت من تحويل عمليات أجنبية 

 (44.895) -- (44.895) (44.895) -- -- -- (44.895) -- -- -- -- -- التغيرات في تحوطات التدفق النقدي 
              

 (28.977) 3.579  (32.556) (32.556) 25.694  -- -- (44.895) (3.380) (9.975) -- -- -- 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((  23إيضاح توزيعات األرباح المدفوعة )راجع 

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

 حقوق    ىأل توزيعات األرباح المدفوعة 

 (26.431) (26.431) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- غير المسيطرة   األقلية  
              

 2.463.506  215.403  2.248.103  1.254.400  684.666  75.040  82.805  (59.239) (187.228) (130.364) 567.053  221.667  993.703  )غير مدقق( 2020مارس  31في كما 
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 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
 2021مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في لفترة 

 
   عامةمعلومات  -1

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

األميري رقم   المرسوم  بموجب  بتاريخ    6/89محدودة  للشركة  1989مارس    26الصادر  القانوني  الوضع  تغيير  تم الحقاً   .
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    ةثالثولفترة ال  2021مارس    31تشتمل 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 بها باإلضافة إلى 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
اإلم دولة  داخل  بها سواء  مرتبطة  قابضة أنشطة  بدورها كشركة  الشركة  تعمل  وبالتالي،  خارجها.  أو  المتحدة  العربية  ارات 

 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،  ،2020ديسمبر    31  في  ةيالمنته  البيانات المالية الموحدة السنوية المدققة للسنة

   والمعدلة، التي أصبحت سارية في الفترة الحالية كما هو موضح أدناه.المعايير الجديدة 
   والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة الجديدة  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    2-1

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

. إن تطبيق المعايير الدولية إلعداد  2021يناير   1والتي تسري للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد    لمعايير المحاسبة  الدولي
والتي من الممكن أن تؤثر    الحالية  فترةة الجديدة والمعدلة لم يكن لها تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في الالتقارير المالي

  على المعالجات المحاسبية للمعامالت أو الترتيبات المستقبلية. 
الدولي إلعداد التقارير    المعيار،  39  ي رقمالمحاسبة الدول  يار، مع9  رقم  الدولي إلعداد التقارير المالية  المعيارعديالت على  الت •

عادة إ " المتعلقة بـ  16 رقم الدولي إلعداد التقارير المالية والمعيار، 4 رقم الدولي إلعداد التقارير المالية المعيار،  7 رقم المالية
معيار معدل   عادة تشكيلعلى التقارير المالية بعد إ ، والتي تتناول القضايا التي قد تؤثر    2المرحلة    -ر سعر الفائدة ؤشم  تشكيل

 بديل.  سعر رمؤشالفائدة ، بما في ذلك استبداله ب
 

يبور الجنيه اإلسترليني  لاألمريكي )إعدادات شهر واحد وثالثة أشهر( و  يبور الدوالرلأسعار الفائدة لتتعرض المجموعة لمعايير  
 إلعادة تشكيل مؤشر[ ضمن عالقات محاسبة التحوط ، والتي تخضع  "ايبورمجتمعين بـ "يشار إليهما  أشهر( ]  3)إعدادات لمدة  
  إلى   نتقالالصناعية التي تدير اإل  املةمجموعات العالالسوق والمخرجات من مختلف    بمراجعة  المجموعة   تقومسعر الفائدة .  

. أوضح المنظمون أن جميع إعدادات سعر  ورايبأسعار الفائدة الجديدة. وهذا يشمل اإلعالنات الصادرة عن منظمين    مؤشر
    ليبور لجميع العمالت إما أن تتوقف أو لن تكون ممثلة على الفور بعد التواريخ التالية:

الفترات،  يبور  ل، إلعدادات    2021ديسمبر    31 • جميع  الياباني في  والين  السويسري  والفرنك  واليورو  الجنيه اإلسترليني 
 الدوالر األمريكي لمدة أسبوع وشهرين ؛ و  ليبور إعداداتو
 
  شهًرا.  12أشهر و  6أشهر و  3وشهر واحد و  واحد ليوماألمريكي   عدادات الدوالرإل ،  2023يونيو  30 •

احتياطية كافية مخصصات  الجنيه اإلسترليني    يبورلليبور الدوالر األمريكي أو  المرتبطة ب  ةسابقال تتضمن أي من العقود ال
 ايبورالمختلفة في الصناعة على لغة احتياطية ألدوات و  ةملامجموعات العالتعمل سعر الفائدة المرجعي. مؤشر  وقفل متينةو

  مختلفة ، والتي تراقبها المجموعة عن كثب وستبحث في تنفيذها عند االقتضاء.
( في  ISDA)  لصكوك المقايضة و الصكوك االشتقاقية  الدوليةللرابطة  تم توفير البنود االحتياطية   بالنسبة لمشتقات المجموعة ،

  الخاصة بها.  ISDAبهدف تطبيق هذه اللغة في اتفاقيات  البنوك، وتجري المجموعة مناقشات مع  2020نهاية عام 
المرجعية وتهدف   مؤشرات السعرمع البنوك لتغيير  بالنسبة للديون ذات السعر المتغير للمجموعة ، بدأت المجموعة مناقشات  

 . 2022 سنةعقود الدوالر األمريكي في وعلى  على عقود الجنية اإلسترليني خالل السنة هذه التعديالت انجازإلى 
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  )تتمة( ( IFRSsالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة ) تطبيق  -2
  )تتمة(   والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة الجديدة  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    2-1

عادة حتى نهاية حالة عدم اليقين الناشئة عن إ  9  رقم  لتقارير الماليةا  العداد  ستستمر المجموعة في تطبيق التعديالت على المعيار الدولي
الفائدة التي تتعرض لها المجموعة فيما يتعلق بتوقيت ومبلغ التدفقات النقدية األساسية. افترضت المجموعة أن حالة   مؤشر سعر  تشكيل

لذي سيتم فيه استبدال مؤشر سعر الفائدة لتحديد التاريخ ا  بايبور  المرتبطةعدم اليقين هذه لن تنتهي حتى يتم تعديل عقود المجموعة  
ذي الصلة. سيعتمد ذلك جزئي ا على إدخال البنود االحتياطية التي لم يتم إضافتها  توزيعالبديل وتعديل ال ؤشروالتدفقات النقدية لسعر الم

 بعد إلى عقود المجموعة ومفاوضاتها مع المقرضين. 
 

، حسب نوع التحوط.    بديل  سعر  رمؤش  إلى  نتقالات الصلة التي خضعت أو ستخضع لإلفيما يلي تفاصيل أدوات التحوط وبنود التحوط ذ
 الشروط بما في ذلك تاريخ االستحقاق والمبلغ االسمي لبنود التحوط المدرجة أدناه تتطابق مع شروط أدوات التحوط المقابلة.إن 

 

 

 داة  نوع األ

 

 يستحق في

القيمة اإلسمية  

األصلية  بالعملة 

 )مليون(

القيمة اإلسمية  

 (مليون)بالدرهم 

 

 أداة التحوط

 

 عملية االنتقال
      

      ة النقديالتدفقات   اتتحوط
      

إستالم شهر عقود مقايضة 

أسعار  ب سدادليبور أمريكي، 

 27 -2026 فائدة ثابنة بالدوالر األمريكي

دوالر    68,39

 أميركي

 

 

251.24 

قرض بنكي بالدوالر 

 2022متوقع في  األميركي
      

 3إستالم عقود مقايضة 

  سدادأشهر ليبور أمريكي،  

أسعار فائدة ثابنة بالدوالر ب

 24  - 2022 األمريكي

دوالر   143,46

 أمريكي

 
 

527.01 

قرض بنكي بالدوالر 

 2022متوقع في  األميركي

 3 إستالمعقود مقايضة 

أشهر ليبور جنية استرليني،  

أسعار فائدة ثابنة ب سداد

 2025 بالدوالر األمريكي

جنية   21,94

 استرليني

 
 

111.05 

قرض بنكي بالجنية 

 2021متوقع في  االسترليني

      

      تحوطات القيمة العادلة 
      

 3استالم عقود مقايضة 

أشهر بالدوالر األمريكي،  

أسعار فائدة ثابتة ب سداد

 2022 باليورو 

دوالر   6,40

 أمريكي

 
 

23.51 

قرض بنكي بالدوالر 

 2022متوقع في  األميركي
      

   912.81   المجموع

 
 فان االنتقال متوقع على اساس بروتوكوالت الرابطة الدولية لصكوك المقايضة و الصكوك االشتقاقية.  النسبة للمشتقات,ب
 

يناير   1كانت سارية ألول مرة للسنة المالية التي تبدأ في أو بعد    أخرى جوهرية  تعديالت  و  بخالف ما ورد أعاله ، ال توجد معايير
2021 . 
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  )تتمة( ( IFRSsتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة )  -2
 والمعدلة والتي لم يحن موعد تطبيقها  الجديدة والتفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  2-2
 

 تأثير جوهري على المعلومات المالية الموجزة الموحدة للمجموعة. ا ال تتوقع اإلدارة أن تطبيق المعايير المبينة أدناه سيكون له
 
  نهجًا أكثر توحيدًا للقياس والعرض لجميع عقود التأمين   المتعلق بتوفيرلتأمين  عقود ا   17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   •

 . (2023يناير  1)يسري للفترات السنوية بعد 
 
  اإلستثمار   28والمعيار المحاسبي الدولي رقم  البيانات المالية الموحدة      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 1معيار المحاسبة الدولي رقم  •

 .2023يناير 
 
وبعض التحسينات    3  رقم  لتقارير الماليةعداد ا، والمعيار الدولي إل37  رقمو   16  رقم  المتعلقة بمعيار المحاسبة الدولي  التعديالت •

  ، ومعيار المحاسبة الدولي 9  رقم  لتقارير الماليةعداد ا، والمعيار الدولي إل1  رقم  لتقارير الماليةعداد االسنوية على المعيار الدولي إل
 .(2022يناير  1 في أو بعدللفترات السنوية التي تبدأ   يسري ) 16 رقم لتقارير الماليةعداد اوالمعيار الدولي إل  41 رقم

 
الدولي إل • االمعيار  الماليةعداد  التأجيل.    بالتعديالت بشأنالمتعلق    4رقم    لتقارير  انتهاء نهج  التاريخ    المحدد   تاريخأن 

من تطبيق المعيار الدولي للتقارير    4  رقم  لتقارير الماليةعداد اإلعفاء المؤقت في المعيار الدولي إلا   نتهاء صالحيةال
 .2023يناير    1هو  9المالية  

 
بالمائة" إللغاء    10التي توضح أنه لغرض إجراء "اختبار    9لتعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ا •

المقترض سوى الرسوم   تضمني االعتراف بالمطلوبات المالية في تحديد الرسوم المدفوعة بعد خصم الرسوم المستلمة ، ال 
المدفوعة أو المستلمة بين المقترض والمقرض ، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض  

، مع السماح بالتطبيق    2022يناير    1نيابة عن اآلخر. التعديالت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  
 .المبكر

 
على  التع • رقم  ديالت  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المرتبط  اإل  لتمديد  16المعيار  اإليجار  امتياز  كان  اذا  ما  تقييم  من  بـ  عفاء 

COVID-19  (2021إبريل  1التي تبدأ في أو بعد  للفترات السنوية يسري ).يجارلعقد اإلهو تعديل . 
 

وبيان ممارسة المعيار الدولي إلعداد التقارير    1  رقم  المحاسبية )معيار المحاسبة الدوليالتعديالت المتعلقة باإلفصاح عن السياسات   •

للفترات السنوية التي   يسري)  8  رقم   ( والتعديالت المتعلقة بتعريف التقديرات المحاسبية ، معيار المحاسبة الدولي2  رقم   المالية
 (. 2023يناير   1تبدأ في أو بعد 

 
  ص بأهم السياسات المحاسبية ملخ -3

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

  تتم بهاوهي 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

    .بناًء على مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء إعادة تقييم بعض األدوات الماليةة تم إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحد
تلك    والعرض واألساليب المستخدمة في تجهيز هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة متوافقة معة  يسياسات المحاسبإن ال

  . 2020ديسمبر  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  

السنوية    ةالموحد  الرجوع إلى البيانات المالية  دةالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموح ة ويجب عند قراءة هذه  السنوية للمجموع
لفترة الثالثة ة  من الضروري أن نتائج أعمال المجموع  . باإلضافة إلى انه ليس2020ديسمبر    31المدققة كما في وللسنة المنتهية في  

المنتهية في   المجموعتعط  2021مارس    31أشهر  أعمال  لنتائج  دقيقًا  المتوقعة  ي مؤشرًا  ستنتهي في  ة  التي  ديسمبر    31للسنة 
2021 . 
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 ص بأهم السياسات المحاسبية )تتمة ملخ -3
 

    (COVID-19)تأثير
(، دخل االقتصاد العالمي في فترة أزمة رعاية صحية غير مسبوقة ما تسبب COVID-19مع التطور السريع لوباء فيروس كورونا )

مع إغالق    استثنائية  إجراءات احتواءالعديد من البلدان    اتبعت  وقد  والحياة اليومية.في اضطراب عالمي كبير في األنشطة التجارية  
قيود على األنشطة اليومية. كانت المجموعة سباقة في تطبيق مجموعة من اإلجراءات لتخفيف    فرض  كامل أو جزئي بما في ذلك

، إلى أقصى حد ممكن، ولتوفير والتوصيات الحكومية لضمان سالمة وأمن الموظفين لتطبيق كافة األنظمة( و COVID-19)تأثير 
  .ء المجموعةلعمال متواصلةخدمة 

 
رؤساء جميع    متمثلة في  COVID 19مركز قيادة  و   إجراءات إدارة األزمات  خالل  الوضع عن كثب من بمراقبة  ة  مجموعال  تستمر

 اإلدارات لمراقبة الوضع الوبائي واتخاذ القرارات في الوقت المناسب مع تطور الوضع.
 

ومطلوبات    أعمال وموجوداتالعالمي التي يمكن أن يكون لها تأثير مادي على    للوباء  ستثنائيةفي الظروف اإل  بالنظراإلدارة    قامت
 لمجموعة يمكن أن تنشأ من المخاطر المحتملة التالية:ا/ سيولة  ربحيةلمجموعة وخلصت إلى أن التأثيرات الرئيسية على ا
 

 ، • توقف اإلنتاج
 • اضطرابات سلسلة التوريد ،

 • عدم توفر الموظفين ،
 • انخفاض المبيعات بسبب إغالق مواقع المشاريع ،

 الذمم المدينة التجارية و• زيادة خسائر االئتمان المتوقعة من 
 غير المالية )بما في ذلك الشهرة(. موجودات• انخفاض قيمة ال

 
على أساس مبدأ االستمرارية. في    المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإعداد  أنه من المناسب    لىع  تماماً مقتنعة  اإلدارة    إن

تتطلب عادة    موجوداتفيما يتعلق بالقيم الدفترية للبالخصوص  بعض الحاالت،   فإنه ال يزال من  ،  تقدير هامغير المالية، والتي 
المحتمل  الصعب التأثير  موثوق   تقييم  بشكل  لألزمة    لألزمة  األولية  المراحل  كانت  خالل  إذا  بالتغييرات  الوما  في  عض محتملة 

  اإلدارة   اناالستجابات األولية ذات الصلة للحالة. وبناًء على ذلك، ف  نتيجة)في السنة(    ةفعل مؤقت  هرد  هي  االفتراضات الرئيسية
 . وإتخاذ اإلجراءات المناسبةفي تاريخ كل بيان مركز مالي في مراقبة وتقييم صحة هذه االفتراضات  ستستمر

 
في اإلمارات العربية المتحدة في العمل، وكانت خطوط إنتاج قطاع البناء    استمر،  2020مارس    31فيما يتعلق بالربع المنتهي في  

بدأ إغالق   ، خالل الربع األول من السنة السابقة،المجموعة في اإلمارات تعمل طوال هذه الفترة ألنها لم تكن خاضعة للعديد من القيود
. وبناًء على ذلك ، فقد نظرت اإلدارة في التأثير المحتمل  2020لشهر مارس  فقط في األسبوع األخير وبنغالديش   اإلنتاج في الهند

أنها غير    2020ام  ونتائج الربع األول من ع  2020مارس    31في  كما  للمجموعة    بيان المركز المالي الموجز الموحدلألزمة على  
 جوهرية

 
اعتماد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة    إلى أنه في تاريخاإلدارة  خلصت    ،  2021مارس    31فيما يتعلق بالربع المنتهي في  

  المجموعة الخاص ب، باستثناء قسم أدوات المائدة  على المركز المالي أو األداء المالي للمجموعة جوهري لم يكن هناك تأثير    الموحدة،
التأثير    بمراقبة  اإلدارة  تقومتدريجي وقد يستغرق بعض الوقت. باإلضافة إلى ذلك،    يتم بشكل  الصلة  يوق ذالس  ان تعافيحيث  

 . 2021مارس  31المحتمل لالرتفاع السريع في معدالت اإلصابة في الهند بعد 
 

 التغيرات في اإلفتراضات والتقديرات غير المؤكدة   -4
 

الموحدة مع تلك المستخدمة في إعداد   تتوافق األحكام والتقديرات الهامة المستخدمة في إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة 
 .  2020ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في  البيانات المالية الموحدة السنوية المدققة
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 اإليرادات  -5

 
 مـارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 2021 2020 
 ألف درهـم  ألف درهـم  
 )غير مدقق( )غير مدقق(  
   

 585.423  720,827 بيع البضائع
 7.336  1,944 أخرى 

   
 722,771  592.759 
    

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

 مارس  31فترة الثالثة أشهرالمنتهية في ل 
 2021 2020 
 ألف درهـم  ألف درهـم  
 )غير مدقق( )غير مدقق(  
   

 178.524  206,485 مواد خام مستهلكة  
 (3,882) 36,666 التغير في البضائع تامة الصنع 

 4,520 18,018 الحركة  يئةمخصص البضاعة بط
 51.294  48,215 عمالة مباشرة  

 33.309  31,612 الطاقة والوقود 
 48.066  43,767 الغاز النفطي المسال والغاز الطبيعي  

 27.784  27,129 معدات  وآالت  ،استهالك ممتلكات
 37  145 حق إستخدام الموجودات  استهالك

 22.056  24,407 مصاريف اصالحات وصيانة 
 23.901  25,517   مصروفات مواد التعبئة

 13.423  7,764 أخرى  
   
 469,725  399.032 
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 إدارية وعمومية   اريفمص -7
 

 مارس  31فترة الثالثة أشهرالمنتهية في ل 
 2021 2020 
 ألف درهـم  ألف درهـم  
 )غير مدقق( )غير مدقق(  
   

 22.691  23,159 والتكاليف ذات الصلة تكاليف موظفين 
 4.537  3,197 معدات وآالت  ،استهالك ممتلكات

 2.738  2,519 إستثمارات في ممتلكات استهالك 
 468  38 حق إستخدام الموجودات  استهالك

 1.771  1,870 إطفاء موجودات غير ملموسة   
 1.114  1,070 هاتف وبريد ومستلزمات مكتبية 

 1.189  1,286 إصالحات وصيانة  مصاريف 
 5.680  2,445 أتعاب قانونية ومهنية 

 938  900 مصروفات مرافق 
 381  339 مصروفات أمن  

 2.513  3,889 ترخيص تكنولوجيا المعلومات وأتعاب االستشارات
 2.092  1,573 في ممتلكات  إستثماراتمصروفات 

 5.990  7,153 أخرى  
   
 49,438  52.102 
    

 
 خسائر انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة والمطلوب من أطراف ذات عالقة 7-1
 

 مارس  31فترة الثالثة أشهرالمنتهية في ل 

 2021 2020 

 ألف درهـم  ألف درهـم  

 )غير مدقق( )غير مدقق(  
   

 6.031  5,646 خسائر انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة  
 25  15 خسائر انخفاض قيمة المطلوب من أطراف ذات عالقة  

   
 5,661  6.056 
   

 
 مصاريف بيعية وتوزيعية  -8
 

 مارس  31فترة الثالثة أشهرالمنتهية في ل 
 2021 2020 
 ألف درهـم  ألف درهـم  
 مدقق()غير  )غير مدقق(  

   
 34.238  31,763 موظفين والتكاليف ذات الصلةرواتب 

 32.113  62,765 الشحن والنقل  
 6.240  7,146 عمولة الوكالة

 17.374  9,988 مصروفات دعاية وترويج  
 1.061  943 مصروفات اإليجار 

 1.234  343 مصروفات سفر وضيافة  
 1.521  1,965 معدات وآالت  ،استهالك ممتلكات

 6.321  5,587 حق إستخدام الموجودات  استهالك
 4.022  5,116 أخرى  

   
 125,616  104.124 
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 تكاليف وإيرادات التمويل  -9

 مارس  31فترة الثالثة أشهرالمنتهية في ل    
 2021 2020 
 ألف درهـم  ألف درهـم  

 )غير مدقق( )غير مدقق(  
   

   تكاليف التمويل
 11.565  12,130 الفوائد على التمويالت المصرفية

 5.859  3,581 مصروفات الربح على التمويالت اإلسالمية
 --  14 الفوائد على مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 

 1.204  1,200 اإليجار عقود مطلوبات  مصاريف الفوائد على

 5.647  --  المشتقةصافي التغير في القيمة العادلة لألدوات 
 934  692 بنكيةرسوم 

 --  11,480 صافي خسائر صرف عمالت أجنبية
   

 25.209  29,097 اإلجمالي )أ(
   

   إيرادات التمويل  
 1.930  1,598 بنكيةالفوائد من الودائع ال

 108  44 الربح من ودائع الوكالة

 18  --  أطراف ذات عالقة منالفوائد على مبالغ مستحقة 
 --  10,043 صافي التغير في القيمة العادلة لألدوات المشتقة

 5.359  --  صرف عمالت أجنبية  أرباحصافي 
   

 7.415  11,685 اإلجمالي )ب(
   

  17.794  17,412 ب(-صافي تكاليف التمويل )أ
 وفقًا لطريقة حقوق الملكية  مستثمر بها استثمارات في شركات   -10

بها   المستثمر  الشركات  أرباح  من  المجموعة  حصة  الملكية    والمسجلةبلغت  حقوق  لطريقة  الوفقًا  في ثالثلفترة  المنتهية  أشهر   ة 
 2,92:  )غير مدقق(  2020مارس    31أشهر المنتهية في    ةثالث)فترة ال  )غير مدقق(  مليون درهـم   3,46  مبلغ  2021مارس    31

    مليون درهـم(.
خالل الفترة الحالية من شركتها المستثمر بها وفقًا   )غير مدقق(  مليون درهـم  0,11  حصلت المجموعة على توزيعات أرباح بقيمة

 مليون درهـم(. 0,08: )غير مدقق( 2020مارس  31أشهر المنتهية في  ثالثةلطريقة حقوق الملكية )فترة ال
  

 الربح للسهم الواحد   -11
 مارس  31 فـترة الثالثـة أشـهر المنتهية فيل 
 2021 2020 
 )غير مدقق( )غير مدقق(  

   

 25.694  60,674 درهم(الربح العائد إلى مساهمي الشركة )ألف 

 993.703  993,703 )ألف درهم( المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 0.03  0.06 )درهـم(  الربح األساسي والمخفض للسهم الواحد  

 
في تاريخ بيان المركز  قائمة لدى الشركة كما    أسهم  نظرًا لعدم وجود أي التزامات  ألساسي للسهما مخفض للربح    لم يكن هناك تأثير

 المالي الموجز الموحد.
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  ممتلكات، آالت ومعدات  -12

 وإستهالك )غير مدقق(  ات إضافات، إستبعاد      
 

 إضافات عمل  معدات و ، آالت و على ممتلكات  باإلستحواذ  المجموعة  قامت  ،2021مارس    31أشهر المنتهية في    ثالثةخالل فترة ال
مليون    24,36:  2020مارس    31أشهر المنتهية في    ثالثة)فترة الدرهم  مليون    16,18بمبلغ    إلنجازقيد الى األعمال الرأسمالية  ع

  . (درهم
أشهر المنتهية    ثالثةدرهـم )فترة ال   مليون   0,28آالت ومعدات بصافي قيمة دفترية بلغت  ،  تم استبعاد ممتلكات،  خالل الفترة الحالية

أشهر المنتهية في   ثالثةدرهـم )فترة ال  مليون   0,07بمبلغ    خسائرمليون درهـم(، وقد ترتب على ذلك    0,09:  2020مارس    31في  
 الموجز الموحد  الربح أو الخسارةفي بيان اإليرادات األخرى درهـم( والتي تم إدراجها ضمن  آالف 4: أرباح بمبلغ 2020مارس  31

    .(26إيضاح  راجع)
 31أشهر المنتهية في    ثالثة)فترة الدرهم  مليون    32,29والمعدات للفترة الحالية  ، اآلالت  االستهالك على الممتلكات  أعباء  بلغت

 اإلمارات العربية المتحدة. دولة فيما يلي تفاصيل الممتلكات، اآلالت والمعدات داخل وخارج  مليون درهم(. 33,84: 2020مارس 
   

 مـارس  31 
2021 

 ديسمبـر  31
2020 

 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدقق(  )غير مدقق(  

   
 737,309 729,737 المتحدةداخل دولة اإلمارات العربية  

 414,971 384,499 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

 1,114,236 1,152,280 
   

 
 لشهرة ا -13

 مـارس  31 
2021 

 ديسمبـر  31
2020 

 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدقق(  )غير مدقق(  

   
 120,378 120,561   الرصيد اإلفتتاحي

 183 48 التغيرات في معدالت الصرف  اتتأثيرإضافة:  
   

 120,561 120,609 الختاميالرصيد  
    

حيث تم االعتراف    مليون درهم  58,5مليون درهم ومبلغ    6,2ومبلغ    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 أوروبا اس.   ،عند االستحواذ  ا به

مليون درهم(، ورأس الخيمة   27,0)  ارك الدولية للتجارة المحدودةمتمثلة في  في المملكة العربية السعودية    والمنشآتايه. آر. إل.  
   مليون درهم(. 31,5) .السعودية ذ.م.م

حساسية انخفاض القيمة للتغيرات في االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد    لتحلي  إختبار  بإجراء  اإلدارة  قامت،    الحالية  خالل الفترة
  مؤشرات على انخفاض القيمة. عدم وجودتم تخصيص الشهرة لها وخلصت إلى ي لكل وحدة منتجة للنقد المبلغ القابل لالسترداد 

 إستثمارات في ممتلكات  -14
 مـارس  31 

2021 
 ديسمبـر  31

2020 

 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدقق(  )غير مدقق(  

   
 884,408 882,109 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 41,751 42,155 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

   
 924,264 926,159 
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 إستثمارات في ممتلكات )تتمة(  -14
 

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

تم التي  مليون درهم و  1049.96)مدقق(    2020ديسمبر    31كما في  إلستثمارات المجموعة في ممتلكات  بلغت القيمة العادلة  
. بناء  على التقييمات التي قام بها المقيمون الخارجيون الذين لديهم خبرة مناسبة في السوق في تقييم اإلستثماراتالتوصل إليها  

ة في  خالل فترة الثالثة أشهر المنتهي  جوهري في القيمة العادلة لإلستثمارات في ممتلكات تتوقع اإلدارة أنه لم يكن هناك أي تغيير
 . 2021مارس  31
 

كما في    ممتلكاتعلى أساس تقييم مستقل لل  2020ديسمبر    31للمجموعة في    لالستثمارات في ممتلكاتتم تحديد القيمة العادلة  
موقع  فئة وتقع في نفس    لممتلكاتفي معامالت التقييم    حديثة  التقييم بمؤهالت مناسبة كما لديها خبرة   شركةذلك التاريخ. تتمتع  

، أبلغ المقيمون عن قيم سوقية عادلة  COVID 19المعنية بالتقييم. نتيجة للتأثير االقتصادي الحالي والمستقبلي لوباء  الممتلكات
.  RICSمن اإلصدار العالمي للكتاب األحمر    VPGA-10و    VPS-3" وفق ا لـ    عدم يقين جوهري في التقييم  على أساس "
الحال  عليه  ما هو  مقدر أقل من اليقين ودرجة أعلى من الحذر بالتقييم    ربطجة لذلك ، ينبغي  ، الحظ المقيمون أنه "نتي  بشكل خاص

الحالية  االستجابة  المقارنة.  ألغراض  السابقة  السوق  بأدلة  أقل  وزن  ربط  يمكن   ، النحو  هذا  على   عادة. 
 ا ".تعني أننا نواجه مجموعة غير مسبوقة من الظروف التي نبني عليها حكم    COVID- 19لـ 
 

ديسمبر    31)  2021مارس    31في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما في    3يتم تصنيف اإلستثمارات في ممتلكات كمستوى  
 (.  3: المستوى 2020

 
 ذمم تجارية مدينة وأخرى  -15
 مـارس  31  

2021 
 ديسمبـر  31

2020 
 ألف درهم  ألف درهم  
 )مدقق(  )غير مدقق(   
    

 1,029,676 1,070,833  ذمم تجارية مدينة 
 (226,655) (232,022)  إنخفاض القيمة  خسائر يطرح: مخصص

    
 803,021 838,811  )أ( اإلجمالي

        
 123,833 132,172  أخرى ذمم مدينة

 (8,866) (8,866)  الئتمان المتوقعةيطرح: مخصص خسائر ا
        

 114,967 123,306  اإلجمالي )ب( 
        

 186,427 188,226  )ج( دفعات ومصاريف مدفوعة مقدماً 
 29,485 29,849  )د(  ودائع

    
 1,133,900 1,180,192  مجموع )أ+ ب + ج + د( 

    

 
 
  



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

 )تتمة(  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
 2021مارس  31المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

 

18 

 

 

   )تتمة(  ذمم تجارية مدينة وأخرى  -15
 ذمم مدينة طويلة األجل )أ(  

 مـارس  31  
2021 

 ديسمبـر  31
2020 

 ألف درهم  ألف درهم  
 )مدقق(  )غير مدقق(   
    

 3,805 3,650   ذمم تجارية مدينة
 (452) (387)  الئتمان المتوقعةيطرح: مخصص خسائر ا

    
  3,263 3,353 

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

 2,770 2,719  الجزء طويل األجل )أ(
         

 107,995 108,030  أخرى ذمم مدينة
 (26,375) (26,375)  الئتمان المتوقعةيطرح: مخصص خسائر ا

    
  81,655 81,620 

 (53,265) (60,613)  الجزء المتداول المدرجة ضمن ذمم مدينة أخرىيطرح:  
    

 28,355 21,042  الجزء طويل األجل )ب(
    

 31,125 23,761  الجزء طويل األجل )أ+ ب(
     

بموجب    وهي مضمونة جزئياً تابعة    ةن استبعاد شركعأعاله المبالغ المستحقة  األخرى    الذمم المدينة  يمثل الجزء طويل األجل من
 شيكات مؤجلة الدفع.  

 

 البضاعة   -16

  
 مـارس  31

2021 
 ديسمبـر  31

2020 
 ألف درهم  ألف درهم  
 )مدقق(  )غير مدقق(   

    
 882,886 835,531  تعديل القيمة القابلة للتحصيل( طرحبعد صافي  ) بضائع تامة الصنع
 (124,139) (138,156)  الحركة   ئةبطي البضاعةيطرح: مخصص 

    
 758,747 697,375  اإلجمالي )أ( 

    
 174,640 177,424  مواد خام

 192,847 196,329  وقطع الغيار  المخازنو  مواد االستهالكية
    
  373,753 367,487 

 (88,033) (91,641) بطيئة الحركة مخصص بضاعة يطرح: 
    

 279,454 282,112  اإلجمالي )ب( 
    

 20,416 30,281  )ج( الطريق  فيبضائع 
 17,281 18,470  )د(  أعمال قيد اإلنجاز

    
 1,075,898 1,028,238  مجموع )أ+ ب + ج + د( 

    
 

 153,74، قامت المجموعة باالعتراف بخسائر متراكمة نظرا  النخفاض قيمة بضائع تامة الصنع بمبلغ  2021مارس    31كما في  
بلغت   تكلفة  مقابل  درهم  درهم  416,18مليون  بلغت   151,30:    )مدقق(  2020ديسمبر    31)  مليون  تكلفة  مقابل  درهم  مليون 

. تم إدراج الفرق الناتج عن  التكلفةكانت أقل من    صيل والتيإلى صافي القيمة القابلة للتح  وذلك للوصول(،  مليون درهم  346,92
مليون   6,17  )غير مدقق(:  2020مارس    31أشهر المنتهية في    ثالثة)فترة المليون درهم )غير مدقق(    2,46والبالغ    تخفيض القيمة

 الموحد.الموجز  الربح أو الخسارةضمن تكلفة المبيعات في بيان  درهم(
 

  تم رهن بعض البضائع لصالح البنوك مقابل التسهيالت التي حصلت عليها المجموعة.
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 مع األطراف ذات العالقة  واألرصدة المعامالت  -17
، باستثناء تلك المعامالت المفصح عنها في الفترةمع أطراف ذات العالقة خالل أبرمتها المجموعة فيما يلي المعامالت الهامة التي  

 :المرحلية الموجزة الموحدةهذه المعلومات المالية  ضمنأخرى  مواضع
 

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

 مارس  31 فترة الثالثة أشهرالمنتهية فيل 
 2021 2020 
 ألف درهـم  ألف درهـم  
 )غير مدقق( )غير مدقق(  
   

 28.952  29,482 بيع بضائع وخدمات وعقود إنشاءات 
 61.185  57,315 شراء بضائع وتقديم خدمات

 --  14 (9)راجع إيضاح  مصروفات فوائد  
 18  -- (9إيرادات فوائد )راجع إيضاح  

   
  

   العليا  اإلدارةتعويضات موظفي 
   

  التالي: كما   الفترةخالل   مجموعةللالعليا  موظفي اإلدارة فآت أعضاء مجلس اإلدارة وكانت مكا 
   

 مارس  31أشهرالمنتهية في فترة الثالثة  ل 
 2021 2020 
 ألف درهـم  ألف درهـم  
 )غير مدقق( )غير مدقق(  
   

 2.514  2,397 قصيرة األجل  مزايا 
 63  58 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 

 3.700  1,850 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
   

   من أطراف ذات عالقة  طلوب الم

 
 مـارس  31

2021 
 ديسمبـر  31

2020 

 ألف درهم  ألف درهم 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
   

 43,530 43,759 شركات مستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الملكية 
 32,164 30,349 أطراف أخرى ذات عالقة  

   
 74,108 75,694 

 (45,799) (45,814)  االئتمان المتوقعةيطرح: مخصص خسائر 
   
 28,294 29,895 
    

 أطراف ذات عالقةإلى  طلوب الم   

 
 مـارس  31

2021 
 ديسمبـر  31

2020 

 ألف درهم  ألف درهم 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
   

 4,905 6,146 شركات مستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الملكية 
 30,931 35,240 أطراف أخرى ذات عالقة 

   
 41,386 35,836 
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 األدوات المالية المشتقة     -18
مقايضة   السلع ومشتقات  تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة ألغراض إدارة المخاطر. قامت المجموعة بتصنيف مشتقات

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

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

   

 
 مـارس  31

2021 
 ديسمبـر  31

2020 
 ألف درهم  ألف درهم 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
   

   غير متداولة 
   موجودات مالية مشتقة 

 4,793 6,551 والعمالت عقود أخرى لمقايضة أسعار الفائدة
   
 6,551 4,793 
   

 

 
 مـارس  31

2021 
 ديسمبـر  31

2020 
 ألف درهم  ألف درهم 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
   

   غير متداولة 
   مطلوبات مالية مشتقة 
 16,118 8,596 الفائدة المستخدمة للتحوط عقود مقايضة أسعار 

   
 8,596 16,118 
     

 
 مـارس  31

2021 
 ديسمبـر  31

2020 
 ألف درهم  ألف درهم 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
   

   متداولة 
   موجودات مالية مشتقة 

 --  90 مشتقات السلع المستخدمة للتحوط
 --  3,261 عقود تحويل عمالت آجلة 

   
 3,351  -- 
     

   

 
 مـارس  31

2021 
 ديسمبـر  31

2020 
 ألف درهم  ألف درهم 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
   

   متداولة 
   مطلوبات مالية مشتقة 

 16,305 14,169 عقود مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة للتحوط 
 1,391 --  المستخدمة للتحوطمشتقات السلع 

 5,024 --  عقود تحويل عمالت آجلة 
   
 14,169 22,720 
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 أرصدة لدى البنوك ونقد  -19

 مـارس  31 
2021 

 ديسمبـر  31
2020 

 ألف درهم  ألف درهم 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
   

 1,687 1,971 النقد في الصندوق
   

   أرصدة لدى البنوك:
 89,576 94,003 تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ ربطها  ودائع ثابتة -
 45,000 25,000 تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ ربطها  ودائع وكالة -
 313,727 324,862 حسابات جارية -
 11,409 5,996 ية ودائع هامش -
 8,577 22,984 حسابات تحت الطلب -
   

 469,976 474,816 النقد وما يعادله  
 (183) (183)  مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة: يطرح

   
 469,793 474,633 النقد وما يعادله )أ(

   
 143,671 165,959 تستحق بعد ثالثة أشهر من تاريخ ربطها )ب( ودائع ثابتة

   
 613,464 640,592 أرصدة لدى البنوك ونقد )أ + ب(

   

 
 

لدى   األرصدة  مبلغ  تشتمل  على  والنقد  درهم    0.55البنوك  ومبلغ    0.63)مدقق(:    2020ديسمبر    31)مليون  درهم(  مليون 
190,37  ( درهم  درهم(  145,67)مدقق(:    2020ديسمبر    31مليون  اإلمارات   مليون  دولة  خارج  بها  محتفظ  التوالي،  على 

 العربية المتحدة. 
 

مليون درهم(   1.63: )مدقق( 2020ديسمبر  31)مليون درهم    0,72 على مبلغ وتشتملبنكية فائدة تجارية الودائع ال تحمل جميع
ك كرهن مقابل التسهيالت المصرفية التي حصلت عليها المجموعة. تخضع ودائع الوكالة لمعدالت  وتم االحتفاظ بها من قبل البن

 أشهر.  ثالثةاستحقاق أصلية تقل عن الربح المتفق عليها مع المصارف اإلسالمية ويتم إيداعها لدى البنوك لفترة 
 

 هامش.الالحسابات الجارية وودائع  يتم إحتساب فوائد علىال 
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  رأس المال   -20
 مـارس  31 

2021 
 ديسمبـر  31

2020 

 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
 823,703 823,703  درهم للسهم الواحد 1سهم مصدر كأسهم منحة بقيمة  823.703.958

   
  993,703 993.703 
     

  إستالف من البنوك  -21
 التمويل المصرفي اإلسالمي  (أ)

 
 مـارس  31 

2021 
 ديسمبـر  31

2020 

 ألف درهم  ألف درهم 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

   قصيرة األجل( 1)
   

 75,000 75,000 )أ( تسهيالت مضاربة
 187,053 197,387 )ب( السلع مرابحةتسهيالت 

 140,429 102,712 ( أدناه(2)راجع إيضاح )األجل الجزء المتداول للتمويل طويل 
   
 375,099 402,482 
   

     التمويل المصرفي اإلسالمي – ( طويل األجل 2)
   

 مـارس  31 
2021 

 ديسمبـر  31
2020 

 ألف درهم  ألف درهم 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

   
 294,401 231,605 )ب( السلع مرابحةتسهيالت 

 261,737 251,240 تسهيالت اإلجارة )ج(
 (140,429) (102,712) يطرح: الجزء المتداول للتمويل طويل األجل

   
 380,133 415,709 
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  إستالف من البنوك )تتمة(  -21
  )تتمة(  التمويل المصرفي اإلسالمي (أ)
 )تتمة(  التمويل المصرفي اإلسالمي – ( طويل األجل 2)

 مـارس  31 
2021 

 ديسمبـر  31
2020 

 ألف درهم  ألف درهم 

 )مدقق(  )غير مدقق(  الحركة:
   

 633,355 556,138 يناير   1الرصيد في  
 75,000 --  السنةالفترة/مبالغ تم الحصول عليها خالل  

 (152,217) (73,293) السنةالفترة/يطرح: مبالغ مسددة خالل 
   

 556,138 482,845 السنة الفترة/ نهايةالرصيد كما في 
 الجزء المتداول للتمويل قصير األجل  يطرح:  

 (140,429) (102,712) ((1)أ( )  21)راجع إيضاح     
   

 380,133 415,709 
      

للمجموعة   المدققة  السنوية  الضمانات الواردة في البيانات المالية الموحدة  هي نفسإن الضمانات المقدمة مقابل هذه التسهيالت  
  .2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

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 
عات إيجار محددة لفترة  أو من المجموعة ويقوم بتأجيره إلى المجموعة مقابل دف  آخربشراء/االستحواذ على أصل من طرف  

 إيجارية محددة.    

 
 تمويالت مصرفية تخضع لفائدة  )ب(
 مـارس  31 

2021 
 ديسمبـر  31

2020 

 ألف درهم  ألف درهم 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

   قصيرة األجل( 1)
 103,715 132,802 على المكشوف بسح 

 329,490 293,161 قرض قصير األجل
 238,145 260,633 أدناه(  2)راجع إيضاح    األجلالجزء المتداول للتمويل طويل 

   
 686,596 671,350 
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  إستالف من البنوك )تتمة(  -21
 تمويالت بنكية تخضع لفائدة )تتمة(  (ب )

  
   طويلة األجل  بنكيةقروض  ( 2)
 مـارس  31 

2021 
 ديسمبـر  31

2020 

 ألف درهم  ألف درهم 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
   

 719,404 591,226 يناير   1الرصيد في  
 104,630 50,000 السنةالفترة/مبالغ تم الحصول عليها خالل  

 (232,808) (40,493) السنةالفترة/يطرح: مبالغ مسددة خالل 
   

 591,226 600,733   السنةنهاية الفترة/الرصيد كما في  
 (238,145) (260,633) ((1)ب( ) 21للتمويل طويل األجل )راجع إيضاح  الجزء المتداول يطرح:  

   
 340,100 353,081 

   
 

طويلة األجل، بما في ذلك شروط السداد ومعدالت الفائدة والضمانات المقدمة تم إدراجها    كيةبنإن التفاصيل الخاصة بالقروض ال
 . 2020ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في المدققة  السنوية في البيانات المالية الموحدة

 

 دائنة وأخرى  مم تجاريةذ -22
 

 مـارس  31 
2021 

 ديسمبـر  31
2020 

 ألف درهم  ألف درهم 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
   

 283,312 314,601 دائنة  تجارية ذمم
 175,184 174,803 مصروفات مستحقة ومصروفات أخرى

 53,995 62,648 من العمالء دفعات مقدمة
 --  30,899 موجودات محتفظ بها للبيع مستلمة مقابل مقدمة دفعات

 65,308 71,128 عموالت وخصومات مستحقة الدفع  
 56,078 59,552 ذمم دائنة أخرى

   
 713,631 633,877 
   

 
 توزيعات األرباح وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة  -23
 
باعتماد توزيعات أرباح نقدية بواقع   2021مارس    30بتاريخ    المنعقد خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي    ونقام المساهم (أ)

وتوزيعات أسهم بواقع  ألف درهم 141,958تبلغ  ٪15: توزيعات أرباح نقدية بواقع 2020. )ألف درهم 74,528تبلغ  7,5٪
 .(ألف درهم  47.319تبلغ  5٪

 
كافآت ألعضاء مجلس اإلدارة  باعتماد م  2021مارس    30بتاريخ    المنعقد  اجتماع الجمعية العمومية السنويقام المساهمون خالل   (ب )

 درهم(. ألف 3.700: 2019ديسمبر  31)للسنة المنتهية في  2020ديسمبر  31درهم للسنة المنتهية في  ألف 1,850بمبلغ 
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 وااللتزامات  المحتملةالمطلوبات  -24

 مـارس  31 
2021 

 ديسمبـر  31
2020 

 ألف درهم  ألف درهم 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

   المحتملةالمطلوبات 
   

 13,752 88,495 خطابات ضمان
 46,521 42,705 إعتمادات مستندية

    94,136 91,421 والتزامات ضريبية أخرى محتملةضريبة القيمة المضافة  
   إلتزامات 

 20,266 32,588 إلتزامات رأسمالية
    
 اقتصاد شديد التضخم   -25

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

٪ من إجمالي 0.55. بلغ إجمالي أصول الشركة التابعة اإليرانية  2021مارس    31أشهر المنتهية في    لثالثةفترة ا  أو خالل  2020
 . 2021مارس  31الموحدة للمجموعة كما في األصول 

 
عوامل التحويل المستخدمة  إن . مستهلكل المشتقة من مؤشر أسعار العوامل التحوي  من خالل غير اإلعتياديساب تأثير التضخم تح إتم 

  إلعادة عرض البيانات المالية للشركة التابعة هي كما يلي: 
 عامل التحويل  المؤشر  

 1,0624 298,10 2021مارس  31

 1.4479 280.60 2020ديسمبر  31

 1.2775 193.80 2019ديسمبر  31
 1.3558 151.70 2018ديسمبر  31
  111.90 2017ديسمبر  31

    
 :إن تأثيرات إعادة البيان المذكورة أعاله مبينة كاألتي

 
 ؛ 2020يناير  1من  ا  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   •

يان الربح  ب  تالي إعادة( ، وبالشديدة التضخمات  ياالقتصاد  معدل السنة حتى تاريخه لغيرط  الصرف الختامي لكل فترة )بدال  من متوس
 لكل من مؤشر التضخم وتحويل العملة ؛ الموحد  أو الخسارة الموجز

 
  اريخ بيان المركز المالي الموجز الوحدة النقدية الجارية في تبسابقا     عرضها لم يتم إعادة بيان الموجودات والمطلوبات النقدية ألنه تم   •

 و سيتم استردادها أو دفعها نقد ا ؛ الموحد. البنود النقدية هي األموال المحتفظ بها والبنود التي
 
وما   المعدات واإلستثمارات في ممتلكاتو  لتاريخية )مثل الممتلكات واآلالتغير النقدية بالتكلفة ا  يتم إدراج الموجودات والمطلوبات •

الناتجة عن  الشديد   بيان حقوق ملكية الشركة التابعة باستخدام مؤشر التضخم. تم اإلبالغ عن تأثيرات التضخم  إعادة تم إلى ذلك( و
القوة الشرائية العامة حتى   التضخم    2020ديسمبر    31التغيرات في  مباشرة  كأحد مكونات حقوق   غير االعتياديفي احتياطي 

ا من  تأثيرات التغيرات في التم اإلبالغ عن  الملكية و خسارة  المن خالل بيان الربح أو    2021يناير    1قوة الشرائية العامة اعتبار 
االستهالك   مصاريففي بند منفصل مذكور كخسارة في صافي المركز النقدي ، إلى جانب التأثير على  المرحلي الموجز الموحد  

 . للفترة

، وقد    2020لسنة    الذي تم اصداره للربعين األول والثانياختارت المجموعة عدم إعادة بيان الربح أو الخسارة الموجز الموحد   •
الربع الثالث،   تأثير  الربعين، باإلضافة إلى  المعيار، باالعتراف بتأثيرات إعادة البيان لهذين  قامت، كما هو مسموح به من قبل 

 بالكامل في بيان الربع الثالث. 
 
 

  



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

 )تتمة(  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
 2021مارس  31المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

 

26 

 

 

 )تتمة( اقتصاد شديد التضخم   -25
 

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

 2021يناير  1  

 ألف درهم  

 مدقق( غير )  الموجز الموحد التأثير على بيان المركز المالي
   

 457  الزيادة في ممتلكات، آالت ومعدات
 551  الزيادة في إستثمارت في ممتلكات

 555  الزيادة في موجودات أخرى
   

 1,563  الزيادة في حقوق الملكبة
   

   العائد إلى
 1,563  المتراكم  غير اإلعتياديحقوق الملكية بسبب التضخم  ل  الرصيد االفتتاحي زيادة فيال

      
لفترة الثالثة أشهر    الموجز الموحد الخسارة وأالربح  بيان التأثير على

مارس   31المنتهية في 
2021 

 ألف درهم  
 مدقق( غير )  
   

 301  الزيادة في اإلستهالك للفترة
 518  خسارة في صافي المركز النقديال

  819 
   
 

 محتفظ بها للبيعمصنفة كموجودات موجودات  -26
 

والمعدات بما في ذلك حقوق استخدام األراضي للشركة   ، آالتاتفاقيات لبيع الممتلكات  بإبرام  اإلدارة   قامت،    2021في مارس  
  المصنفة كموجودات   موجوداتبأي خسارة انخفاض في القيمة عند إعادة قياس ال  باإلعتراف  المجموعة  لم تقمالتابعة لها في الصين.  

ا تكاليف البيع.محتفظ بها للبيع حيث أن قيمتها الدفترية كانت أقل من القيمة ال  عادلة ناقص 
 

محتفظ    موجودات  على أنها "  بيان المركز المالي الموجز الموحدمليون درهم كما في تاريخ    19.31البالغة    موجوداتتم تصنيف ال
 .2021مارس  31هذا كما في  الموحد  " في بيان المركز المالي الموجز بها للبيع

 
 ية التقارير القطاع -27

 
 التوزيع القطاعي أساس  

 
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  ارير بتشتمل نتائج القطاع التي يتم تقديم تق
على البنود المنسوبة بصورة مباشرة للقطاع باإلضافة إلى البنود التي يمكن تخصيصها على أساس معقول. تتمثل المصروفات 

ت غير ملموسة  الرأسمالية للقطاع في إجمالي التكاليف المتكبدة خالل السنة لالستحواذ على ممتلكات وآالت ومعدات وموجودا
 بخالف الشهرة التجارية. 

 
قطاعات تُصدر تقارير بشأنها على النحو المبين أدناه، وتمثل تلك القطاعات وحدات األعمال االستراتيجية    ثالثةلدى المجموعة  

الوحدات   تلك  تتطلب  حيث  منفصلة  بصورة  إدارتها  وتتم  مختلفة  قطاعات  في  االستراتيجية  األعمال  وحدات  تعمل  للمجموعة. 
 طاع من قطاعات المجموعة التي تُصدر تقارير بشأنها:  استراتيجيات مختلفة. يُوضح الملخص التالي عمليات كل ق

 
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
 

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



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

 )تتمة(  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
 2021مارس  31المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

 

27 

 

 
 )تتمة(  يةالتقارير القطاع -27

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

اإلدارة أن الربح هو أهم العوامل التي يمكن من خاللها تقييم نتائج بعض القطاعات مقارنة  بالشركات األخرى التي تعمل في تلك  
 متبادلة. القطاعات. هناك معامالت منتظمة بين القطاعات ويتم تسعير هذه المعامالت وفقا  لشروط يتم االتفاق عليها بصورة 

 

 
مــــنتجات 
 السيراميك

صـناعات  
 اإلجمالي حذوفات  أخــــرى  أخــــــرى 

 م ـدرهألف  م ـدرهألف  م ـدرهألف  م ـدرهألف  م ـدرهألف  
      

    )غير مدقق(  2021مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
      

 722,771 -- 1,944 21,424 699,403 اإليرادات الخارجية 
 -- (220,665) 382 23,654 196,629 اإليرادات فيما بين القطاعات 

      
 722,771 (220,665) 2,326 45,078 896,032 إيرادات القطاع 

      
 62,675 (18,270) (386) 4,340 76,991 القطاع  أرباح 

 األرباح قبل الفوائد، الضريبة، اإلستهالك  
 126,106 (19,201) 977 5,739 138,591 واإلطفاء للقطاع   
      

      )غير مدقق(   2021مارس  31كما في  
      

 5,247,328 (2,276,128) 300,209 190,143 7,033,104 القطاع  موجودات
      

      
 2,910,021 (1,028,083) 99,470 78,855 3,759,779 القطاع  مطلوبات

        

 
مــــنتجات  
 السيراميك 

صـناعات  
 اإلجمالي  حذوفات أخــــرى  أخــــــرى 

 مـدره ألف  مـدره ألف  مـدره ألف  مـدره ألف  مـدره ألف  
      

    )غير مدقق( 2020مارس   31لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 
      

 592,759 -- 7,336 25,686 559,737 اإليرادات الخارجية  
 -- (144,136) 575 19,495 124,066 اإليرادات فيما بين القطاعات 

      
 592,759 (144,136) 7,911 45,181 683,803 إيرادات القطاع 

      
 30,247 (27,796) 3,878 5,316 48,849 القطاع  أرباح  

 األرباح قبل الفوائد، الضريبة، اإلستهالك  
 95,173 (28,522) 4,808 6,413 112,474 واإلطفاء للقطاع   
      

      مدقق( )  2020 ديسمبر  31كما في 
      

 5,247,488 (2,238,064) 311,576 182,139 6,991,837 القطاع  موجودات 
      

      
 2,897,589 (990,888) 110,363 73,633 3,704,481 القطاع  مطلوبات 

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

، اإلسالمي، مصاريف ضريبة الدخل، اإلستهالك، اإلطفاء وربح أو خسارة بيع األصول وخسائر إنخفاض قيمة إستثمارات في ممتلكات
 .إن وجدت

 
 أرباح أو خسائر القطاعات تسوية 

 
 مارس  31 أشهر المنتهية في ثالثةفترة ال 
 2021 2020 
 م ـدرهألف  م ـدرهألف  
 )غير مدقق( )غير مدقق(  

   
 55,127 77,490 القطاعات الصادر تقارير بشأنها   أو خسارة ربحإجمالي  
 (27,796) (18,270) فيما بين القطاعات  لربححذف ا

 2,916 3,455 شركات ُمستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الملكيةأرباح   منحصة  ال
   

 30,247 62,675 الربح الُمعلن       
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   األدوات المالية -28

 
 التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة 

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

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

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

           )غير مدقق(  2021مارس  31
           

           الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
 90 -- 90 --  90 -- -- -- 90 مشتقات السلع المستخدمة للتحوط 

 3,261 -- 3,261 --  3,261 -- -- 3,261 -- آجلة عمالت تحويل عقود 
 6,551 -- 6,551 --  6,551 -- -- 6,551 -- عقود أخرى لمقايضة أسعار الفائدة والعمالت 

           
 90 9,812 -- -- 9,902  -- 9,902 -- 9,902 
           

           بالتكلفة المطفأةالموجودات المالية المقاسة 
 -- -- -- --  23,761 -- 23,761 -- -- ذمم مدينة طويلة األجل 

 -- -- -- --  991,966 -- 991,966 -- -- ذمم تجارية مدينة واخرى 
 -- -- -- --  28,294 -- 28,294 -- -- المطلوب من أطراف ذات عالقة 

 -- -- -- --  640,592 -- 640,592 -- -- األرصدة لدى البنوك والنقد 
           
 -- -- 1,684,613 -- 1,684,613  -- -- -- -- 
           

           المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 
 22,765 -- 22,765 --  22,765 -- -- -- 22,765 عقود مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة للتحوط 

           
 22,765 -- -- -- 22,765  -- 22,765 -- 22,765 
           

           المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة 
 -- -- -- --  755,232 755,232 -- -- -- تمويالت مصرفية إسالمية 

 -- -- -- --  1,026,696 1,026,696 -- -- -- تمويالت مصرفية تخضع لفائدة 
 -- -- -- --  620,084 620,084 -- -- -- تجارية دائنة وأخرى ذمم 

 -- -- -- --  41,386 41,386 -- -- -- المطلوب ألطراف ذات عالقة 
 -- -- -- --  80,033 80,033 -- -- -- يجار إلمطلوبات عقود ا

           
 -- -- -- 2,523,431 2,523,431  -- -- -- -- 
           

  



               وشركاتها التابعة سيراميك رأس الخيمة ش.م.عشركة 
 

29 

 

 )تتمة(  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
   2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 )تتمة(  األدوات المالية   -28
 

 )تتمة( العادلة  التصنيفات المحاسبية والقيم
 

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

 
أدوات تحوط  
 القيمة العادلة 

إلزاميا  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 2020ديسمبر  31
           

           الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
 4,793 -- 4,793 --  4,793 -- -- 4,793 -- عقود أخرى لمقايضة أسعار الفائدة والعمالت 

           
 -- 4,793 -- -- 4,793  -- 4,793 -- 4,793 
           

           المقاسة بالتكلفة المطفأةالموجودات المالية 
 -- -- -- --  31,125 -- 31,125 -- -- ذمم مدينة طويلة األجل 

 -- -- -- --  947,473 -- 947,473 -- -- ذمم تجارية مدينة واخرى 
 -- -- -- --  29,895 -- 29,895 -- -- المطلوب من أطراف ذات عالقة 

 -- -- -- --  613,464 -- 613,464 -- -- األرصدة لدى البنوك والنقد 
           
 -- -- 1,621,957 -- 1,621,957  -- -- -- -- 
           

           المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 
 1,391 -- 1,391 --  1,391 -- -- -- 1,391 مشتقات السلع المستخدمة في التحوط 

 32,423  32,423   32,423 -- -- -- 32,423 عقود مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة للتحوط 
 5,024 -- 5,024 --  5,024 -- -- 5,024 -- آجلة عمالت تحويل عقود 

           
 33,814 5,024 -- -- 38,838  -- 38,838 -- 38,838 
           

           المقاسة بالتكلفة المطفأة المطلوبات المالية 
 -- -- -- --  818,191 818,191 -- -- -- تمويالت مصرفية إسالمية 

 -- -- -- --  1,024,431 1,024,431 -- -- -- تمويالت مصرفية تخضع لفائدة 
 -- -- -- --  579,882 579,882 -- -- -- ذمم تجارية دائنة وأخرى 

 -- -- -- --  35,836 35,836 -- -- -- المطلوب ألطراف ذات عالقة 
 -- -- -- --  81,650 81,650 -- -- -- مطلوبات عقود اإليجار 

           
 -- -- -- 2,539,990 2,539,990  -- -- -- -- 
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 نتائج موسمية – 29
مارس    31لفترة الثالثة 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  .2020و  2021

 
 ة الموجزة الموحدةرحليعتماد المعلومات المالية الما -30

مايو   9  بتاريخوتم التوقيع عليها    من قبل مجلس اإلدارة  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةتمت الموافقة على إصدار  
2021 . 
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