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لمحتوياتا  

______________________________________________________________________________ 

 

:أ البند   

 1- تقرير مجلس اإلدارة                                                                            

 

 البند  ب:

المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتحول مراجعة المستقلين تقرير مدققي الحسابات  -1 

 الموحدة .  

.المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة -2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 تقرير مجلس اإلدارة

 
 

ة  ي  الستةحول األداء المالي خالل فتر
 
1202 يونيو  30أشهر المنتهية ف  

 

 
 

 السادة مساهمي الشركة الكرام،

،لسعلال  اوسوتلال ول كلال جحا كل2021ليوة ول30ال ن   كلفيلليشررر جلالسررر كيسرررجلس اإللارةاأنليعلي جللكا تقليرجيجليك وألشية رررركلال رررج كلل  جنل

لل.2021يوة ولل30  ولفيلال وجزنلال وحدنل

 

 أبرز الجوانب المالية: 

 سا وعلةأهقل700.8كاىليسوسلسنويلل باغلل%70.4إأي وعلإيجاةاتلالجبعلالثوةيلبنسبكل 

 ل2020سا وعلةأهقلكنلالجبعلالثوةيلسنلال وملل19.8سا وعلةأهقلسروأةكلبخسوئجلباغتلل94.9باغلصوفيلالجبحلال س لللاجبعلالثوةيل. 

 38.1كاىليسوسلسنويلل صللإلىلل%9.6بإأي وعلبواقعلل2021باغلهوسشلالجبحلارج وليليكاىلسس وىللهلفيلالجبعلالثوةيلسنلال ومل% 

 سوبلال وائد،لالضجائب،لارهالكلشارط وءلالتايلباغلإ سا وعلةأهقلكنلالجبعلل40.5سا وعلةأهقللسروأةكلبـررررررررلل129.9ج وليلالدخللقبللإح 

 .2020الثوةيلسنلال ومل

 لنالديلصوفيلةسبكلإيخ ولسا وألةأهق.لشل1.02ل صللإلىلل2021سا وعلةأهقلفيلالجبعلالثوةيلسنلال وملل125إةخ وللصوفيلالدينلبواقعل

 .سجنل2.04لإلىلشارط وءلارهالكلالضجائب،لال وائد،لإح سوبلقبللالدخللإلى

 خوض كلل وافركلال  وتلال نظ   كلل2021فاإلللاس قلكنلالنصفلاالشألسنلال وملل10إق جحلس اإللارةاأنليوزيعليأبوحلةصفلسنويكلبواقعل

لشالجقوب ك.

ي لعام 
 
 يعكس النمو القوي لألعمال:  2021أداء الرب  ع الثان

ي التىستتت    مما أد   ل 
 
امي   أ  الحيمة ف ي عميأل األستتتواي الرلسستتتية لستتتتخ

 
ي م  70.4اإليرادال بنستتت ة    تفاعاستتتتمرل اليمتيال ف

ي الربتتأل الثان 
 
٪ ف

ي م  عام  700.8لتصتتتتت   ل  2021عام 
ي مقا نة بالربتتأل الثان 

ي م  عام  . 2020متيون د هم  ما انر
مستتتتتت  ال  2021تجاوز  عمالي اإليرادال لتربتتأل الثان 

ي م  عام 5ما ق   الجالىة   حيث ا تفأل بنستتتتت ة 
ي عميأل األستتتتتواي الرلسستتتتتية.  2019٪ مقا نة بالربتتأل الثان 

 
 بالنمو ف

ً
ي الربتتس المستتتتتج   مدفوعا

 
بتغ صتتتتتاف

ي 
ي الصتتتتتاخ  و شتتتتت   فال  الت عتخ م   94.9لتربتتأل الثان 

 
ي عوالد بيأل األصتتتتتول لمرة واحدة ف

 
  ن الفندي المؤعر.  متيون د هم بيد األخذ باإلعت ا  صتتتتتاف

ي الربتتس 
 
ي م  عام  المستتج صتتاف

ي الربتتأل الثان 
 
ي م  عام 29.3نستت ة أعىل ب 2021ف

ي الربتتأل الثان 
 
  مما يشتتتخ  ل  2019٪ ع  مستتت  ال ما ق   الجالىة ف

امي نمو م رد لألعمال.     أ  الحيمة م   عراء تحفي  أدل الكفاءال التشتتتتتتتتتتتتتايتية وز ادة اإليرادال  ل ز ادة األ بام النقدشة   مما مي     ة ستتتتتتتتتتتتتتخ

ة.  ي الدي  خالل الفتر
 
ي صتتتتتاف

 
م مجتا اإلدا ة توز تتتتأل أ بام نصتتتتتا ستتتتتن  ة بواقأل   بتخ ف فتا لتستتتتتهم ع  النصتتتتتا ا ول م   10باإلضتتتتتافة  ل إل    قتر

 خاضية لموافقة الجهال التنظيمية والرقابية.  2021اليام 

 

 : مستوايتها  إلعىل تصل التشغيلية الكفاءات

ي م  عام الكىلي هامش الربتتس اإلعمالي  بتغ
ي الربتتأل الثان 

 
 نق ة أستتا   960    حيث ا تفأل بمقدا  +  2021 ل أعىل مستتتو  لف ف

ً
٪ 38.1 بنستت ة ستتن  ا

ي عام  نتيجة  بتتأل سنوي عىل أسا نق ة  310+  بواقأل و 
 
ي عميأل مصانأل اإلنتاج. ف

 
  ت ثر هامش الربتتس  2020تىس  الكفاءال وانحفاض التكاليا ف

 . COVID-19المصاح ة لجالىة اإلعمالي بسب  عمتيال اإلغالي 

ل

ي األسواق الرئيسية: 
 
 نمو اإليرادات ف
ي نمت  يرادال الربتتأل 

ي الممتكة اليربية الستتتتتتتيودشة و 114.2بنستتتتتتت ة  2021م  عام  الثان 
 
ي الهند   و 142.6٪ ف

 
ي بناالديش  و 214.0٪ ف

 
٪ 75.5٪ ف

ي أو وبا 
 
ي اإلما ال اليربية المتىدة   %3.9و ف

 
ة نفسها م  عام ف  عندما أثر اإلعالي الماصى  لتجالىة عىل عمتياتنا.    2020مقا نة بالفتر

ي 
 
ا  المملكة العربية الس          عوديةف ا  لسستتتتتتتتتتي 

 
امي . تيد الممتكة ا ن ستتتتتتتتتتوق امي   أ  الحيمة نفستتتتتتتتتتها  ملود متمتخ  لمنتجال الستتتتتتتتتتتخ   أثبتت    ة ستتتتتتتتتتتخ

امي   اتيجية نمو الش  ة عىل المد  ال    . لستخ ي استر
 
ي لي  دو  ف

 
  أ  الحيمة وستستمر ف

ي أما 
 
و   و ونا المستتتتتتتتتتتتتتتتجد  الهند وبنغالديشف  ل تقييد حر ة ال ضتتتتتتتتتتتتتتتالأل  COVID-19  أدل الموعة الثانية م  عمتيال اإلغالي الناعمة ع  فتخ

 وبالتالي أثرل عىل نمو اإليرادال. 



 
ي النمو مدفوعة باإليرادال م  الممتكة المتىدة وأو وبا الوستتتتت    مدعومة باعراءال مراق ة التكاليا افقد    أوروبا وفيما شحص

 
ستتتتتتمرل األعمال ف

 المستمرة. 

ي 
 
ي  فقد  اإلماراتف

 
اتيجية ز ادة ال ت  م  الممتكة اليربية السيودشة. واصتت الش  ة تنفيذ  نتيجةسنوال  5وص  اإلنتاج  ل أعىل مستو  لف ف  ستر

ي مصانيها اإلنتاعية   مما أد   ل ا تفاع هامش الربتتس اإلعمالي الك
 
  عىل مستو  لف. فاءال التشايتية ف

 

ي بوادر 
 
ي أعمال  التعاف

 
 : المائدة مستلزماتالمبكرة ف

ي عام 160.2المالدة بنستتتتتت ة  مستتتتتتتتلمالأعمال   يرادال   تفيت
 
  ت ثرل أعمال  2020٪ عىل أستتتتتتا  ستتتتتتنوي   مما شييا بواد  ا نتيا  الم يرة. ف

.  مستتلمال ي
 
ي التياف

 
ان والضيافة   والذي بدأ ا ن ف  المالدة بسب  انحفاض ال ت  م  ق اع ال تخ

 

ي الصي   
 
 : بيع األصول ف

ي عام 
 
ي الصتتتتتتاخ  ف

 
امي   أ  الحيمة منشتتتتتتةتها اإلنتاعية ف ي م  عام 2015أغتقت    ة ستتتتتتتخ

ي الربتتأل الثان 
 
ي  2021. ف

 
تتتتت  ة أصتتتتتتولها المت قية ف   باعت الشت

.  50.1 قد ها  عوالد الصاخ    مىققة  ي
 متيون د هم  ما انر

 

 أبرز الجوانب المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021:

 التغير
ة  أشهر إىل  الستةفتر

2020يونيو   
ة  أشهر إىل  الستةفتر
2021 يونيو   

 البيان الوحدة

41.8%  إج وليلاريجاةات سا وعلةأهق 1423.5 1004.1 

67.2%  إج وليلاألأبوح سا وعلةأهق 530.0 311.0 

نق ة أسا  550  31.0%  36.5% ارج ولي الجبحهوسشل %   

88.6%  سا وعلةأهق 256.0 135.7 
قبللإح سوبلال وائد،للاألأبوح

الضجائب،لارهالكل

.       شارط وء  

نق ة أسا  450  13.5%  18.0%  % 
هوسشلاألأبوحلقبللإح سوبل

ال وائد،لالضجائب،لارهالكل

        شارط وءلللللللللللللللللل

1401.2%  صوفيلالدخللال س ل سا وعلةأهق 157.6 10.5 

نق ة أسا  1010  1.0%  11.1% الدخللال س لهوسشلصوفيل %   

562.0%  سا وعلةأهق 149.4 22.6 

صوفيلالدخللقبللإح سوبل

ال خصصوتلشاألأبوحل

ارس جاي   كلل جنل

.               شاحد  

نق ة أسا  830  2.2%  10.5%  % 

هوسشلصوفيلالدخللقبلل

إح سوبلال خصصوتلشاألأبوحل

ارس جاي   كلل جنل

.               شاحد  

952.8%  الجبحلال س للب دلحروقلاألقا ك سا وعلةأهق 148.5 14.1 

 أبح كلالس قلال س اك ةأهق 0.15 0.01 -

2020ديسمبر  31 التغير 2021 يونيو 30     

-0.7%  إج وليلال وجوةات سا وعلةأهق 5,212.1 5,247.3 

0%  أيسلال وأ سا وعلةأهق 993.7 993.7 

4.0%  حروقلال سوه  ن سا وعلةأهق 2,229.4 2,143.0 

-17.3%  صوفيلالدين سا وعلةأهق 1,016.6 1,229.2 

 سجات 2.0 3.3 -
األأبوحلقبلل / صوفيلالدين

إح سوبلال وائد،لالضجائب،ل

 ارهالكلشارط وءللللللللللل

نق ة أسا  32-  3.9%  يتا كلالدين % 3.38 
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  ش.م.ع. شـركـة سيراميك رأس الخيمة 
  وشركاتها التابعة 

  
  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 
 
  
  
  
  
  
  



 

 

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

  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
  ٢٠٢١ يونيو ٣٠

  
 

  صفحــة    المحتويات

      
قل ات ال ا ق ال اجعة م   ١    تق م

      
ان   )ب ق ح (غ م ج ال ارة ال ح أو ال   ٢    ال

      
ان   ارة  ب ح أو ال املو ال خـل ال )  اآلخ  ال ق ح (غ م ج ال   ٣    ال

      
ح ج ال الي ال ان ال ال   ٤      ب

      
ة ق فقات ال ان ال ح    ب ج ال )ال ق   ٦-٥    (غ م

      
اه ق ال ات في حق غ ان ال ح  ب ج ال   ٨-٧      ال

      
ل   احات ح ماتإ عل ة  ال ال ة   ال ح ة ال ج ة ال حل  ٣١-٩    ال

  
  
 
  

   



  
 

كوربي )،١١٤١(  أحمد  أكبرالسادة   (٩٩٥(  سينتيا  نجم  جورج  محمد  ٨٠٩)،  (  )،١١٦٤(جالد  )،  التح  خميس  (٧١٧محمد  الرمحي  موسى  معتصم٨٧٢)،   ،(  ) الدجاني                                                             )، ٧٢٦موسى 

 ) مدققو حسابات قانونيون مقيدون بجداول مدققي الحسابات بوزارة االقتصاد، دولة اإلمارات العربية المتـحدة. ٣٨٦)، سمير مدبك (٧٠١راما بادمانابها أشاريا ()،  ١٠٥٦(  عباده محمد وليد القوتلي 

  ديلويت آند توش (الشرق األوسط)  

  أبراج جلفار التجارية

  ١٩٠١، جناح رقم ١٩الطابق 

 ٤٣٥ص.ب: 
  رأس الخيمة

  اإلمارات العربيـة المتحدة

  

  + ٩٧١) ٠( ٧ ٢٢٧ ٨٨٩٢هاتف: 

    + ٩٧١) ٠( ٧ ٢٢٧ ٧٤٦٥فاكس: 

www.deloitte.com 

 
  
 
 

اجعة  قل تق م ات ال ا ق ال  م
  

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 ")، التابعة ة،  (معا " ال ة  اإلمارات  رأس ال ة ال ن   ٣٠ا في    الع ة  و   ٢٠٢١  ي ح ة ال ج انات ال ال
ارة ح أو ال ال علقة  ارة و ،  ال ح أو ال خلال امل   ال ة،  اآلخ  ال ق فقات ال اه  و   ال ق ال ات في حق غ ة  ال لف

ارخ  ةال 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 . إن اإلدارة م
ة ج ة  ال ح ولي رق    ال ي ال اس ار ال ع ضها وفقًا لل ة: "  ٣٤وع حل ة ال ال قار ال ل معا  "  ال ادر ع م ي  ال

ة ول ة ال اس ةال حل ة ال ال مات ال عل ه ال ل ه اج ح اء إس ا هي إب ول ة  . إن م ح ة ال ج ا.   ال اجع ادًا إلى م   إس
  

اجعـة  اق ال   ن
ولي   ار ال ع ا وفقًا لل اجع ا  اجعة رق  لق ق ات ال ل ل ع ي  ، "٢٤١٠ح ة ال حل ة ال ال مات ال عل اجعة ال م بهم ا ق

أة قل لل ات ال ا ق ال ي م  م ل رئ ارات،  ف اء االس إج ام  ة الق 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 األش

اق الق ًا م ن ه ل أقـل ج ل على تأك ح ا م ال الي، فإنها ال ت ال ، و ق ـة لل ول عاي ال ق وفقًا لل ال ام 
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 نا إلى  ل    ،إلى م ع ا ما ي قادي ل ة  اإلع 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 ع 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 ق   ت ال
ح   م خ ال

  ٧١٧ل رق  ــس
  ٢٠٢١  أغ ٣

ة ة ال ارقة، اإلمارات الع  ال
      



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

٢ 

  

    (غير مدقق)  الموجز الموحد  رة أو الخسا الربح بيان 
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠المنتهية في  والثالثة أشهر لفترة الستة أشهر

      

    
  فترة الستة أشهر المنتهية في 

  يونيـو  ٣٠
  فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  يونيـو  ٣٠
    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   إيضاح   

            
  ٤١١٫٣١٢   ٧٠٠٬٧٧٠  ١٫٠٠٤٫٠٧١   ١٬٤٢٣٬٥٤١  ٥  اإليرادات   

  ) ٢٩٤٫٠٢٠(  (٤٣٣٬٩١٨)  ) ٦٩٣٫٠٥٢(  (٩٠٣٬٥١١)  ٦  المبيعات تكلفة
            

  ١١٧٬٢٩٢  ٢٦٦٬٨٥٢  ٣١١٬٠١٩  ٥٢٠٬٠٣٠    إجمالي الربح 
            
 (٤٣٬٤٤٦) (٥٤٬١٦٣)  (٩٥٬٥٤٨)  (١٠٣٬٧٣٣)  ٧  إدارية وعمومية  صاريفم

  (٨٧٬٥٦٥)  (١٣٥٬٤٤٩)  (١٩١٬٦٨٩)  (٢٦١٬٠٦٥)  ٨  مصاريف بيعية وتوزيعية 
  ١٠٬٥٦٩  ٣٧٬٧٥٦  ٢٧٬٤٢٢  ٤٨٬٢٠٥  ٢٦  إيرادات أخرى 
  (٢٣٬٢٢٤)  (١٨٬٤٤٧)  (٤٨٬٤٢٥)  (٤٥٬٩٥٣)  ٩  تكاليف التمويل

  ٦٬٩٦٦  ١٬٥٧٣  ١٤٬٣٧٣  ١١٬٦٦٧  ٩  إيرادات التمويل 
  --   (٥٤١)  --   (١٬٠٥٩)  ٢٥  خسارة في صافي المركز النقدي ال

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

 
٧٬٧٠٥  

 
٧٬٠٧٠  

 
٤٬٢٥٠  

 
٤٬١٥٤  

            
  خسائر إنخفاض قبل  (الخسارة)/الربح

    القيمة   
 

١٧٥٬٧٩٧  
 

٢٤٬٢٢٢  
 

١٠١٬٨٣١  
 

(١٥٬٢٥٤)  
  التجارية المدينة   خسائر انخفاض قيمة الذمم 

  (ا) -٧  والمطلوب من أطراف ذات عالقة   
 

(١٠٬٤٠٤)  
 

(١٢٬٠٨٩)  
 

(٤٬٧٤٣)  
 

(٦٬٠٣٣)  
            

  (٢١٬٢٨٧)  ٩٧٬٠٨٨  ١٢٬١٣٣  ١٦٥٬٣٩٣    قبل الضريبة  الربح/(الخسارة)
            
  ١٬٥٣٥  (٢٬٢٠٨)  (١٬٦٣٨)  (٧٬٨٣٨)    الضريبة  )/عكسمصاريف (
            

  (١٩٬٧٥٢)  ٩٤٬٨٨٠  ١٠٬٤٩٥  ١٥٧٬٥٥٥      للفترة  الربح/(الخسارة)
            

            إلى:  الربح/(الخسارة) العائد
  (١١٬٥٩٠)  ٨٧٬٨١٧  ١٤٬١٠٤  ١٤٨٬٤٩١    الشركة مساهمي

  (٨٬١٦٢)  ٧٬٠٦٣  (٣٬٦٠٩)  ٩٬٠٦٤    غير المسيطرة حقوق األقلية
            

  (١٩٬٧٥٢)  ٩٤٬٨٨٠  ١٠٬٤٩٥  ١٥٧٬٥٥٥    الربح/(الخسارة) للفترة 
            
            

  الربح/(الخسارة) للسهم الواحد  
  (٠٫٠١)  ٠٫٠٩  ٠٫٠١  ٠٫١٥  ١١  األساسي والمخفض (درهم)  –
            

  
  

  
  
  
  

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 

٣ 

  

  الموجز الموحد (غير مدقق)  اآلخر الدخل الشامل الربح أو الخسارة وبيان 
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠المنتهية في  والثالثة أشهر لفترة الستة أشهر

  
  

    
  فترة الستة أشهر المنتهية في 

  يونيـو  ٣٠
  فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  يونيـو  ٣٠
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   

            
  (١٩٬٧٥٢)  ٩٤٬٨٨٠  ١٠٬٤٩٥  ١٥٧٬٥٥٥    الربح/(الخسارة) للفترة 

            
            (الخسارة الشاملة) األخرى: /الدخل الشامل بنود 

            
  بنود من الممكن إعادة تصنيفها الحقاً  ضمن  

            األرباح أو الخسائر:   
            

  ليات تحويل عم  سعر صرف العمالت من   فروقات
    أجنبية

 
(٣٬٨١٤)  

 
(١٤٬٧٩٥)  

 
(٢٬٤٠٨)  

 
(٤٦٦)  

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

 
١٤٬٠٣٥  

 
(٣٩٬٢٣٢)  

 
٢٬٨٩٦  

 
٥٬٦٦٣  

  التضخم غير اإلعتيادي تطبيق محاسبة راتتأثي 
    ) ٢٥(إيضاح 

 
٣٬١٨٠   --  

 
١٬٦١٧   --  

            
  (١٤٬٥٥٥)  ٩٦٬٩٨٥  (٤٣٬٥٣٢)  ١٧٠٬٩٥٦    للفترة (الخسارة الشاملة)  /الدخل الشامل إجمالي 

            
            العائد إلى:  (الخسارة الشاملة) /الشامل الدخل إجمالي 

            
  (٦٬٣٩٠)  ٩٠٬٦٣٢  (٣٨٬٩٤٦)  ١٦٢٬٧٨٦    الشركة  مساهمي

  (٨٬١٦٥)  ٦٬٣٥٣  (٤٬٥٨٦)  ٨٬١٧٠    غير المسيطرة  حقوق األقلية
            

  (١٤٬٥٥٥)  ٩٦٬٩٨٥  (٤٣٬٥٣٢)  ١٧٠٬٩٥٦    للفترة (الخسارة الشاملة)/الدخل الشاملإجمالي 
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٥ 

  

    (غير مدقق)   بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد 
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
  
  فترة الستة أشهر المنتهية في     

  يونيـو  ٣٠
    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم     

        األنشطة التشغيلية
  ١٢٫١٣٣   ١٦٥٬٣٩٣    قبل الضريبة  الربح للفترة

        لـ: تعديالت
  )٧٫٠٧٠(  (٧٬٧٠٥)    لكيةشركات ُمستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الم من أرباح الحصة

  ٢٤٫٧٥٠   ٢٣٬٥٦٤    الفوائد اريفمص 
  ١٠٫٨٧٥   ٦٬٥١٧    التمويالت اإلسالميةمصروفات الربح على 

  )٣٫٨٦٤(  (٣٬١٤٨)    الفوائدإيرادات 
  )١٦٠(  (٦٧)    على ودائع الوكالة  الربح

  ٢٫٨٠٨   ٢٬٣٨٨    مصاريف الفوائد على مطلوبات عقود اإليجار
  ٨٫٤٥١   (٨٬٤٥٢)    صافي التغير في القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة

  )٦٧(  (٢٠١)    ممتلكات وآالت ومعداتمن استبعاد الربح  
  )١٠٣(  --    لكيةشركات ُمستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الم حصةالربح 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 

  ٦٧٫١١١   ٦٣٬٦٧٥    آالت ومعدات، ستهالك ممتلكاتإ
  ٥٫٤٦٣   ٥٬١٠٨    إستثمارات في ممتلكات ستهالكإ

  ٣٫٤٥٤   ٣٬٧٤١    إطفاء موجودات غير ملموسة
  ١٣٫٢١٠   ١١٬٩٦٠    تموجودااستهالك حق إستخدام ال

  ٧٫٧٣١   ١٠٬٠٨٨    تعويض نهاية الخدمة للموظفينمخصص 
  --  ١٬٠٥٩    خسارة في صافي المركز النقديال

  ١٢٫٣٦٠   ٢٠٬٩١٣    مخصص البضاعة بطيئة الحركة والمتقادمة
  ١٤٫٥٨٠   ٨٬٩٥٥    إنخفاض تكلفة البضاعة تامة الصنع

  ١٢٫٠٠٥   ١٣٬٠٩٥    المدينة  التجارية  مخصص انخفاض قيمة الذمم
  ٨٤   (٢٬٦٩١)    مخصص انخفاض قيمة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة خسائر/(عكس)

        
     ١٨٣٫٧٥١   ٢٩١٬٢٥٨  

        التغير في:
  )٤٥٫٠٧١(  (٢٬٠٢١)    البضاعة   -
  ٥٥٫٢٧٥   (٥٦٬٣٦٧)    ذمم طويلة األجل)تتضمن ( ذمم تجارية مدينة وأخرى -
  ١٥٫٠٢٢   (٢٬٠٣٦)    من أطراف ذات عالقة المطلوب  -
  ٤٫٤٤٦   ٦٦٬٧٦٢     ذمم تجارية دائنة وأخرى -
  )١١٫٦٧٨(  ١٧٬٤٩٣    المستحق إلى أطراف ذات عالقة -

  )٥٫٣٦٢(  (٥٬٦٩٥)    ضريبة الدخل المدفوعة
  )٥٫٧٠٦(  (٤٬٩٦٨)    تعويض نهاية الخدمة المدفوع للموظفين

  ١٫١٩٤   ١٬٥٠٤    التعديل على تحويل العمالت
        

  ١٩١٫٨٧١   ٣٠٥٬٩٣٠    الناتج من األنشطة التشغيليةصافي النقد 
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 (تتمة)   (غير مدقق) بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد 
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
  فترة الستة أشهر المنتهية في     

  يونيـو  ٣٠
    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم     

        األنشطة االستثمارية
  )٤٧٫٨٤٠(  (٣٣٬٧٧٨)    آالت ومعدات، ممتلكاتإضافات إلى 

  ١٥٣   ١٬٥١٨    آالت ومعدات، متحصالت من استبعاد ممتلكات
  )٣٫٤٣٢(  (١٦٠)    موجودات غير ملموسةإضافات إلى 

  )٣٨(  -    إضافات إلى إستثمارات في ممتلكات
  ١٣٦   ٢١٤    لكية من شركات ُمستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الممستلمة توزيعات أرباح 

  ٣٫٨٦٤   ٣٬١٤٨    فوائد مستلمة
  ١٦٠   ٦٧    الربح المستلم من ودائع الوكالة

  )٦٠٤(  --    لكيةشركات ُمستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الم حصةاالستحواذ على 
  --  ٦٩٬٦٤٨    بيعلمن استبعاد موجودات مصنفة كموجودات محتفظ بها لمتحصالت 

  ٣٣٫٠٥٩   (٢٣٬٦٤٤)    الودائع البنكية التي تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر (ربط) / متحصالت من
        

  )١٤٫٥٤٢(  ١٧٬٠١٣    األنشطة االستثمارية  )ٍالمستخدم في الناتج من/(صافي النقد 
        

        األنشطة التمويلية
  --  ١٨٤٬١٥٥    مصرفي  الحصول على تمويل

  (١١٩٬٠٧١)  (١٢٦٬٢٩٦)    مصرفي  سداد تمويل
  (٧١٬٠٨٦)  (٩٧٬٧٩٨)    سداد تمويل مصرفي إسالمي

  (٢١٬٥٥٠)  (١٧٬٣٨٢)    اإليجار عقود تمطلوباسداد 
  ٣٧٣٬٨٨٢  ٣٦١٬٠٥٧    الحصول على تمويل مصرفي قصير األجل

  (٢٢٧٬٩٣١)  (٤٠٦٬٤٧٩)    مصرفي قصير األجلسداد تمويل 
  ٤٨٠٬٩٩٩  ١٨٩٬٩٨١    الحصول على تمويل مصرفي إسالمي قصير األجل

  (٢٤٦٬٠٦٧)  (٢٨٦٬١٧٧)    تمويل مصرفي إسالمي قصير األجل سداد 
  (٢٤٬٧٥٠)  (٢٣٬٥٦٤)    فوائد مدفوعة 

  (١٠٬٨٧٥)  (٦٬٥١٧)    الربح المدفوع على تمويل إسالمي 
  (٣٬٧٠٠)  (١٬٨٥٠)    مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة مكافآت 

  (١٤١٬٩٥٨)  (٧٤٬٥٢٨)    توزيعات أرباح مدفوعة  
  (٣٥٬٢٨٣)  (١٠٬١٨٥)    غير المسيطرة  لألقليةتوزيعات أرباح مدفوعة 

        
  )٤٧٫٣٩٠(  (٣١٥٬٥٨٣)    األنشطة التمويليةالمستخدم في  صافي النقد

        
        

  ١٢٩٫٩٣٩   ٧٬٣٦٠    يعادلهفي النقد وما الزيادة صافي 
        

  ١٧٢٫٢٩٥   ٣٦٦٬٠٧٨    النقد وما يعادله في بداية الفترة 
        
  ٣٠٢٫٢٣٤   ٣٧٣٬٤٣٨    لنقد وما يعادله في نهاية الفترةا

        
        : فييتمثل 

  ٤٣٨٫٩٥٥   ٤٣٠٬٩٨٩    النقد وما يعادله
  )١٣٦٫٧٢١(  (٥٧٬٥٥١)    على المكشوف   بسحال
        
    ٣٠٢٫٢٣٤   ٣٧٣٬٤٣٨  
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٧ 

  

  (غير مدقق)الموحد  الموجز  مساهمين بيان التغيرات في حقوق ال
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة 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 

  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   
  ٢٬٣٤٩٬٨٩٩  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  --  --  --  --  --  التغيرات في تحوطات التدفق النقدي 

    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 ساهمي المعامالت 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
                            

  
  

الناتجة من تحويل البيانات المالية الخاصة بشركة سيراميك رأ الخيمة ش.م.ع. المحدودة  * يتألف احتياطي التضخم غير االعتيادي من فروقات صرف العمالت األجنبية  الجمهورية اإلسالمية   -س 
  : إعداد التقارير المالية في االقتصاديات شديدة التضخم. ٢٩معيار المحاسبي الدولي رقم  لل  اً وفق، ذو الصلةمؤشر التضخم   باستخدام وتأثير تحويل البيانات المالية اإليرانية

  

  
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
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  تتمة) (  (غير مدقق)الموحد  الموجز  مساهمين بيان التغيرات في حقوق ال
    ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة 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 

  ستبقاه الم 

  إجـمالي 

  اإلجمالي   االحتياطات 

حقوق األقلية  

غير 

  المسيطرة 

  مجموع 

  حقوق المساهمين 

                              ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   درهم ألف   ألف درهم   
  ٢٫٦٦٤٫٥٧٢   ٢٣٨٫٢٥٥   ٢٫٤٢٦٫٣١٧   ١٫٤٧٩٫٩٣٣   ٨٥١٫٩٤٩   ٧٥٫٠٤٠   ٨٢٫٨٠٥   ) ١٤٫٣٤٤(  ) ١٨٣٫٨٤٨(  ) ١٢٠٫٣٨٩(  ٥٦٧٫٠٥٣   ٢٢١٫٦٦٧   ٩٤٦٫٣٨٤   ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد في 

                            
  ة للفتر   (الخسارة الشاملة)/الشامل   دخلإجمالي ال

                            (غير مدقق)  

  ١٠٫٤٩٥   ) ٣٫٦٠٩(  ١٤٫١٠٤   ١٤٫١٠٤   ١٤٫١٠٤   --  --  --  --  --  --  --  --  الربح/(الخسارة) للفترة 
                            

                            الدخل الشامل /(الخسارة الشاملة) األخرى 

  ) ١٤٫٧٩٥(  ) ٩٧٧(  ) ١٣٫٨١٨(  ) ١٣٫٨١٨(  --  --  --  --  ) ٨٫١٠٢(  ) ٥٫٧١٦(  --  --  --  فروقات  سعر صرف العمالت من تحويل عمليات أجنبية

  ) ٣٩٫٢٣٢(  --  ) ٣٩٫٢٣٢(  ) ٣٩٫٢٣٢(  --  --  --  ) ٣٩٫٢٣٢(  --  --  --  --  --  التغيرات في تحوطات التدفق النقدي 
                            

  ) ٤٣٫٥٣٢(  ) ٤٫٥٨٦(  ) ٣٨٫٩٤٦(  ) ٣٨٫٩٤٦(  ١٤٫١٠٤   --  --  ) ٣٩٫٢٣٢(  ) ٨٫١٠٢(  ) ٥٫٧١٦(  --  --  --  للفترة    (الخسارة الشاملة)/الشامل   دخلإجمالي ال
                            

                            (غيرمدقق)  حركات حقوق المساهمين األخرى  

(راجع إيضاح   السنويةمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  

  ) ٣٫٧٠٠(  --  ) ٣٫٧٠٠(  ) ٣٫٧٠٠(  ) ٣٫٧٠٠(  --  --  --  --  --  --  --  --  (ب))-٢٣

                            (غير مدقق) الشركة ساهمي المعامالت مع م

  ) ١٤١٫٩٥٨(  --  ) ١٤١٫٩٥٨(  ) ١٤١٫٩٥٨(  ) ١٤١٫٩٥٨(  --  --  --  --  --  --  --  --  (أ)) ٢٣توزيعات األرباح المدفوعة (راجع إيضاح 

  --  --  --  ) ٤٧٫٣١٩(  ) ٤٧٫٣١٩(  --  --  --  --  --  --  --  ٤٧٫٣١٩   (أ))٢٣(راجع إيضاح  أسهم منحة مصدرة

  حقوق   ىأل  توزيعات األرباح المدفوعة
  ) ٣٥٫٢٨٣(  ) ٣٥٫٢٨٣(  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  غير المسيطرة  األقلية  
                            

  ٢٫٤٤٠٫٠٩٩   ١٩٨٫٣٨٦   ٢٫٢٤١٫٧١٣   ١٫٢٤٨٫٠١٠   ٦٧٣٫٠٧٦   ٧٥٫٠٤٠   ٨٢٫٨٠٥   ) ٥٣٫٥٧٦(  ) ١٩١٫٩٥٠(  ) ١٢٦٫١٠٥(  ٥٦٧٫٠٥٣   ٢٢١٫٦٦٧   ٩٩٣٫٧٠٣   (غير مدقق)  ٢٠٢٠  يونيو ٣٠ في 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
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
      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 

لشركة المسجل  لتصبح شركة مساهمة عامة. إن عنوان ا  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  ٢٠٢١يونيو    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   ارات العربية المتحدة أو خارجها. وبالتالي، تعمل الشركةأنشطة مرتبطة بها سواء داخل دولة اإلم
     لشركات المجموعة. عالوة على ذلك، تزاول المجموعة أيضاً أعمال المقاوالت واألنشطة الصناعية األخرى. 

    ) 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،  ،٢٠٢٠ديسمبر    ٣١  في  ةيالمنته  البيانات المالية الموحدة السنوية المدققة للسنة
      الجديدة والمعدلة، التي أصبحت سارية في الفترة الحالية كما هو موضح أدناه.المعايير 

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  ٢٠٢١يناير    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
  على المعالجات المحاسبية للمعامالت أو الترتيبات المستقبلية.

  
 يالت على  ال ارع ع ة  ال ال قار ال اد ال ولي إلع ة ال  ار، مع٩  رق  ال اس ار،  ٣٩  ي رقولال ع قار   ال اد ال ولي إلع ال

ة ال ار،   ٧ رق  ال ع ة  ال ال قار ال اد ال ولي إلع ار،  ٤ رق  ال ع ة وال ال قار ال اد ال ولي إلع علقة بـ  ١٦ رق  ال عادة  إ " ال
ل ة  شم  ت حلة    - سع الفائ قار  ٢ال ث على ال ي ق ت ا ال ا اول الق ي ت ع إ   ، وال ة  ال لال ل   عادة ت ار مع مع

اله  ا في ذل اس ة ،  يل.  سع شالفائ   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  " ايبوريشار إليهما مجتمعين بـ " أشهر) [  ٣(إعدادات لمدة  
 إلى  نتقالالصناعية التي تدير اإل  املةمجموعات العالالسوق والمخرجات من مختلف    بمراجعة  المجموعة  تقومسعر الفائدة .  

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

  
 السيبور  ل، إلعدادات    ٢٠٢١ديسمبر    ٣١ والفرنك  واليورو  اإلسترليني  الفترات، الجنيه  جميع  في  الياباني  والين  ويسري 

   الدوالر األمريكي لمدة أسبوع وشهرين ؛ و ليبور إعداداتو
 شهًرا.  ١٢أشهر و   ٦أشهر و   ٣وشهر واحد و  واحد ليوماألمريكي  عدادات الدوالرإل،   ٢٠٢٣يونيو  ٣٠  

  
ال الدوالر األمريكي أو  المرتبطة ب  ةسابقال تتضمن أي من العقود  احتياطية كافية مخصصات  الجنيه اإلسترليني    يبورلليبور 

 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  بالنسبة لمشتقات المجموعة ، تم توفير البنود االحتياطية  

  الخاصة بها. ISDAبهدف تطبيق هذه اللغة في اتفاقيات  البنوك، وتجري المجموعة مناقشات مع  ٢٠٢٠نهاية عام 
  

المرجعية وتهدف   مؤشرات السعربالنسبة للديون ذات السعر المتغير للمجموعة ، بدأت المجموعة مناقشات مع البنوك لتغيير  
  . ٢٠٢٢ سنةعقود الدوالر األمريكي في وعلى  على عقود الجنية اإلسترليني خالل السنة  هذه التعديالت انجازإلى 
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  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

١٠ 

  

  
    (تتمة)) IFRSsتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة (  -٢
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   (تتمة)  وال
  

عادة حتى نهاية حالة عدم اليقين الناشئة عن إ   ٩  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

لتحديد التاريخ الذي سيتم فيه استبدال مؤشر سعر الفائدة   بايبور  المرتبطةعدم اليقين هذه لن تنتهي حتى يتم تعديل عقود المجموعة  
ذي الصلة. سيعتمد ذلك جزئيًا 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   نتقالفيما يلي تفاصيل أدوات التحوط وبنود التحوط ذات الصلة التي خضعت أو ستخضع لإل
  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  تنفيذ 

  االنتقال 
            

            ة النقديالتدفقات   اتتحوط
            

إستالم شهر عقود مقايضة 
أسعار  ب سدادليبور أمريكي، 

  ٢٧ -٢٠٢٦  بالدوالر األمريكي تةفائدة ثاب
دوالر  ٦٥٫٥٣
  أميركي 

 
 

٢٤٠٫٧٤  
قرض بنكي بالدوالر  

  ٢٠٢٢متوقع في   األميركي 
            

  ٣إستالم عقود مقايضة 

  سدادأشهر ليبور أمريكي، 
بالدوالر   تةثابأسعار فائدة ب

 ٢٩ - ٢٠٢٢  األمريكي 
دوالر   ١٥٧٫٤٠

 أمريكي 

 
 

٥٧٨٫٢٠ 
قرض بنكي بالدوالر  

  ٢٠٢٢متوقع في  األميركي 

  ٣إستالم عقود مقايضة 
أشهر ليبور جنية استرليني، 

 تةثابأسعار فائدة ب سداد

 ٢٠٢٥  بالدوالر األمريكي

جنية   ٢٠٫٦٥

 استرليني

 
 

١٠٤٫٨٩ 

قرض بنكي بالجنية 

  ٢٠٢١متوقع في  االسترليني
        

        تحوطات القيمة العادلة 
            

  ٣استالم عقود مقايضة 

أشهر بالدوالر األمريكي،  
أسعار فائدة ثابتة ب سداد

 ٢٠٢٢  باليورو
دوالر   ٥٬٤٠

 أمريكي 

 
 

١٩٫٨٤ 
بنكي بالدوالر  قرض 

  ٢٠٢٢متوقع في  األميركي 
            

    ٩٤٣٫٦٧     المجموع 
  
  النسبة للمشتقات, فان االنتقال متوقع على اساس بروتوكوالت الرابطة الدولية لصكوك المقايضة و الصكوك االشتقاقية.ب

  
   لتمديد اإلعفاء من تقييم ما اذا كان امتياز اإليجار المرتبط   ١٦المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  التعديالت على

  . يجارلعقد اإلهو تعديل  ١٩-COVIDبـ 
  

  . ٢٠٢١يناير  ١كانت سارية ألول مرة للسنة المالية التي تبدأ في   أخرى جوهرية تعديالت و بخالف ما ورد أعاله ، ال توجد معايير
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  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

١١ 

  

  
    (تتمة)) IFRSsتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة (  -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 أم   ال د ال ع عق ض ل اس والع ًا للق ح ًا أك ت  نه

ع  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 ار   ٢٨وال اإلس

لة   م ات ال ةفي ال ارع ال ع أو  ٢٠١١(  وال ة ب أن معال دات م )  ج ه    ال  تق م ارع ل لة أو ال م ال
ة ). 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 فات -: ع يالت على ال اتتع ع   .  للف أ في أو  ي ت ة ال   ١ال

اي   . ٢٠٢٣ي
  
 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 ا ال ةع ال قار ال ولي إل١  رق   ل ار ال ع اد ا، وال ةع ال قار ال ولي ٩  رق  ل ة ال اس ار ال   ، ومع
ولي إل ٤١ رق ار ال ع اد ا وال ةع ال قار ال أ   ( ١٦  رق ل ي ت ة ال ات ال ع للف اي  ١ في أو   .)٢٠٢٢ي

  
 ولي إل ار ال ع ا ال اد  ةع ال ال قار  عل    ٤رق    ل أنال يالت  ع ل.  ت  ال أج نهج ال هاء  ان الارخ  د   ارخأن    ال

ةال هاء صالح ولي إلا  ن ار ال ع ق في ال اد اإلعفاء ال ةع ال قار ال قار    ٤  رق   ل لل ولي  ار ال ع م ت ال
ة  ال اي  ١ه  ٩ال  . ٢٠٢٣ي

 
 ة رق  ا ال قار ال اد ال ولي إلع ار ال ع يالت على ال ع ضح    ٩ل ي ت ار  ال اء "اخ ض إج ائة" إللغاء   ١٠أنه لغ ال

ة ، ال ي ل م ال س ع خ ال عة  ف م ال س ي ال ة في ت ال ات ال ل ال اف  م   االع س ض س ال ق ال
ض   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 عة أو ال ف ال

ع   أ في أو  ي ت ة ال ات ال ل للف فع يالت سارة ال ع . ال ة ع اآلخ ا اي    ١ن ال    ٢٠٢٢ي اح  ، مع ال
  . ال

 
 وبيان ممارسة المعيار الدولي إلعداد التقارير   ١  رقم   التعديالت المتعلقة باإلفصاح عن السياسات المحاسبية (معيار المحاسبة الدولي

معيار المحاسبة  والتعديالت على    ٨  رقم  ) والتعديالت المتعلقة بتعريف التقديرات المحاسبية ، معيار المحاسبة الدولي٢  رقم  المالية
 ).٢٠٢٣يناير  ١للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  يسري( ١٢ رقم الدولي

  
أه المل -٣ ة   اس   اسات 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 افقة معة  اسات ال ة م ح ة ال ج ة ال حل ة ال ال مات ال عل ه ال ه ه مة في ت ض واألسال ال تل   والع
ةال ال انات ال ة مة في ال ققة لل ة ال ة ال ح ه  ال   . ٢٠٢٠د  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 ةة و ع ق ح ة ال ج ة ال حل ة ال ال مات ال عل ة  ال ال انات ال ع إلى ال ج ح  ال ة   ةال ال
ة في   ه ة ال ا في ولل ققة  اإلضافة إلى انه ل٢٠٢٠د    ٣١ال ع  .  ال ال ائج أع ور أن ن ة ة  م ال ة ال لف

ة في   ه ن    ٣٠أشه ال ع تع  ٢٠٢١ي ال ال ائج أع قًا ل ًا دق ش هي في  ي م ي س ة ال قعة لل   .٢٠٢١د    ٣١ة ال
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  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

١٢ 

  

  
  

ة مل -٣ ة (ت اس اسات ال أه ال    
  
      )١٩-COVID(تأث

رونا ( وس  اء ف ع ل ر ال ة غ  ١٩-COVIDمع ال ة ص ة أزمة رعا ي في ف اد العال قة ما ت )، دخل االق م
ة. م اة ال ارة وال ة ال ي  في األن اب عال ع  وق  في اض ان    ات ل ي م ال اءالع اءات اح ة  إج ائ مع إغالق   اس

ا في ذل ئي  ض  كامل أو ج ف   ف ف اءات ل عة م اإلج اقة في ت م عة س ان ال ة.  م ة ال د على األن ق
ة) و ١٩-COVID(تأث  افة األن ف ل  ان سالمة وأم ال ة ل م ات ال ص ف وال ،  ول ى ح م ، إلى أق
مة  اصلةخ ال م عة لع    .ء ال

  
ة  ة  عال  ت ضع ع اق اءات إدارة األزمات  خالل    م  ال ادة  و    إج لة في   ١٩ COVIDم ق ع   م رؤساء ج

ضع.  ر ال اس مع ت ق ال ارات في ال اذ الق ائي وات ضع ال ة ال اق   اإلدارات ل
  

وف اإل  الاإلدارة    قام ةفي ال ائ اء  س ن لها تأث ماد على    لل ي  أن  ي ال داتالعال ج ال وم ات   أع ل وم
ة على ا ئ ات ال أث عة وخل إلى أن ال ةل لة  ر ة: ا/ س ال لة ال ا ال أ م ال عة  أن ت   ل
  

اج قف اإلن   ، • ت
ر ،  لة ال ات سل ا   • اض

ف ، ف ال م ت   • ع
ارع ، •  اقع ال عات  إغالق م فاض ال   ان

ارة و  ة ال ي م ال قعة م ال ان ال ائ االئ   • زادة خ
ة ال فاض ق دات• ان ة). ج ه ا في ذل ال ة ( ال   غ ال

  
عة  اإلدارة    إن اماً مق اس    لىع  ت اد  أنه م ال ة  إع ج ة ال حل ة ال ال مات ال عل ةال ح ارة. في   ال أ االس على أساس م

االت،   ال ص  ع  للال ة  ف ال الق  عل  ا ي داتف ل عادة    ج ي ت ة، وال ال ال ي هامغ  ال م ،  تق فإنه ال ي
ع ل  ال ال أث  ال ق   تق  ث م ل  لألزمة    لألزمة  ة  األول احل  ال ان  خالل  إذا  ات  الوما  ع الغ في  لة 

ة ئ اضات ال ق  هرد  هي  االف ة)    ةفعل م ة(في ال ، ف  ن اًء على ذل الة. و لل لة  ة ذات ال ات األول ا  اإلدارة   اناالس
اضات  س ه االف ة ه ة وتق ص اق ان م مالي في م ل ب ةفي تارخ  اس اءات ال اذ اإلج   .وت
  

عل   ا ي ة  ف ة ال ة في ف ه ن  ٣٠أشه ال ة   إلى أنه في تارخ اإلدارة  خل    ، ٢٠٢١  ي حل ة ال ال انات ال ه ال اد ه اع
ة، ح ة ال ج اك تأث    ال ه ل  ه عة  ج الي لل الي أو األداء ال اص  على ال ال ة ال ائ اء ق أدوات ال اس  ،

عة تعافيح    ال ذ  ان  ق  لة  ال ل  ال .  ي  ق ال ع  ق  غ ي وق  ر اله   ت في  ئي  اك إغالق ج ان ه
ا تأث   ع. ل  له ق ل م اجة إلى اإلغالق  اج  ان خ اإلن ة ، ح  ه الف غالد خالل ه ه و في تل   ج

اق.   األس
  

عل   ا ي ة في  ف ه ة أشه ال ة ال ن  ٣٠ف اع ا  اس،  ٢٠٢٠  ي اء  ق ان ل ل، و ة في الع ة ال في اإلمارات الع
د ي م الق ة ألنها ل ت خاضعة للع ه الف ال ه ل  عة في اإلمارات تع اج ال ة، خالل  خ إن أ إغالق   ،تل الف ب

غالد  اج في اله و ع األخ اإلن ه مارس فق في األس ائح  ٢٠٢٠ل ع األول وفقًا لل ل األس ل افها  ة و ت إس م ال
ن   ل لألزمة على    . ٢٠٢٠م ي أث ال ت اإلدارة في ال اًء على ذل ، فق ن ح و ج ال الي ال ان ال ال عة    ب لل

ا  ن ٣٠في ك   . ٢٠٢٠ ي
  

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   .  ٢٠٢٠د   ٣١لل
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  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

١٣ 

  

    
  اإليرادات -٥

  
  

  المنتهية في لفترة الستة أشهر  
  يونيو  ٣٠ 

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
  يونيو  ٣٠ 

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهـم   ألف درهـم  ألف درهـم   ألف درهـم  
  (غير مدقق)  (غير مدقق)   (غير مدقق)  (غير مدقق)   
          

  ٤٠٩٫٠٧١   ٦٩٩٬٢٦٥  ٩٩٤٫٤٩٤   ١٬٤٢٠٬٠٩٢  بيع البضائع
            ٢٫٢٤١   ١٬٥٠٥  ٩٫٥٧٧   ٣٬٤٤٩  أخرى 

  ٤١١٬٣١٢  ٧٠٠٬٧٧٠  ١٬٠٠٤٬٠٧١  ١٬٤٢٣٬٥٤١               
ق  عة ت ة. ال ة مع ة زم مات ع نق ائع وال ل ال الء ب د مع الع اداتها م العق   إي

  
   تكلفة المبيعات  -٦

  
  لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  يونيو  ٣٠ 
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

  يونيو  ٣٠ 
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهـم   ألف درهـم  ألف درهـم   ألف درهـم  
            (غير مدقق)  (غير مدقق)   (غير مدقق)  (غير مدقق)   

  ١٢٠٬٢٠٢  ١٩٦٬٨٢٠  ٢٩٨٬٧٢٦  ٤٠٣٬٣٠٥  مواد خام مستهلكة 
  ١٣٬٧٩٤  ١١٬٠٠٥  ٩٬٩١٢  ٤٨٬٤٨٢  التغير في البضائع تامة الصنع

  ٧٬٨٤٠  ٣٬٧٠٦  ١٢٬٣٦٠  ٢٠٬٩١٣  الحركة  يئةمخصص البضاعة بط
  ٤١٬٢٤٨  ٥٣٬٨٥٢  ٩٢٬٥٤٢  ١٠٢٬٠٦٧  عمالة مباشرة 

  ١٨٬٢٣٦  ٣٤٬١٥٤  ٥١٬٥٤٥  ٦٥٬٧٦٦  الطاقة والوقود  
  ٢٥٬١٦٩  ٤٦٬٨٣٨  ٧٣٬٢٣٥  ٩٠٬٦٠٥  الغاز النفطي المسال والغاز الطبيعي 

  ٢٧٬٩٠٨  ٢٦٬٣٣٨  ٥٥٬٣١٠  ٥٣٬٤٦٧  معداتو آالت  ،استهالك ممتلكات
  ٥٠  ١٢  ٨٧  ٢٥  حق إستخدام الموجودات استهالك

  ١٥٬٣٥٧  ٢٥٬٠٧٥  ٣٧٬٤١٣  ٤٩٬٤٨٢  إصالحات وصيانة  
  ١٣٬٠٦٨  ٢٥٬٩٤٩  ٣٦٬٩٦٩  ٥١٬٤٦٦   مصروفات مواد التعبئة

            ١١٬١٤٨  ١٠٬١٦٩  ٢٤٬٩٥٣  ١٧٬٩٣٣  أخرى  
  ٢٩٤٬٠٢٠  ٤٣٣٬٩١٨  ٦٩٣٬٠٥٢  ٩٠٣٬٥١١            
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  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

١٤ 

  

  
     إدارية وعمومية  اريفمص -٧

  
  لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  يونيو  ٣٠ 
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

  يونيو  ٣٠ 
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهـم   ألف درهـم  ألف درهـم   ألف درهـم  
            (غير مدقق)  (غير مدقق)   (غير مدقق)  (غير مدقق)   

  ١٩٬٨٨٧  ٢٤٬٤٧٧  ٤٢٬٥٧٨  ٤٧٬٦٣٦  تكاليف موظفين والتكاليف ذات الصلة 
  ٣٬٦٠٢  ٣٬٠٢٦  ٨٬١٣٩  ٦٬٢٢٣   معداتو آالت  ،استهالك ممتلكات

  ٢٬٧٢٥  ٢٬٥٨٩  ٥٬٤٦٣  ٥٬١٠٨  إستثمارات في ممتلكات استهالك 
  ٤٧٠  ١٨٧  ٩٣٨  ٣٥٧  حق إستخدام الموجودات استهالك

  ١٬٦٨٣  ١٬٨٧١  ٣٬٤٥٤  ٣٬٧٤١  إطفاء موجودات غير ملموسة  
  ١٬٠٧٩  ١٬٤٦٢  ٢٬١٩٣  ٢٬٥٣٢  هاتف وبريد ومستلزمات مكتبية 

  ٨٩٨  ١٬١٩٩  ٢٬٠٨٧  ٢٬٤٨٥  إصالحات وصيانة  
  ١٬٨٣٥  ٣٬٩٦٥  ٧٬٥١٥  ٦٬٤١٠  أتعاب قانونية ومهنية 

  ٩٣٨  ١٬١٤٨  ١٬٨٧٦  ٢٬٠٤٨  مصروفات مرافق
  ٦٣٩  ٩٠٥  ١٬٠٢٠  ١٬٢٤٤  مصروفات أمن  

ترخيص تكنولوجيا المعلومات وأتعاب  
  االستشارات 

 
٦٬٢٨٨  

 
٤٬٥٩٨  

 
٢٬٣٩٩  

 
٢٬٠٨٥  

  ٢٬٠٤٤  ٢٬١٢٦  ٤٬١٣٦  ٣٬٦٩٩  إستثمارات في ممتلكاتمصروفات 
            ٥٬٥٦١  ٨٬٨٠٩  ١١٬٥٥١  ١٥٬٩٦٢  أخرى  

  ٤٣٬٤٤٦  ٥٤٬١٦٣  ٩٥٬٥٤٨  ١٠٣٬٧٣٣             
  
    خسائر انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة والمطلوب من أطراف ذات عالقة   ١-٧

  
  لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  يونيو  ٣٠ 
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

  يونيو  ٣٠ 
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهـم   ألف درهـم  ألف درهـم   ألف درهـم  

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

  ٥٬٩٧٤  ٧٬٤٤٩  ١٢٬٠٠٥  ١٣٬٠٩٥  خسائر انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة  
  انخفاض قيمة المطلوب من  خسائر /(عكس)

  أطراف ذات عالقة    
 

(٢٬٦٩١)  
 

٨٤  
 

(٢٬٧٠٦)  
 

٥٩  
          
  ٦٬٠٣٣  ٤٬٧٤٣  ١٢٬٠٨٩  ١٠٬٤٠٤  
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  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

١٥ 

  

  
      مصاريف بيعية وتوزيعية  -٨

  
  المنتهية في لفترة الستة أشهر 

  يونيو  ٣٠ 
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

  يونيو  ٣٠ 
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهـم   ألف درهـم  ألف درهـم   ألف درهـم  
  (غير مدقق)  (غير مدقق)   (غير مدقق)  (غير مدقق)   
          

  ٢٦٬٤٨٨  ٣٣٬٤٦٠  ٦٠٬٧٢٦  ٦٥٬٢٢٣  موظفين والتكاليف ذات الصلةرواتب 
  ٣٤٬٢٦١  ٧٣٬٠٠٠  ٦٦٬٣٧٤  ١٣٥٬٧٦٥  الشحن والنقل 
  ٧٬٣٠٦  ٨٬٦٣٥  ١٣٬٥٤٦  ١٥٬٧٨١  عمولة الوكالء

  ٦٬٣٥٢  ٦٬٩٣٩  ٢٣٬٧٢٦  ١٦٬٩٢٧  مصروفات دعاية وترويج  
  ٨٠٣  ٨٢٥  ١٬٨٦٤  ١٬٧٦٨  مصروفات اإليجار

  ٣١٨  ٣٥٧  ١٬٥٥٢  ٧٠٠  مصروفات سفر وضيافة  
  ٢٬١٤١  ٢٬٠٢٠  ٣٬٦٦٢  ٣٬٩٨٥  معداتو آالت  ،استهالك ممتلكات

  ٥٬٨٦٤  ٥٬٩٩١  ١٢٬١٨٥  ١١٬٥٧٨  حق إستخدام الموجودات استهالك
            ٤٬٠٣٢  ٤٬٢٢٢  ٨٬٠٥٤  ٩٬٣٣٨  أخرى 

  ٨٧٬٥٦٥  ١٣٥٬٤٤٩  ١٩١٬٦٨٩  ٢٦١٬٠٦٥                  
    تكاليف وإيرادات التمويل  -٩

  
  لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  يونيو  ٣٠ 
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

  يونيو  ٣٠ 
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهـم   ألف درهـم  ألف درهـم   ألف درهـم  
  (غير مدقق)  (غير مدقق)   (غير مدقق)  (غير مدقق)   

          تكاليف التمويل
  ١٣٬١٨٥  ١١٬٤٠٨  ٢٤٬٧٥٠  ٢٣٬٥٣٨  الفوائد على التمويالت المصرفية

  ٥٬٠١٦  ٢٬٩٣٦  ١٠٬٨٧٥  ٦٬٥١٧  مصروفات الربح على التمويالت اإلسالمية 
  الفوائد على مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات 

  عالقة   
 

٢٦  
 --   

١٢  
 
٨  

  ١٬٦٠٤  ١٬١٨٨  ٢٬٨٠٨  ٢٬٣٨٨  مصاريف الفوائد على مطلوبات عقود اإليجار
  صافي التغير في القيمة العادلة لألدوات 

  --   المشتقة  
 

٨٬٤٥١  
 

١٬٥٩١  
 

٢٬٨٠٤  
  ٦٠٧  ٩٦١  ١٬٥٤١  ١٬٦٥٣  بنكيةرسوم 

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

  ٢٣٬٢٢٤  ١٨٬٤٤٧  ٤٨٬٤٢٥  ٤٥٬٩٥٣  (أ) اإلجمالي
          

          إيرادات التمويل
  ١٬٩٢٤  ١٬٥٥٠  ٣٬٨٦٤  ٣٬١٤٨  الودائع الثابتة علىالفوائد 

  ٥٢  ٢٣  ١٦٠  ٦٧  الربح من ودائع الوكالة
  صافي التغير في القيمة العادلة لألدوات 

  المشتقة  
 

٨٬٤٥٢   --   --   --  
  ٤٬٩٩٠  --   ١٠٬٣٤٩  --   صرف عمالت أجنبية باحرأصافي 

          
            ٦٬٩٦٦  ١٬٥٧٣  ١٤٬٣٧٣  ١١٬٦٦٧  (ب) اإلجمالي

            ١٦٬٢٥٨  ١٦٬٨٧٤  ٣٤٬٠٥٢  ٣٤٬٢٨٦  ب) -صافي تكاليف التمويل (أ
    

   



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

  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

١٦ 

  

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

بها   ال  ات  ال أراح  م  عة  ال ة  ح لةبلغ  ة    وال ل ال ق  حق قة  ل الوفقًا  ة  في   ة لف ة  ه ال   أشه 
ن  ٣٠ لغ  ٢٠٢١  ي ن درهـ   ٧٬٧١  م )  مل ق ة ال  (غ م ة في    ة(ف ه ن  ٣٠أشه ال )  ٢٠٢٠  ي ق ن   ٧٬٠٧  : (غ م مل

.(    درهـ
  

ة ق زعات أراح  عة على ت ل ال ن درهـ  ٠٬٢١  ح )  مل ق ها ال بها وفقًا   (غ م ة م ش ال ة ال خالل الف
ة ال ة (ف ل ق ال قة حق ة في  ةل ه ن ٣٠أشه ال )  ٢٠٢٠ ي ق ). ٠٬١٤:  (غ م ن درهـ   مل

  
ة في   ه ال ة  الف ن    ٣٠خالل  عة على    ٢٠٢٠ي ال ذت  ة  ٢٥، اس ق مل ة  ٪ م حق ات ش ه ل جي  ي ه ناران

ادق ذ ان)،  .م.الف ةم (ع ال  مقابل ق ت    ٠.٦٠  ةإج ن دره ، وق ت اذ  على ذل أراح  مل ة  م االس .   ٠.١٠ق ن دره   مل
    

    الربح/(الخسارة) للسهم الواحد  -١١

  
  لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  يونيو  ٣٠ 
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

  يونيو  ٣٠ 
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  (غير مدقق)  (غير مدقق)   (غير مدقق)  (غير مدقق)   

  الربح/(الخسارة) للفترة العائد إلى مساهمي 
  الشركة (ألف درهم)  

 
١٤٨٬٤٩١  

 
١٤٬١٠٤  

 
٨٧٬٨١٧  

 
(١١٬٥٩٠)  

            ٩٩٣٬٧٠٣  ٩٩٣٬٧٠٣  ٩٩٣٬٧٠٣  ٩٩٣٬٧٠٣  (ألف سهم)المتوسط المرجح لعدد األسهم 
  الربح األساسي والمخفض/(الخسارة األساسية 

 (درهـم)والمخفضة) للسهم الواحد   
 

٠٫١٥  
 

٠٫٠١  
 

٠٫٠٩  
 

(٠٫٠١)              
اك تأث ارة  ل  ه ح األساسي/(ال ف لل ة م هاألساس امات ) لل د أ ال م وج ًا لع ا  أسه ن ة  ة ل ال في قائ

 . ح ج ال الي ال ان ال ال   تارخ ب
  
ات، آالت  -١٢ ل ات م   ومع
  

      ( ق هالك (غ م عادات وس   إضافات، إس
  

ة ال ة في    ةخالل ف ه ن  ٣٠أشه ال عة  قام  ،٢٠٢١  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    ٣٣٬٧٨لغ    إلن ة الدره  مل ة في    ة(ف ه ن    ٣٠أشه ال ن   ٤٧٬٨٤:  ٢٠٢٠ي مل

   ).دره
ة ال ة ال ات،  خالل الف ل عاد م ة بلغ  ،  ت اس ة دف افي ق ات  ن   ١٬٣٢آالت ومع ة ال  مل ة في   ةدرهـ (ف ه أشه ال

ن    ٣٠ ت على ذل    ٠٬٠٩:  ٢٠٢٠ي )، وق ت ن درهـ ن   ٠٬٢لغ    أراحمل ة ال  مل ة في    ةدرهـ (ف ه ن   ٣٠أشه ال ي
لغ ٢٠٢٠ ي ت إدراجها ض   آالف ٦٧: أراح  ) وال ادات األخ درهـ ان اإلي ارةفي ب ح أو ال .  ال ح ج ال       ال

اء   بلغ ات  أع ل هالك على ال ة  ، اآلالت  االس ال ة ال ات للف ع ن    ٦٣٬٦٨وال ة الدره  مل ة في  أشه  ة(ف ه ن  ٣٠ ال  ي
٦٧٬١١: ٢٠٢٠ .( ن دره ة. مل ة ال ات داخل وخارج دولة اإلمارات الع ع ات، اآلالت وال ل ل ال ا يلي تفاص   ف

  
      

  يونيـو  ٣٠ 
٢٠٢١  

  ديسمبـر ٣١
٢٠٢٠  

  ألف درهم   ألف درهم  
        (مدقق)   (غير مدقق)  

  ٧٣٧٬٣٠٩  ٧٢٢٬٧٢٧  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
  ٤١٤٬٩٧١  ٣٧٤٬٨١٦  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

  ١٬١٥٢٬٢٨٠ ١٬٠٩٧٬٥٤٣        
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  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

١٧ 

  

  
  

  لشهرة ا -١٣
  يونيـو  ٣٠ 

٢٠٢١  
  ديسمبـر ٣١

٢٠٢٠  
  ألف درهم   ألف درهم 
        (مدقق)   (غير مدقق)   

  ١٢٠٬٣٧٨  ١٢٠٬٥٦١   الرصيد اإلفتتاحي
        ١٨٣  ٧٣  التغيرات في معدالت الصرف اتتأثيرإضافة: 
          ١٢٠٬٥٦١  ١٢٠٬٦٣٤  الختاميالرصيد 

لغ   ة م م ه ألف ال لغ    ٥٠٬٤ت ن دره وم ن دره   ٥٬٥مل لغ    مل لغ    ٦٬٢وم ن دره وم ن دره  ٥٨٬٥مل اف   مل ح ت االع
اذ  ابه ا اس.   ،ع االس زع أورو ة لل ة ل ورأس ال ة ال ل ة ال ام رأس ال ة ذ.م.م وس قة ح ام م على س

ه. آر. إل.   آتا ة    وال د ع ة ال ة الع ل لة في  في ال ودةم ارة ال ة لل ول ة   ٢٧٬٠(  ارك ال )، ورأس ال ن دره مل
ة ذ.م.م  د ع ). ٣١٬٥( .ال ن دره      مل
ة،  اء  اإلدارة قامخالل الف ار إج ل إخ لغ  لت ي ال مة ل ة ال ئ اضات ال ات في االف غ ة لل فاض الق ة ان اس ح

داد   ق القابل لالس ة لل ة م ل وح ة لها وخل إلى ي ل ه د ت ال م وج ة.  ع فاض الق ات على ان ش   م
  

ارات في   -١٤ اتإس ل   م
  يونيـو  ٣٠ 

٢٠٢١  
  ديسمبـر ٣١

٢٠٢٠ 
  ألف درهم   ألف درهم  
        (مدقق)   (غير مدقق)  

  ٨٨٤٬٤٠٨  ٨٧٩٬٨١١  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
        ٤١٬٧٥١  ٤٢٬٥٠٠  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

  ٩٢٦٬١٥٩  ٩٢٢٬٣١١        
  

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

التي  مليون درهم و  ١٬٠٤٩/٩٦مبلغ    (مدقق)  ٢٠٢٠ديسمبر    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 

لن ينتج عنها إنخفاض في القيمة الدفترية كما   إن وجدت، تتوقع اإلدارة أن التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات في ممتلكات،
 . ٢٠٢١يونيو  ٣٠في 

  
بالعقار الفندقي، أبرمت المجموعة إتفاقية عقد إيجار تشغيلي طويل اآلجل مع مستأجر جديد وال توجد مؤشرات على  فيما يتعلق  

  . ٢٠٢١يونيو  ٣٠إنخفاض القيمة الدفترية للعقار الفندقي كما في 
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  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

١٨ 

  

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

٢٠٢١  
  ديسمبـر ٣١

٢٠٢٠  
  ألف درهم   ألف درهم    
          (مدقق)   (غير مدقق)     

  ١٬٠٢٩٬٦٧٦ ١٬٠٢٨٬٩٤٩    ذمم تجارية مدينة 
          (٢٢٦٬٦٥٥) (٢٢٤٬٠٩٦)    إنخفاض القيمة خسائر يطرح: مخصص

                  ٨٠٣٬٠٢١  ٨٠٤٬٨٥٣    (أ) اإلجمالي
 ١٢٣٬٨٣٣ ١٤٦٬٤٩٥    أخرى ذمم مدينة

                 (٨٬٨٦٦) (٨٬٨٦٦)    الئتمان المتوقعةيطرح: مخصص خسائر ا
                 ١١٤٬٩٦٧ ١٣٧٬٦٢٩    اإلجمالي (ب)

 ً   ١٨٦٬٤٢٧ ١٩٥٬٧٥١    (ج)  دفعات ومصاريف مدفوعة مقدما
          ٢٩٬٤٨٥ ٢٩٬٤٧٩    (د) ودائع

            ١٬١٣٣٬٩٠٠  ١٬١٦٧٬٧١٢    مجموع (أ+ ب + ج + د)
    

  
  ذمم مدينة طويلة األجل (أ)  

  يونيـو  ٣٠    
٢٠٢١  

  ديسمبـر ٣١
٢٠٢٠  

  درهم ألف   ألف درهم    
          (مدقق)   (غير مدقق)     

  ٣٬٨٠٥ ٣٬٤٥٦     ذمم تجارية مدينة
          (٤٥٢) (٣١٠)    الئتمان المتوقعةيطرح: مخصص خسائر ا

    ٣٬٣٥٣ ٣٬١٤٦  
          (٥٨٣) (٤٦٦)    الجزء المتداول المدرجة ضمن ذمم تجارية مدينةيطرح: 

                    ٢٬٧٧٠  ٢٬٦٨٠    الجزء طويل األجل (أ)
  ١٠٧٬٩٩٥ ١٠٨٬١٠٩    أخرى مدينةذمم 

          (٢٦٬٣٧٥) (٢٦٬٣٧٥)    الئتمان المتوقعةيطرح: مخصص خسائر ا
    ٨١٬٦٢٠ ٨١٬٧٣٤  

          (٥٣٬٢٦٥) (٦٧٬٩٦٠)    الجزء المتداول المدرجة ضمن ذمم مدينة أخرىيطرح: 
          ٢٨٬٣٥٥  ١٣٬٧٧٤    الجزء طويل األجل (ب)

            ٣١٬١٢٥  ١٦٬٤٥٤    الجزء طويل األجل (أ+ ب)
ل األجل م ء  ة  ل ال ي م ال قة  األخ    ال الغ ال عاد شعأعاله ال عة    ة اس اً تا ئ نة ج ج    وهي م

فع.   جلة ال ات م  ش

 
 
   



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

  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

١٩ 

  

  
اعة  -١٦  ال

    
  يونيـو  ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبـر ٣١

٢٠٢٠  
  ألف درهم   ألف درهم    
          (مدقق)   (غير مدقق)     

  ٨٨٢٬٨٨٦ ٨٣٦٬٨٧٠    تعديل القيمة القابلة للتحصيل) طرحبعد  صافي ( بضائع تامة الصنع
          (١٢٤٬١٣٩) (١٣٢٬٠٠٠)    الحركة   ئةبطي البضاعةيطرح: مخصص 

          ٧٥٨٬٧٤٧  ٧٠٤٬٨٧٠    اإلجمالي (أ)
  ١٧٤٬٦٤٠ ١٦٧٬٥٢٦    مواد خام
          ١٩٢٬٨٤٧ ١٨٧٬٨٢٤    وقطع الغيار المخازن

    ٣٦٧٬٤٨٧  ٣٥٥٬٣٥٠  
          (٨٨٬٠٣٣)  (٧٢٬٦٨٨)  بطيئة الحركة  مخصص بضاعة يطرح: 

          ٢٧٩٬٤٥٤  ٢٨٢٬٦٦٢    اإلجمالي (ب)
  ٢٠٬٤١٦ ٣٩٬٦١٥    (ج) الطريق فيبضائع 

          ١٧٬٢٨١ ٢٠٬٩٠٤    (د) أعمال قيد اإلنجاز
         ١٬٠٧٥٬٨٩٨ ١٬٠٤٨٬٠٥١    مجموع (أ+ ب + ج + د)

 
  ١٥٩٬٩٨، قامت المجموعة باالعتراف بخسائر متراكمة نظراً النخفاض قيمة بضائع تامة الصنع بمبلغ  ٢٠٢١  يونيو  ٣٠كما في  

بلغت   تكلفة  مقابل  درهم  درهم   ٤٢٢٬٩١مليون  بلغت   ١٥١٬٣٠:    (مدقق)  ٢٠٢٠ديسمبر    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  ٣٦٦٬٨٠

مليون    ١٤٬٥٨  (غير مدقق):  ٢٠٢٠  يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في    ستة(فترة المليون درهم (غير مدقق)    ٨٬٩٥والبالغ    تخفيض القيمة
 الموحد.الموجز  الربح أو الخسارةضمن تكلفة المبيعات في بيان  درهم)

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

  
  مع األطراف ذات العالقة  واألرصدة المعامالت -١٧

أبرمتها المجموعة فيما يلي المعامالت الهامة التي    .لشروط السوقيتم تنفيذها وفقاً    المجموعة مع األطراف ذات العالقة   معامالت  إن
العالقة خالل   ذات  أطراف  في  الفترةمع  عنها  المفصح  المعامالت  تلك  باستثناء  المالية    ضمنأخرى    مواضع،  المعلومات  هذه 

  :المرحلية الموجزة الموحدة
  

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

  يونيو  ٣٠ 
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

  يونيو  ٣٠ 
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهـم   ألف درهـم  ألف درهـم   ألف درهـم  
            (غير مدقق)  (غير مدقق)   (غير مدقق)  (غير مدقق)   

  ٧٫١٤٥   ٢٤٬٦٢٦  ٣٦٫٠٩٧   ٥٤٬١٠٨  بيع بضائع وخدمات وعقود إنشاءات 
  ٤٨٫٠٨٠   ٨٠٬٤٢٠  ١٠٩٫٢٦٥   ١٣٧٬٧٣٥  شراء بضائع وتقديم خدمات

  ٨   ١٢  --  ٢٦  )٩(راجع إيضاح مصروفات فوائد 
  
  

    



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

  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

٢٠ 

  

  
    (تتمة)  مع األطراف ذات العالقة واألرصدة المعامالت -١٧

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 
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

  يونيو  ٣٠ 
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهـم   ألف درهـم  ألف درهـم   ألف درهـم  
            (غير مدقق)  (غير مدقق)   (غير مدقق)  (غير مدقق)   

  ٢٫١٥٩   ٢٬٤٧٢  ٤٫٦٧٣   ٤٬٨٦٩  قصيرة األجل مزايا
  ٦٤   ٧١  ١٢٧   ١٢٩  تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

       --   --   ٣٫٧٠٠   ١٬٨٥٠  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
      من أطراف ذات عالقة  طلوبالم

  
  يونيـو  ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبـر ٣١

٢٠٢٠ 
  ألف درهم   درهمألف   
  (مدقق)   (غير مدقق)   

      
  ٤٣٬٥٣٠  ٤٤٬٠٦٢  شركات مستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الملكية

        ٣٢٬١٦٤  ٣٠٬٨٥٢  أطراف أخرى ذات عالقة  
  ٧٥٬٦٩٤  ٧٤٬٩١٤  

        (٤٥٬٧٩٩)  (٤٠٬٢٩٢)    االئتمان المتوقعةيطرح: مخصص خسائر 
  ٢٩٬٨٩٥ ٣٤٬٦٢٢          

  أطراف ذات عالقةإلى  طلوبالم   

  
  يونيـو  ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبـر ٣١

٢٠٢٠ 
  ألف درهم   ألف درهم  
  (مدقق)   (غير مدقق)   
      

  ٤٬٩٠٥  ٧٬٠٣٦  شركات مستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الملكية
        ٣٠٬٩٣١  ٤٦٬٢٩٣  أطراف أخرى ذات عالقة 

  ٣٥٬٨٣٦  ٥٣٬٣٢٩                
   



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

  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

٢١ 

  

  
  األدوات المالية المشتقة     -١٨

مقايضة   السلع ومشتقات  تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة ألغراض إدارة المخاطر. قامت المجموعة بتصنيف مشتقات
ها تحد حيث أن  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

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

  
  يونيـو  ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبـر ٣١

٢٠٢٠  
  ألف درهم   ألف درهم  

        (مدقق)   (غير مدقق)   
      غير متداولة

      موجودات مالية مشتقة 
        ٤٬٧٩٣ ٦٬٣٨٧  والعمالت  عقود أخرى لمقايضة أسعار الفائدة

  ٤٬٧٩٣  ٦٬٣٨٧        
  

  
  يونيـو  ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبـر ٣١

٢٠٢٠  
  ألف درهم   ألف درهم  

        (مدقق)   (غير مدقق)   
      غير متداولة

      مطلوبات مالية مشتقة
        ١٦٬١١٨ ٨٬٨٩٨  مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة للتحوطعقود 

  ١٦٬١١٨  ٨٬٨٩٨            

  
  يونيـو  ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبـر ٣١

٢٠٢٠  
  ألف درهم   ألف درهم  

        (مدقق)   (غير مدقق)   
      متداولة

      موجودات مالية مشتقة 
        --  ١٬٨٣٤  عقود تحويل عمالت آجلة 

  ١٬٨٣٤   --            
     

  
  يونيـو  ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبـر ٣١

٢٠٢٠  
  ألف درهم   ألف درهم  

        (مدقق)   (غير مدقق)   
      متداولة

      مطلوبات مالية مشتقة
  ١٦٬٣٠٥ ١٠٬٨٨١  عقود مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة للتحوط

  ١٬٣٩١ --   المستخدمة للتحوطمشتقات السلع 
        ٥٬٠٢٤ --   عقود تحويل عمالت آجلة 

  ٢٢٬٧٢٠  ١٠٬٨٨١        
   



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

  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

٢٢ 

  

  
ك ونق  -١٩ ة ل ال   أرص

  يونيـو  ٣٠  
٢٠٢١  

  ديسمبـر ٣١
٢٠٢٠ 

  ألف درهم   ألف درهم  
  (مدقق)   (غير مدقق)   
      

  ١٬٦٨٧  ٢٬٠٨٩  النقد في الصندوق
      

      أرصدة لدى البنوك:
  ٨٩٬٥٧٦  ٣٩٬٥٦٣  تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ ربطها ودائع ثابتة -
  ٤٥٬٠٠٠  ٢٥٬٠٠٠  تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ ربطها ودائع وكالة -
  ٣١٣٬٧٢٧  ٣٤٠٬٢٠٤  حسابات جارية -
  ١١٬٤٠٩  ٤٬٧٩٣  يةودائع هامش -
        ٨٬٥٧٧  ١٩٬٥٢٣  حسابات تحت الطلب  -

  ٤٦٩٬٩٧٦  ٤٣١٬١٧٢  النقد وما يعادله  
        (١٨٣)  (١٨٣)    مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة: يطرح

        ٤٦٩٬٧٩٣  ٤٣٠٬٩٨٩    النقد وما يعادله (أ)
        ١٤٣٬٦٧١  ١٦٧٬٣١٥  تستحق بعد ثالثة أشهر من تاريخ ربطها (ب)  ودائع ثابتة

        ٦١٣٬٤٦٤  ٥٩٨٬٣٠٤  أرصدة لدى البنوك ونقد (أ + ب)
  

  
  ١٩٩٬٧٣مليون درهم) ومبلغ    ٠٫٦٣(مدقق):    ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١(مليون درهم    ٠٫٦البنوك والنقد على مبلغ  تشتمل األرصدة لدى  

  على التوالي، محتفظ بها خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.  مليون درهم)  ١٤٥٬٦٧(مدقق):    ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١مليون درهم (
  

مليون درهم)    ١٫٦٣:  (مدقق)  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١(مليون درهم    ٠٬٧١  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 
  

ال   -٢٠   رأس ال
  
  يونيـو  ٣٠  

٢٠٢١  
  ديسمبـر ٣١

٢٠٢٠ 
  ألف درهم   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        
  

 
   



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

  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

٢٣ 

  

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

٢٠٢١  
  ديسمبـر ٣١

٢٠٢٠ 
  ألف درهم   ألف درهم  
  (مدقق)   (غير مدقق)   
            قصيرة األجل)  ١(

  ٧٥٬٠٠٠  ٢٥٬٠٠٠  (أ) تسهيالت مضاربة
  ١٨٧٬٠٥٣  ١٤٠٬٨٥٧  (ب) السلع مرابحةتسهيالت  

        ١٤٠٬٤٢٩  ١٠٣٬٨٨٢  ) أدناه)٢(راجع إيضاح (األجل الجزء المتداول للتمويل طويل 
  ٤٠٢٬٤٨٢  ٢٦٩٬٧٣٩        

              التمويل المصرفي اإلسالمي –) طويل األجل ٢(
  يونيـو  ٣٠  

٢٠٢١  
  ديسمبـر ٣١

٢٠٢٠ 
  ألف درهم   ألف درهم  
  (مدقق)   (غير مدقق)   
      

  ٢٩٤٬٤٠١  ٢١٧٬٥٩٥  (ب) السلع مرابحةتسهيالت  
  ٢٦١٬٧٣٧  ٢٤٠٬٧٤٥  تسهيالت اإلجارة (ج)

  (١٤٠٬٤٢٩)  (١٠٣٬٨٨٢)  يطرح: الجزء المتداول للتمويل طويل األجل
      
  ٤١٥٬٧٠٩  ٣٥٤٬٤٥٨          

 
  يونيـو  ٣٠  

٢٠٢١  
  ديسمبـر ٣١

٢٠٢٠ 
  ألف درهم   ألف درهم  

  (مدقق)   (غير مدقق)   الحركة:
      

  ٦٣٣٬٣٥٥  ٥٥٦٬١٣٨  يناير  ١الرصيد في 
  ٧٥٬٠٠٠  --   السنةالفترة/مبالغ تم الحصول عليها خالل 

        (١٥٢٬٢١٧)  (٩٧٬٧٩٨)  السنةالفترة/مبالغ مسددة خالل 
  ٥٥٦٬١٣٨  ٤٥٨٬٣٤٠  السنة الفترة/ نهايةالرصيد كما في 

  الجزء المتداول للتمويل قصير األجل يطرح: 
  ))١(أ) ( ٢١(راجع إيضاح    

  
(١٠٣٬٨٨٢)  (١٤٠٬٤٢٩)        

  ٤١٥٬٧٠٩  ٣٥٤٬٤٥٨          
   



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

  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

٢٤ 

  

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

التسهيالت   مقابل هذه  المقدمة  الضمانات  نفسإن  الموحدة  هي  المالية  البيانات  في  الواردة  للسنة    السنوية  الضمانات  للمجموعة 
    . ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في 

مبلغ إلى    (البنك)  اإلسالمي حيث يتم إبرام عقد بين طرفين يقدم بموجبه أحد الطرفينإن المضاربة هي نوع من أنواع التمويل    )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 مؤجلةالطرف األخر (المجموعة)  
  

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

 إيجارية محددة.     
  

  تمويالت مصرفية تخضع لفائدة   (ب) 
  يونيـو  ٣٠  

٢٠٢١  
  ديسمبـر ٣١

٢٠٢٠ 
  ألف درهم   ألف درهم  
  (مدقق)   (غير مدقق)   
      قصيرة األجل)  ١(

  ١٠٣٬٧١٥  ٥٧٬٥٥١  على المكشوف بسح
  ٣٢٩٬٤٩٠  ٢٨٤٬٠٦٨  قرض قصير األجل

        ٢٣٨٬١٤٥  ٢٢٨٬٠٧٣  أدناه) ٢(راجع إيضاح  األجلالجزء المتداول للتمويل طويل 
  ٦٧١٬٣٥٠  ٥٦٩٬٦٩٢        
    
      طويلة األجل بنكيةقروض ) ٢(

  يونيـو  ٣٠    
٢٠٢١  

  ديسمبـر ٣١
٢٠٢٠ 

  ألف درهم   ألف درهم  
  (مدقق)   (غير مدقق)   
      

  ٧١٩٬٤٠٤  ٥٩١٬٢٢٦  يناير  ١الرصيد في 
  ١٠٤٬٦٣٠  ١٨٤٬١٥٥  السنةالفترة/مبالغ تم الحصول عليها خالل 

  (٢٣٢٬٨٠٨)  (١٢٦٬٢٩٦)  السنةالفترة/مبالغ مسددة خالل 
      

  ٥٩١٬٢٢٦  ٦٤٩٬٠٨٥   السنةنهاية الفترة/الرصيد كما في 
  (٢٣٨٬١٤٥)  (٢٢٨٬٠٧٣)  ))١(ب) ( ٢١الجزء المتداول للتمويل طويل األجل (راجع إيضاح يطرح: 

      
  ٣٥٣٬٠٨١  ٤٢١٬٠١٢        

  
طويلة األجل، بما في ذلك شروط السداد ومعدالت الفائدة والضمانات المقدمة تم إدراجها   بنكيةإن التفاصيل الخاصة بالقروض ال

  . ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للمجموعة للسنة المنتهية في  السنوية  في البيانات المالية الموحدة
  

  
   



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

  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

٢٥ 

  

  
ةذ -٢٢ ار ة وأخ  م ت   دائ
  

  يونيـو  ٣٠  
٢٠٢١  

  ديسمبـر ٣١
٢٠٢٠ 

  ألف درهم   ألف درهم  
  (مدقق)   مدقق) (غير   
      

  ٢٨٣٬٣١٢  ٣١٥٬٠٠٥  دائنة تجارية ذمم
  ١٧٥٬١٨٤  ١٩٤٬٢٧٧  مصروفات مستحقة ومصروفات أخرى

  ٥٣٬٩٩٥  ٦٠٬٢٩٦  من العمالء دفعات مقدمة
  ٦٥٬٣٠٨  ٧٣٬٤٧٠  عموالت وخصومات مستحقة الدفع  

        ٥٦٬٠٧٨  ٥٧٬٥٩١  ذمم دائنة أخرى
  ٦٣٣٬٨٧٧  ٧٠٠٬٦٣٩        
 

    األرباح وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارةتوزيعات  -٢٣
المساهم )١(  السنوي    ونقام  العمومية  الجمعية  باعتماد توزيعات أرباح نقدية   ٢٠٢١مارس    ٣٠بتاريخ    المنعقدخالل اجتماع 

وتوزيعات    ألف درهم   ١٤١٬٩٥٨تبلغ    ٪١٥: توزيعات أرباح نقدية بواقع  ٢٠٢٠. (ألف درهم  ٧٤٬٥٢٨تبلغ    ٪٧٬٥بواقع  
   . )ألف درهم   ٤٧٫٣١٩تبلغ  ٪٥أسهم بواقع 

باعتماد مكافآت ألعضاء مجلس    ٢٠٢١مارس    ٣٠بتاريخ    المنعقد  اجتماع الجمعية العمومية السنويقام المساهمون خالل   )٢( 
  ألف   ٣٫٧٠٠:  ٢٠١٩ديسمبر    ٣١(للسنة المنتهية في    ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١درهم للسنة المنتهية في    ألف  ١٬٨٥٠اإلدارة بمبلغ  

   درهم).
  ٩٩٫٣٧٠(  ٢٠٢١فلس للسهم عن النصف األول من عام    ١٠اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية نصف سنوية بواقع   )٣( 

  ، مع مراعاة الموافقات التنظيمية والقانونية الالزمة.)ألف درهم
  

ات  -٢٤ ل لةال امات ال   واالل

  يونيـو  ٣٠  
٢٠٢١  

  ديسمبـر ٣١
٢٠٢٠ 

  ألف درهم   ألف درهم  
  (مدقق)   (غير مدقق)   

ات   ل لةال       ال
  ١٣٬٧٥٢  ١٤٬٠٧٦  خطابات ضمان

  ٤٦٬٥٢١  ٨١٬٩٠٩  إعتمادات مستندية
  ٩٤٬١٣٦  ٩٠٬٩٩٥  والتزامات ضريبية أخرى محتملةضريبة القيمة المضافة 

امات       إل
        ٢٠٬٢٦٦ ٢١٬٦٤٣  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  
ا   ٢٠٢٠ فترة  المنتهية في    لستةأو خالل  بلغ  ٢٠٢١يونيو    ٣٠أشهر  التابعة اإليرانية  .  الشركة  ٪ من إجمالي  ٠٫٥٩إجمالي أصول 

  . ٢٠٢١يونيو  ٣٠األصول الموحدة للمجموعة كما في 
  

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

 عامل التحويل   المؤشر  
  ١٫١٢٦٩  ٣١٦٫٢٠  ٢٠٢١يونيو  ٣٠
  ١٫٤٤٧٩  ٢٨٠٫٦٠  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  ١٫٢٧٧٥  ١٩٣٫٨٠  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  ١٫٣٥٥٨  ١٥١٫٧٠  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
          ١١١٫٩٠  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

   



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

  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

٢٦ 

  

  
ي ال  -٢٥ اد ش ة)  اق   (ت

  
ان  ات إعادة ال األتيإن تأث ة  رة أعاله م   :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  متوسالصرف الختامي لكل فترة (بدالً من  
    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    ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١تى  التغيرات في  كأحد مكونات حقوق   غير االعتياديفي احتياطي  مباشرةً 
خسارة المن خالل بيان الربح أو    ٢٠٢١يناير    ١تأثيرات التغيرات في القوة الشرائية العامة اعتباًرا من  تم اإلبالغ عن  الملكية و

االستهالك    مصاريففي بند منفصل مذكور كخسارة في صافي المركز النقدي ، إلى جانب التأثير على  المرحلي الموجز الموحد  
  . للفترة

 وقد   ٢٠٢٠لسنة    اختارت المجموعة عدم إعادة بيان الربح أو الخسارة الموجز الموحد الذي تم اصداره للربعين األول والثاني ،
المعيار، باالعت قبل  الثالث،  قامت، كما هو مسموح به من  الربع  تأثير  إلى  الربعين، باإلضافة  لهذين  البيان  إعادة  بتأثيرات  راف 

 . ٢٠٢٠لسنة  لربع الثالثل  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةبالكامل في 
  

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

  مدقق) غير (    الموجز الموحد التأثير على بيان المركز المالي
      

  ٩٢٩    الزيادة في ممتلكات، آالت ومعدات
  ١٬١٢١    الزيادة في إستثمارت في ممتلكات

        ١٬١٣٠    الزيادة في موجودات أخرى
        ٣٬١٨٠    الزيادة في حقوق الملكبة

      العائد إلى
              ٣٬١٨٠    المتراكمغير اإلعتيادي حقوق الملكية بسبب التضخم ل الرصيد االفتتاحي زيادة فيال

ة أشهر  ستلفترة ال  التأثير على بيان الربح أو الخسارة الموجز الموحد
  المنتهية في

  ٢٠٢١ يونيو ٣٠ 

أشهر لفترة الثالثة 
  المنتهية في

  ٢٠٢١مارس  ٣١ 
  ألف درهم  ألف درهم  
        مدقق) غير (  مدقق)غير  (  

  ٣٦٥  ٦٦٦  الزيادة في اإلستهالك للفترة
  ٥٤١  ١٬٠٥٩  خسارة في صافي المركز النقديال
  ٩٠٦  ١٬٧٢٥        

   
    



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

  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

٢٧ 

  

  
  إيرادات أخرى  -٢٦

  
    اإليرادات األخرى لفترة الستة أشهر  تتضمن

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.  ٥٠٬١٢بمبلغ ونتج عنه ربح  ٢٠٢١يونيو   ٣٠المنتهية في خالل الفترة 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.
  

  يةالتقارير القطاع  -٢٧
  

    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
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

٢٨ 

  

  
    (تتمة) يةالتقارير القطاع  -٢٧

ُ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)  ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
            

  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  القطاع إيرادات 

            
  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   
            

            (غير مدقق) ٢٠٢١ يونيو ٣٠كما في 
            

  ٥٬١٧٩٬٠٤٩  (٢٬٢٨٢٬٦٩٤)  ٢٧٤٬١٣٤  ١٩٠٬٨٨٠  ٦٬٩٩٦٬٧٢٩  القطاع  موجودات
                        

  ٢٬٧٤٤٬٧٥٧  (١٬٠٣٢٬٠٨٤)  ٩٨٬٧٢٥  ٧٣٬٥١٠  ٣٬٦٠٤٬٦٠٦  القطاع  مطلوبات
                

  
مــــنتجات  
  السيراميك 

صـناعات  
  اإلجمالي   حذوفات   أخــــرى   أخــــــرى 

  م ـدرهألف    م ـدرهألف    م ـدرهألف    م ـدرهألف    م ـدرهألف    
            

        (غير مدقق) ٢٠٢٠ يونيو  ٣٠اشهر المنتهية في   ستةلفترة ال 
            

  ١٬٠٠٤٬٠٧١  -  ٩٬٥٧٧  ٤٣٬٩١١  ٩٥٠٬٥٨٣  اإليرادات الخارجية  
  -  (٢٦٢٬٧٣٤)  ٨١١  ٣٧٬١٤٧  ٢٢٤٬٧٧٦  اإليرادات فيما بين القطاعات 

            
  ١٬٠٠٤٬٠٧١  (٢٦٢٬٧٣٤)  ١٠٬٣٨٨  ٨١٬٠٥٨  ١٬١٧٥٬٣٥٩  إيرادات القطاع 

            
  ١٠٬٤٩٥  (٤٨٬٨٠٥)  ٤٬٩٧٦  ٩٬٥١٥  ٤٤٬٨٠٩  القطاع  أرباح 

  األرباح قبل الفوائد، الضريبة، اإلستهالك 
  ١٣٥٬٧١٣  (٥٠٬٤٠٦)  ٦٬٨٣٤  ١١٬٦٩٧  ١٦٧٬٥٨٨  واإلطفاء للقطاع   
            

            مدقق) ( ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١كما في 
            

  ٥٬٢٤٧٬٤٨٨  (٢٬٢٣٨٬٠٦٤)  ٣١١٬٥٧٦  ١٨٢٬١٣٩  ٦٬٩٩١٬٨٣٧  القطاع  موجودات
                        

  ٢٬٨٩٧٬٥٨٩  (٩٩٠٬٨٨٨)  ١١٠٬٣٦٣  ٧٣٬٦٣٣  ٣٬٧٠٤٬٤٨١  القطاع  مطلوبات 
                

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

  .، إن وجدتوخسائر إنخفاض قيمة إستثمارات في ممتلكات اإليجار المعترف به في السنوات السابقة
  

    الصادر تقرير بشأنها  تسوية القطاعات
  يونيو  ٣٠ أشهر المنتهية في ستةفترة ال  
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  م ـدره ألف   مـدرهألف   
        (غير مدقق)  (غير مدقق)   

  ٥٢٬٢٣٠  ١٦٩٬٨٨٧  القطاعات الصادر تقارير بشأنهاربح إجمالي 
  (٤٨٬٨٠٥)  (٢٠٬٠٣٧)  فيما بين القطاعات لربححذف ا

        ٧٬٠٧٠  ٧٬٧٠٥  حقوق الملكيةشركات ُمستثمر بها وفقاً لطريقة أرباح  منحصة ال
        ١٠٬٤٩٥  ١٥٧٬٥٥٥  الربح الُمعلن       

    



                             وشركاتها التابعة  سيراميك رأس الخيمة ش.م.عشركة 
 

٢٩ 

  

  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢١يونيو  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 

    .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   ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى     اإلجمالي   لمطفأة ا
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم     ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

                      (غير مدقق) ٢٠٢١ يونيو ٣٠
                      

                      الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 
  ٦٬٣٨٧  --  ٦٬٣٨٧  --    ٦٬٣٨٧  --  --  ٦٬٣٨٧  --  لمقايضة أسعار الفائدة والعمالتعقود أخرى 

  ١٬٨٣٤  --  ١٬٨٣٤  --    ١٬٨٣٤  --  --  ١٬٨٣٤  --  آجلة عمالت تحويل عقود 
                      
  --  ٨٬٢٢١  --  ٨٬٢٢١  --    ٨٬٢٢١  --  --  ٨٬٢٢١  
                      

                      الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة 
  --  --  --  --    ١٦٬٤٥٤  --  ١٦٬٤٥٤  --  --  ذمم مدينة طويلة األجل 

  --  --  --  --    ٩٧١٬٩٦١  --  ٩٧١٬٩٦١  --  --  ذمم تجارية مدينة واخرى 
  --  --  --  --    ٣٤٬٦٢٢  --  ٣٤٬٦٢٢  --  --  المطلوب من أطراف ذات عالقة 

  --  --  --  --    ٥٩٨٬٣٠٤  --  ٥٩٨٬٣٠٤  --  --  األرصدة لدى البنوك والنقد 
                      
  --  --  ١٬٦٢١٬٣٤١  --  ١٬٦٢١٬٣٤١    --  --  --  --  
                      

                      المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 
  ١٩٬٧٧٩  --  ١٩٬٧٧٩  --    ١٩٬٧٧٩  --  --  --  ١٩٬٧٧٩  عقود مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة للتحوط 

                      
  ١٩٬٧٧٩  --  ١٩٬٧٧٩  --    ١٩٬٧٧٩  --  --  --  ١٩٬٧٧٩  
                      

                      المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة 
  --  --  --  --    ٦٢٤٬١٩٧  ٦٢٤٬١٩٧  --  --  --  تمويالت مصرفية إسالمية 

  --  --  --  --    ٩٩٠٬٧٠٤  ٩٩٠٬٧٠٤  --  --  --  تمويالت مصرفية تخضع لفائدة 
  --  --  --  --    ٦٤٠٬٣٤٣  ٦٤٠٬٣٤٣  --  --  --  ذمم تجارية دائنة وأخرى 

  --  --  --  --    ٥٣٬٣٢٩  ٥٣٬٣٢٩  --  --  --  المطلوب ألطراف ذات عالقة 
  --  --  --  --   ٨١٬٤٢١ ٨١٬٤٢١  --  --  --  مطلوبات عقود اإليجار 

                      
  --  --  --  ٢٬٣٨٩٬٩٩٤  ٢٬٣٨٩٬٩٩٤   --  --  --  --  
                      

   



                             وشركاتها التابعة  سيراميك رأس الخيمة ش.م.عشركة 
 

٣٠ 

  

  (تتمة)  الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة 
    ٢٠٢١يونيو  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  
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   

                      )(مدقق ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
                      

                      الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 
  ٤٬٧٩٣  --  ٤٬٧٩٣  --    ٤٬٧٩٣  --  --  ٤٬٧٩٣  --  عقود أخرى لمقايضة أسعار الفائدة والعمالت

                      
  --  ٤٬٧٩٣  --  ٤٬٧٩٣  --    ٤٬٧٩٣  --  --  ٤٬٧٩٣  
                      

                      المقاسة بالتكلفة المطفأة الموجودات المالية 
  --  --  --  --    ٣١٬١٢٥  --  ٣١٬١٢٥  --  --  ذمم مدينة طويلة األجل 

  --  --  --  --    ٩٤٧٬٤٧٣  --  ٩٤٧٬٤٧٣  --  --  ذمم تجارية مدينة واخرى 
  --  --  --  --    ٢٩٬٨٩٥  --  ٢٩٬٨٩٥  --  --  المطلوب من أطراف ذات عالقة 

  --  --  --  --    ٦١٣٬٤٦٤  --  ٦١٣٬٤٦٤  --  --  األرصدة لدى البنوك والنقد 
                      
  --  --  ١٬٦٢١٬٩٥٧  --  ١٬٦٢١٬٩٥٧    --  --  --  --  
                      

                      المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 
  ١٬٣٩١  --  ١٬٣٩١  --    ١٬٣٩١  --  --  --  ١٬٣٩١  مشتقات السلع المستخدمة في التحوط 

  ٣٢٬٤٢٣  --  ٣٢٬٤٢٣  --    ٣٢٬٤٢٣  --  --  --  ٣٢٬٤٢٣  عقود مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة للتحوط 
  ٥٬٠٢٤  --  ٥٬٠٢٤  --    ٥٬٠٢٤  --  --  ٥٬٠٢٤  --  آجلة عمالت تحويل عقود 

                      
  ٣٨٬٨٣٨  --  ٣٨٬٨٣٨  --    ٣٨٬٨٣٨  --  --  ٥٬٠٢٤  ٣٣٬٨١٤  
                      

                      المقاسة بالتكلفة المطفأة المطلوبات المالية 
  --  --  --  --    ٨١٨٬١٩١  ٨١٨٬١٩١  --  --  --  تمويالت مصرفية إسالمية 
  --  --  --  --    ١٬٠٢٤٬٤٣١  ١٬٠٢٤٬٤٣١  --  --  --  لفائدة تمويالت مصرفية تخضع 
  --  --  --  --    ٥٧٩٬٨٨٢  ٥٧٩٬٨٨٢  --  --  --  ذمم تجارية دائنة وأخرى 

  --  --  --  --    ٣٥٬٨٣٦  ٣٥٬٨٣٦  --  --  --  المطلوب ألطراف ذات عالقة 
  --  --  --  --   ٨١٬٦٥٠ ٨١٬٦٥٠  --  --  --  مطلوبات عقود اإليجار 

                      
  --  --  --  ٢٬٥٣٩٬٩٩٠  ٢٬٥٣٩٬٩٩٠   --  --  --  --  
                      

  



               وشركاتها التابعة  سيراميك رأس الخيمة ش.م.عشركة 
 

٣١ 

  

  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
   ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
  

ة – ٢٩ س ائج م   ن
يونيو   ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في  لم يتم تسجيل أي إيرادات ذات طبيعة موسمية في بيان الربح أو الخسارة الموجز الموحد 

  . ٣في إيضاح رقم  ١٩-Covidتم توضيح تأثيرات عمليات اإلغالق بسبب جائحة  .٢٠٢٠و  ٢٠٢١
  

ة الا -٣٠ ال مات ال عل اد ال ةة حلع ح ة ال ج   ال

ار  افقة على إص ةت ال ح ة ال ج ة ال حل ة ال ال مات ال عل ل اإلدارة ال ل م ها  م ق ع عل ق ارخوت ال   أغ  ٣ ب
٢٠٢١ . 




