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 تقرير مجلس اإلدارة

 

2022 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةحول األداء المالي خالل فترة   

2022مايو  11  
 

،األعضاءالسادة   

، 2022 مارس 31المنتهية في  أشررهر الثالثةفترة خالل يسررر مس ا اادارة أي يضرع ي ي ت ريرير أيمال نأطةررلة الةررر ة 

 -:فيما يلي لمحة سريعة عن أداء الشركة .ين طفا الفترةمع المض ومات المالية المرح ية الموجزة الموحدة 

  م يوي درهت نإررفاع إجمالي الدخل ق ل إحتسرررررراا الفوا د،  783.1لت  غ  %8.3إررفاع إجمالي اايرادات بنسرررررر ة

 2022م يوي درهت خالل الربع األنل من الضام  129.7لتصرررررل إل   %2.9ك نااطفاء بنسررررر ة الضررررررا ه، ااهال

 .2021ميارطة بالربع األنل من الضام 

  س ة سنوياً مدفوية بتحسن  200بزيادة قدرها  %37إررفاع هامش الربح ااجمالي ال  ي ل ربع األنل بن ساس  طيلة أ

 ال فاءات. 

  م يوي درهت طتيسة إررفاع اايرادات نهوامش  69.7لي  غ  2022األنل من الضام إررفاع صررافي ربح المسررسل ل ربع

 الربح ااجمالية.

   ي    2022مارس   ما فيم يوي درهت إماراري  975.2هي ل رأس مال مستير مع صافي دين ب غ  المحافظة ي ،

 .النيدية الرغت من روزيضات األرباح

ي   الرغت من التحديات االقتصرررررادية  2022من النتا ج في الربع األنل من يام حييت سررررريرامي  رأس الميمة مسموية قوية 

 اي أداؤطا المالي مديوًما بم ادرات ر يسرررية رت  المسرررتمرة التي ر ثر ي   أسرررضار المدخالت نر اليق اللاقة نسررر سررر ة التوريد.

نا التسارية ،  الم يضاتبهدف دفع المزيد من النمو في  2022رحيييها في الربع األنل من يام  طة يالمت من خالل رضزيز م ا

نريوية ربحيتنا من خالل زيادة  فاءات ااطتاج نرحسررين ن ررع السرريولة لدينا من خالل رةررديد سررياسررة التحصرريل الماصررة بنا. 

ا باا ررررافة إل  ،ل  ، طسحنا في رضديل أسررررضارطا بةرررر ل اطتيا ي لتضويإل الت اليق اا ررررافية جز يًا مع من أجل حماية حصررررتن

 في أسواقنا األساسية. السوقية

 

 أبرز المالمح اإلستراتيجية:

   ودي٪ ي   مسموية 100مارس ، أي نت شررر ة سرريرامي  رأس الميمة ين ارفاقية شررراء أسررهت لالسررتحوا، بنسرر ة  14في 

ا دة في مسال هي يالمة رسارية أنرنبية ر ن   ودي(. المةرررررنع المةررررترك   ودي راك٪ من 49نميرها ألماطيا )بما في ،ل  

نلها بصمة رصنيضية في جميع أطحاء ألماطيا نالنمسا نالمسر ناامارات الضربية المتحدة. يمثل االستحوا،  مست زمات الحمامات

فرصررة لةررر ة سرريرامي  رأس الميمة لييادة التوسررع نريوية أيمالها األسرراسررية ي ر األسرروا     ودياالسررتراريسي لمسموية 

يضمل  ال الفرييين حاليًا ين ، رضزيز م اطتها ي   المسررررتود الدنلي  مزند مت امل لح ول طمح الحياة األنرنبية باا ررررافة إل 

 .2022مايو  31بح ول  إرمام الصفية ثه لت  ية جميع شرنط 

 

 :األداء التشغيلي

٪ خالل الربع 0.7في اامارات الضربية المتحدة ، حافظت اايرادات ي   استيرارها ي   أساس سنوي مع زيادة طفيفة بنس ة 

من خالل إطال  منصرررة سررريرامي   نالتسررروييية الضالمة التسارية ال ةرررق ين بإررفاع يم يات، مديومة  2022األنل من يام 

التصررررررميت جوا ز في األحداث الدنلية نرياية  التسارية نالتسررررررويييةة الضالمة تسارة اال ترنطية ، نمةرررررررار ل رأس الميمة 

 المضماري نالداخ ي رفيع المستود. 



 

النمو ي   أسررراس ربع سرررنوي ، ي   الرغت من فرع رسررروم ب السرررو  السرررضوديسررريرامي  رأس الميمة في  ن رررع إسرررتمرار

نرمر ز يالمتها التسارية من خالل زيادة اطتةررار ال يع  حضررورها٪ ، مدفوية بتر يز الةررر ة ي   رضزيز 12جمر ية بنسرر ة 

٪ ي   أساس 19.8بنس ة  إيرادات قلايي ال الط ناألدنات الصحية إررفاعبالتسز ة نالمةاريع المضموطة. نقد أدد ،ل  إل  

٪ 8.8يرادات بنس ة في أنرنبا ، شهدت سيرامي  رأس الميمة أداًء قوياً. زادت اا .2022ربع سنوي في الربع األنل من يام 

 الةحنمدفوية بة ل أساسي بالزيادة في أسضار ال يع لتضويإل زيادة ر اليق  2022ي   أساس سنوي في الربع األنل من يام 

نالمدخالت جز يًا. رواصرررل الةرررر ة ن رررع الضالمة التسارية  مزند موثو  بل لح ول السررريرامي  ، نزيادة قايدة الضمالء من 

في الةر  األنسح  صاالت الضرع ، نروسيع ش  ة التوزيع ناالستفادة من منصة التسارة اال ترنطية. خالل إ افة المزيد من

٪ 56.8 طسرر ة ب غفي اايرادات طمًوا قياسرريًا الةررر ة )باسررتثناء اامارات الضربية المتحدة نالمم  ة الضربية السررضودية( ، سررسل 

 بييتفي الهند ، ن نروسررريع شررر  ة التوزيع. التسررروييية الضالمة التسارية ال ةرررق ين إررفاع يم ياتي   أسررراس سرررنوي بسررر ه 

 منلية إ رررافية. 12٪ ي   أسررراس سرررنوي مديومة بتوسررريع نجود شررر  ة الو الء في 3.4اايرادات مسرررتيرة مع زيادة بنسررر ة 

زيادة ر اليق  ٪ ي   أسرررررراس سررررررنوي مديومة بتضديالت األسررررررضار في أيياا13.9اايرادات في بنغالديش بنسرررررر ة  إررفضت

 المة التسارية.أفضل ل ضرؤية نالمدخالت نشحن الواردات 

 

 :أبرز المالمح المالية

ي   الرغت من اسرررررتمرار التحديات  2022حييت سررررريرامي  رأس الميمة مسموية قوية من النتا ج خالل الربع األنل من يام 

٪ ميارطة بالفترة طفسررها من الضام 8.3بنسرر ة  2022من يام اررفع إجمالي اايرادات ل ربع األنل  السيوسررياسررية ناالقتصررادية.

اررفع  م يوي درهت إماراري ، مدفوياً بالنمو اليوي في قلايي األدنات الصرررحية نأدنات الما دة. 783.1الما ررري ليصرررل إل  

ادات نهوامش طتيسة اررفاع ااير 2022م يوي درهت إماراري خالل الربع األنل من يام  69.7إل   المسررررررسلصررررررافي الربح 

٪ في الربع األنل 35٪ ميارطة بـرررررررر 37إل   2022اررفع إجمالي هامش الربح ااجمالي ل ربع األنل من يام  الربح ااجمالية.

٪ الرسرررروم السمر ية التي رفر ررررها المم  ة 12ي   الرغت من الزيادة في المدخالت نالت اليق ال وجسررررتية ن  2021من يام 

٪ ي   أساس سنوي 0.8إيرادات ال الط مستيرة مع اطمفاع طفيق بنس ة  بييت .2021يوليو  1من الضربية السضودية ايت اًرا 

، مديومة بالنمو في جميع األسرروا  باسررتثناء أسرروا   2022م يوي درهت إماراري في الربع األنل من يام  516.1لتصررل إل  

٪ في الربع األنل من يام 13.1ات األدنات الصحية بنس ة إيراد إررفضت اامارات الضربية المتحدة نالمم  ة الضربية السضودية.

 إيراداتاطمفضت  م يوي درهت إماراري مدفوية بالنمو في جميع األسوا  باستثناء السو  السضودي. 155.0لتصل إل   2022

تفو  ي   م يوي درهت إماراري بينما ال رزال ر 75.7٪ ي   أسررراس ربع سرررنوي لتصرررل إل  15.8الما دة بنسررر ة  م سرررتازمات

 ٪ مع رحسن أن اع األسوا  في جميع أسواقنا األساسية ردريسياً.84.3المستويات السنوية بنس ة 

 

 :وضع نقدي مستقر

في مارس  ما م يوي درهت إماراري  975.2رحتفظ شررر ة سرريرامي  رأس الميمة بهي ل رأس مال مسررتير مع صررافي دين ي  غ 

الدخل ق ل إحتسررررراا الفوا د، الضررررررا ه، ااهالك ، ي   الرغت من دفع روزيضات األرباح. اطمفإل صرررررافي الدين إل   2022

 .2022مرة في الربع األنل من يام  1.93بة ل طفيق إل  نااطفاء 

 

 أبرز الجوانب المالية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022:

2021مارس  التغير 2022مارس    البيان الوحدة 

8%  إجمالي اايرادات م يوي درهت 783.1 722.8 3.

14%  إجمالي األرباح م يوي درهت 289.4 253.0 3.

نقطة أساس 200  35% .0 37% ااجمالي الربحهامش  % 0.  

2% .       األرباح ق ل إحتساا الفوا د، الضرا ه، ااهالك نااطفاء م يوي درهت 129.7 126.1 9.  

نقطة أساس 80-  17.4%  16% .6 % 
هامش األرباح ق ل إحتساا الفوا د، الضرا ه، ااهالك 

        نااطفاء                  

11%  صافي الدخل المسسل م يوي درهت 69.7 62.7 3.

نقطة أساس 200  8.7%  8%  هامش صافي الدخل المسسل % 9.

11%  م يوي درهت 70.8 63.5 6.
إحتساا الممصصات ناألرباح ااستراريسية صافي الدخل ق ل 

.               لمرة ناحد  
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 شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع.
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ة ة ال         اإلمارات الع

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

عة ")، التابعة ة،  (معا " ال ة  اإلمارات  رأس ال ة ال ة    ٢٠٢٢مارس    ٣١ا في    الع ح ة ال ج انات ال وال
ارة،   ح أو ال ال علقة  ح أو الال امل ارة و ال خل ال ة  اآلخ  ال ق فقات ال ة  و ، ال اه لف ق ال ات في حق غ ال
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               وشركاتها التابعة   .شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع 

٢ 

  

    (غير مدقق)  الموجز الموحد  رة أو الخسا الربح بيان 
  ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

      
  مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في     
    ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ألف درهم  ألف درهم   إيضاح   

        
  ٧٢٢٬٧٧١ ٧٨٣٬٠٦٣  ٥  اإليرادات   

  (٤٦٩٬٧٢٥) (٤٩٣٬٧١١)  ٦  المبيعات تكلفة
        

  ٢٥٣٬٠٤٦  ٢٨٩٬٣٥٢    ربح إجمالي ال 
      
  (٤٩٬٤٣٨) (٥٠٬١٣١)  ٧  إدارية وعمومية  صاريفم

  (١٢٥٬٦١٦) (١٦١٬٤٥٩)  ٨  مصاريف بيعية وتوزيعية 
  ١٠٬٤٤٩ ٢٠٬١٤٤    أخرى إيرادات تشغيلية 

  (٢٩٬٠٩٧) (١٧٬٨٤٢)  ٩  تكاليف التمويل
  ١١٬٦٨٥ ١٬٦٦٧  ٩  التمويل إيرادات 

  (٥١٨) (٦٨٣)  ٢٥  خسارة في صافي المركز النقدي ال
  ٣٬٤٥٥ ٣٬٠٧٥  ١٠  حقوق الملكية طريقة  الحصة من أرباح شركات ُمستثمر بها وفقاً ل

        
  ٧٣٬٩٦٦  ٨٤٬١٢٣    قيمة  ال خسائر إنخفاض الربح قبل 

  خسائر انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة والمطلوب من أطراف  
  ) ١( ٧  ذات عالقة   

 
(٧٬٤٨٠) 

 
(٥٬٦٦١)  

        
  ٦٨٬٣٠٥  ٧٦٬٦٤٣    قبل الضريبة   الربح

        
  (٥٬٦٣٠)  (٦٬٩٠٨)    الضريبة   مصاريف

        
  ٦٢٬٦٧٥  ٦٩٬٧٣٥    للفترة   الربح

        
        إلى:  العائدالربح 

  ٦٠٬٦٧٤ ٥٦٬٥٨٩    الشركة مساهمي

  ٢٬٠٠١ ١٣٬١٤٦    غير المسيطرة حقوق األقلية
        

  ٦٢٬٦٧٥  ٦٩٬٧٣٥    الربح للفترة 
        
        

  للسهم الواحد  الربح  
  ٠٫٠٦  ٠٫٠٦  ١١  األساسي والمخفض (درهم)  –
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  الموجز الموحد (غير مدقق)  اآلخر الدخل الشامل الربح أو الخسارة وبيان 
  ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
      
  مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ألف درهم  ألف درهم   

      
  ٦٢٬٦٧٥  ٦٩٬٧٣٥  الربح للفترة 

      
      : بنود الدخل الشامل األخرى

      
      أو الخسائر:   بنود من الممكن إعادة تصنيفها الحقاً ضمن األرباح 

      
  (١٬٤٠٦) (١٬٠٩١)  أجنبية ليات تحويل عم  سعر صرف العمالت من   فروقات

  ١١٬١٣٩ ١٦٬٠٨٧  ألدوات التحوط الجزء الفعال للتغيرات في خسارة القيمة العادلة  -تحوطات التدفق النقدي  
  ١٬٥٦٣ ١٬٦٦٥  ) ٢٥يضاح إ( التضخم غير اإلعتيادي تطبيق محاسبة راتتأثي 
      

  ٧٣٬٩٧١  ٨٦٬٣٩٦  للفترة  لدخل الشامل اإجمالي 
      

      العائد إلى:  الدخل الشامل إجمالي 
      

  ٧٢٬١٥٤ ٧٤٬٤١٩  الشركة  مساهمي
  ١٬٨١٧ ١١٬٩٧٧  غير المسيطرة  حقوق األقلية

      
  ٧٣٬٩٧١  ٨٦٬٣٩٦  للفترة لدخل الشاملاإجمالي 
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    (غير مدقق)   الموحد بيان التدفقات النقدية الموجز 
  ٢٠٢٢مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

  مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في     

    ٢٠٢١  ٢٠٢٢  

  ألف درهم   ألف درهم     

        األنشطة التشغيلية

  ٦٨٬٣٠٥  ٧٦٬٦٤٣    قبل الضريبة  الربح للفترة

        لـ: تعديالت

  (٣٬٤٥٥) (٣٬٠٧٥)    لكيةشركات ُمستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الم من أرباح الحصة

  ١٢٬١٤٤ ١٠٬٥٥٦    الفوائد اريفمص 

  ٣٬٥٨١ ٢٬١٩٢    مصروفات الربح على التمويالت اإلسالمية

  (١٬٥٩٨) (١٬٦٠٢)    الفوائدإيرادات 

  (٤٤) (٦٥)    الربح على ودائع الوكالة

  ١٬٢٠٠ ١٬١٤٥    اإليجارمصاريف الفوائد على مطلوبات عقود 

  (١٠٬٠٤٣) ١٬٣٣٩    صافي التغير في األدوات المالية المشتقة

  ٦٨ (٤٠)    من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات(الربح)/الخسارة 

 ٣٢٬٢٩١ ٣٠٬٥٢١    آالت ومعدات، ستهالك ممتلكاتإ

 ٢٬٥١٩ ٢٬٦٢٦    إستثمارات في ممتلكات ستهالكإ

 ١٬٨٧٠ ١٬٤٨٩    إطفاء موجودات غير ملموسة

 ٥٬٧٧٠ ٦٬٢٣٣    إستهالك حق إستخدام الموجودات

 ٣٬٥٥١ ٣٬٨٣٦    مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

 ٥١٨ ٦٨٣    خسارة في صافي المركز النقديال

 ١٨٬٠١٨ ٧٬٥٥٨    مخصص البضاعة بطيئة الحركة

 ٢٬٤٥٧ ٣٬٢٧٧    إنخفاض تكلفة البضاعة تامة الصنع

 ٥٬٦٤٦ ٧٬٤٨٠    المدينة  التجارية  انخفاض قيمة الذمم خسائر

 ١٥ --    انخفاض قيمة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة خسائر
        
     ١٤٢٬٨١٣  ١٥٠٬٧٩٦  

        التغير في:

 ٢٧٬١٨٥ (١٥٬٩٣٤)      بضاعةال  

 (٤٢٬٧٩٧) ١٥٬٥٤١    ذمم طويلة األجل)تتضمن ( ذمم تجارية مدينة وأخرى  

  ١٬٥٨٦ ٤٬١٠٨    من أطراف ذات عالقةالمطلوب  

  ٤١٬٠٦٠ (٦٬٧٤٨)    ذمم تجارية دائنة وأخرى  

 ٣٠٬٨٩٩ -    دفعات مدفوعة مقدماً مقابل موجودات محتفظ بها للبيع  

 ٥٬٥٥٠ ٦٬١٠٠    المستحق إلى أطراف ذات عالقة  

  (٣٬١١٤) (٣٬٥٤٥)    ضريبة الدخل المدفوعة 

  (١٬٩٧٣) (١٬٦٩٥)    المدفوع للموظفينتعويض نهاية الخدمة 

  ٢٬٢٦٢ ٢٬١٢٣    التعديل على تحويل العمالت 
        

  ٢٠٣٬٤٧١  ١٥٠٬٧٤٦    صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
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 (تتمة)   (غير مدقق) بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد 
  ٢٠٢٢مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في     
    ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ألف درهم   ألف درهم     

        األنشطة االستثمارية
  (١٦٬١٧٨) (٢٣٬٦٥٤)    ومعداتآالت ، ممتلكات إضافات إلى

  ٢٠٧ ١٥٥    آالت ومعدات، متحصالت من استبعاد ممتلكات
  (١٠٥) (٢٢١)    ملموسةغير إضافات إلى موجودات 

  ١٠٧ ٢٨٩    لكية من شركات ُمستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الممستلمة توزيعات أرباح 
  ١٬٥٩٨ ١٬٦٠٢    فوائد مستلمة
  ٤٤ ٦٥    من ودائع الوكالة الربح المستلم

  (٢٢٬٢٨٨) ١٠٩٬١٩٣    الودائع البنكية التي تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر (ربط)/متحصالت
        

  (٣٦٬٦١٥)  ٨٧٬٤٢٩    األنشطة االستثمارية  )ٍالمستخدم في الناتج من/(صافي النقد 
        

        األنشطة التمويلية
  ٥٠٬٠٠٠ ٩٦٬٥٣٨    طويل األجلمصرفي  الحصول على تمويل

  (٤٠٬٤٩٣) (٥١٬١٤٨)    طويل األجلمصرفي  سداد تمويل
  (٧٣٬٢٩٣) (٢٨٬٢٧٠)    طويل األجلمصرفي إسالمي  سداد تمويل

  (٦٬٨٢٩) (٧٬٤٨٢)    اإليجار عقود تمطلوباسداد 
 ١٦١٬٠٥٦ ١٤٢٬٥٥٨    األجل قصيرمصرفي  الحصول على تمويل

 (١٩٧٬٣٨٥) (١٦٤٬٣٠٤)    األجل قصيرمصرفي  سداد تمويل
  ٤٦٬٢٧٣ ٩٧٬٩٠١    قصير األجل تمويل مصرفي إسالمي الحصول على

  (٣٥٬٩٣٩) (٥١٬٢٥٣)    قصير األجل  إسالميمصرفي  سداد تمويل
  (١٢٬١٤٤) (١٠٬٥٥٦)    فوائد مدفوعة 

  (٣٬٥٨١) (٢٬١٩٢)    الربح المدفوع على تمويل إسالمي 
  -- (٨٨٨)    مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة

  (٧٤٬٥٢٨) (٩٩٬٣٧٠)    توزيعات أرباح مدفوعة  
  (٤٬٢٤٠) (١٢٬٥٠٠)    غير المسيطرة  لألقليةتوزيعات أرباح مدفوعة 

        
  (١٩١٬١٠٣)  (٩٠٬٩٦٦)    األنشطة التمويليةالمستخدم في  صافي النقد

        
  (٢٤٬٢٤٧)  ١٤٧٬٢٠٩    في النقد وما يعادله) النقصالزيادة/(صافي 

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

        
  ٣٤١٬٨٣١  ٤٤١٬٢٩٠    فترةالنقد وما يعادله في نهاية الصافي 

        
        : فييتمثل 

  ٤٧٤٬٦٣٣ ٤٧٩٬٧٩٥    النقد وما يعادله
  (١٣٢٬٨٠٢) (٣٨٬٥٠٥)    على المكشوف   بسحال
        
    ٣٤١٬٨٣١  ٤٤١٬٢٩٠  
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  (غير مدقق)الموحد  الموجز  مساهمين بيان التغيرات في حقوق ال
  ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة 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 

  ستبقاه الم 

  إجـمالي 

  اإلجمالي   االحتياطات 

حقوق األقلية  

غير 

  المسيطرة 

  إجـمالي 

  حقوق المساهمين 

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

                            
  ة للفتر   (الخسارة الشاملة)/الشامل   دخلإجمالي ال

                            (غير مدقق)  

  ٦٩٬٧٣٥  ١٣٬١٤٦  ٥٦٬٥٨٩  ٥٦٬٥٨٩  ٥٦٬٥٨٩  --  --  --  --  --  --  --  --  الربح للفترة 
                            

                            الدخل الشامل /(الخسارة الشاملة) األخرى 

صرف العمالت من تحويل عمليات    فروقات  سعر

  --  --  --  أجنبية 

 

(٢٬٢٦٨)  

 

٢٬٣٤٦  --  --  --  --  

 

٧٨  

 

٧٨  

 

(١٬١٦٩)  

 

(١٬٠٩١)  

  ١٦٬٠٨٧  --  ١٦٬٠٨٧  ١٦٬٠٨٧  --  --  --  ١٦٬٠٨٧  --  --  --  --  --  التغيرات في تحوطات التدفق النقدي 

    ٢٩تأثير تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

  --  --  --  --  )٢٥(راجع إيضاح   

 

١٬٦٦٥  --  --  --  --  

 

١٬٦٦٥  

 

١٬٦٦٥  --  

 

١٬٦٦٥  
                            

  ٨٦٬٣٩٦  ١١٬٩٧٧  ٧٤٬٤١٩  ٧٤٬٤١٩  ٥٦٬٥٨٩  --  --  ١٦٬٠٨٧  ٤٬٠١١  (٢٬٢٦٨)  --  --  --  للفترة    (الخسارة الشاملة)/الشامل   دخلإجمالي ال
                            

                            (غيرمدقق)  حركات حقوق المساهمين األخرى  

  (راجع إيضاح   السنويةمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  

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

 

(٣٬٥٧٤)  

 

(٣٬٥٧٤)  

 

(٣٬٥٧٤)  --  

 

(٣٬٥٧٤)  

                            (غير مدقق) المساهمينالمعامالت مع 

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

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

  ٢٬٤٢١٬٧٣٢  ٢١٨٬٦٩٨  ٢٬٢٠٣٬٠٣٤  ١٬٢٠٩٬٣٣١  ٥٥١٬٠٨٦  ٧٥٬٠٤٠  ٨٢٬٨٠٥  ٧٬٠٧٧  (١٦٤٬٣١٠)  (١٣٢٬٨٣٧)  ٥٦٨٬٨٠٣  ٢٢١٬٦٦٧  ٩٩٣٬٧٠٣  (غير مدقق)  ٢٠٢٢مارس   ٣١في  الرصيد
                            

 
  

الناتجة من تحويل البيانات المالية الخاصة   الخيمة ش.م.ع. المحدودة  * يتألف احتياطي التضخم غير االعتيادي من فروقات صرف العمالت األجنبية  الجمهورية اإلسالمية   -بشركة سيراميك رأس 
  : إعداد التقارير المالية في االقتصاديات شديدة التضخم. ٢٩معيار المحاسبي الدولي رقم  لل  اً وفق، ذو الصلةمؤشر التضخم   باستخدام وتأثير تحويل البيانات المالية اإليرانية
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  تتمة) (  (غير مدقق)الموحد  الموجز  مساهمين بيان التغيرات في حقوق ال
    ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة 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

  المالرأس  

  األربــــاح 

  ستبقاه الم

  إجـمالي 

  اإلجمالي   االحتياطات 

حقوق األقلية  

  غير المسيطرة 

  إجـمالي 

  حقوق المساهمين

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

                            
  ة للفتر   (الخسارة الشاملة)/الشامل دخلإجمالي ال

                            (غير مدقق)   

  ٦٢٬٦٧٥  ٢٬٠٠١  ٦٠٬٦٧٤  ٦٠٬٦٧٤  ٦٠٬٦٧٤  --  --  --  --  --  --  --  --  الربح للفترة 
                            

                            الدخل الشامل /(الخسارة الشاملة) األخرى 

فروقات  سعر صرف العمالت من تحويل عمليات  

  --  --  --  أجنبية 

 

(١٬٥٠٩)  

 

٢٨٧  --  --  --  --  

 

(١٬٢٢٢)  

 

(١٬٢٢٢)  

 

(١٨٤)  

 

(١٬٤٠٦)  

  ١١٬١٣٩  --  ١١٬١٣٩  ١١٬١٣٩  --  --  --  ١١٬١٣٩  --  --  --  --  --  التدفق النقدي التغيرات في تحوطات 

    ٢٩تأثير تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

  --  --  --  --  )٢٥(راجع إيضاح   

 

١٬٥٦٣  --  --  --  --  

 

١٬٥٦٣  

 

١٬٥٦٣  --  

 

١٬٥٦٣  
                            

  ٧٣٬٩٧١  ١٬٨١٧  ٧٢٬١٥٤  ٧٢٬١٥٤  ٦٠٬٦٧٤  --  --  ١١٬١٣٩  ١٬٨٥٠  (١٬٥٠٩)  --  --  --  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) المساهمينالمعامالت مع 

  (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  
                            

  ٢٬٣٣٧٬٣٠٧  ١٩٨٬٥٣٤  ٢٬١٣٨٬٧٧٣  ١٬١٤٥٬٠٧٠  ٥١١٬٧٩٧  ٧٥٬٠٤٠  ٨٢٬٨٠٥  (٢٢٬٦٧٥)  (١٧٣٬١٦٢)  (١١٨٬٤٢٢)  ٥٦٨٬٠٢٠  ٢٢١٬٦٦٧  ٩٩٣٬٧٠٣  (غير مدقق)  ٢٠٢١مارس  ٣١في كما 
                            

  
  
  
  
  

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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  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة 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 

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

  المالية، اإلمارات العربية المتحدة. 
  

أشهر المنتهية في ذلك التاريخ    ةثالثولفترة ال  ٢٠٢٢مارس    ٣١تشتمل المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة كما في  
)،  فردي " منشآت المجموعة "   لوبشك  لشركة وشركاتها التابعة (يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة" ل   المعلومات المالية على

  .ملكيةوفقاً لطريقة حقوق ال في الشركات المستثمر بهاباإلضافة إلى حصة المجموعة  
  

في صناعة وبيع مختلف منتجات السيراميك بما في ذلك البالط وأطقم الحمامات واألدوات   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. 

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

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

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

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

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

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

. إن تطبيق المعايير الدولية إلعداد  ٢٠٢٢يناير    ١والتي تسري للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد    لمعايير المحاسبة  الدولي
والتي من الممكن أن تؤثر    الحالية  فترةة الجديدة والمعدلة لم يكن لها تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في الالتقارير المالي

  على المعالجات المحاسبية للمعامالت أو الترتيبات المستقبلية.
  

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

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

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

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

  . ٢٠٢٢يناير  ١ أو بعد المالية التي تبدأ في
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  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢٢مارس  ٣١أشهر المنتهية في  ةثالثللفترة ا

 

١٠ 

  

  
      (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 د   ال ع عق ض ل اس والع ًا للق ح ًا أك ت نه
أم ع  ال ة  ات ال اي  ١( للف  . )٢٠٢٣ي

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

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

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

ع  اي  ١في أو   . ٢٠٢٣ي
  

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

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

ة ال قار ال يالت  ٢  رق  ال ع ولي   على ) وال ة ال اس ار ال اسات اا     ٨  رق   مع ة ل اس ات ال ي ق ات في ال غ ة وال اس ل
اء ةتع   -  واألخ اس ات ال ي ق يالت على     ال ع وليوال ة ال اس ار ال خل"  ١٢  رق  مع ائ ال جلة    -  "ض ائ ال ال
علقة  اتال ل دات وال ج ا ال ةال ة ( ت ع   ع معاملة واح أ في أو  ي ت ة ال ات ال اي ١للف  ) ٢٠٢٣ ي

  
ة مل -٣ اس اسات ال أه ال      

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

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

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

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

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

  
ة  ال ت   ال مات ال عل ة  ال ج ة ال حل ة  ال ح ة  ال ال انات ال ب إدراجها ض ال ل مات ال عل ع ال فقة ج ة  ال ح ال

ع  ة لل ه  ال اءة ه حة و ع ق ة ال ج ة ال حل ة ال ال مات ال عل ة  ةال ال انات ال ع إلى ال ج ح  ال ة   ةال ال
ة في   ه ة ال ا في ولل ققة  ارة .  ٢٠٢١د    ٣١ال ح أو ال ان ال ة في ب س عة م ادات ذات  ل أ إي ل ي ت

ة ال ح لف ج ال ة في  الثة ال ه ال    اإلضافة إلى انه ل  . ٢٠٢١و    ٢٠٢٢مارس    ٣١  أشه ال ائج أع ور أن ن م ال
ع ة في  ة  ال ه الثة أشه ال ة ال عتع  ٢٠٢٢مارس    ٣١لف ال ال ائج أع قًا ل ًا دق ش هي  ي م ي س ة ال قعة لل ة ال

  . ٢٠٢٢د  ٣١في 
  

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

اد   مة في إع تل ال ة مع  ح ة ال ج ة ال حل ة ال ال ال مات  عل ال اد  مة في إع الهامة ال ات  ي ق ام وال اف األح ت
ققة ة ال ة ال ح ة ال ال انات ال ة في  ال ه ة ال عة لل   .  ٢٠٢١د   ٣١لل
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  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢٢مارس  ٣١أشهر المنتهية في  ةثالثللفترة ا

 

١١ 

  

  
  اإليرادات -٥

  مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢ 
  ألف درهـم   ألف درهـم  
        (غير مدقق)  (غير مدقق)   

  ٧٢٠٬٨٢٧ ٧٧٨٬٠٠٩  بيع البضائع
        ١٬٩٤٤ ٥٬٠٥٤  أخرى 

  ٧٢٢٬٧٧١  ٧٨٣٬٠٦٣            
ق  عة ت ل ال الء ب د مع الع اداتها م العق ة. إي ة مع ة زم مات ع نق ائع وال   ال

  
 تكلفة المبيعات  -٦
  مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢ 
  ألف درهـم   ألف درهـم  
        (غير مدقق)  (غير مدقق)   

  ٢٠٦٬٤٨٥ ٢٥٤٬٧٥٥  مواد خام مستهلكة 
  ٣٦٬٦٦٦ (٢٬٦٩٩)  التغير في البضائع تامة الصنع

  ١٨٬٠١٨ ٧٬٥٥٨  الحركة  يئةالبضاعة بطمخصص 
  ٤٨٬٢١٥ ٥٣٬٦٠٧  عمالة مباشرة 

  ٣١٬٦١٢ ٢٦٬٨٨٠  الطاقة والوقود  
  ٤٣٬٧٦٧ ٥٩٬٨٨٩  الغاز النفطي المسال والغاز الطبيعي 

  ٢٧٬١٢٩ ٢٥٬٠٠٧  معداتو آالت  ،استهالك ممتلكات
  ١٤٥ ١٣  حق إستخدام الموجودات استهالك

  ٢٤٬٤٠٧ ٢٦٬٦٥٣  إصالحات وصيانة  
  ٢٥٬٥١٧ ٢٩٬٨٦٦   مصروفات مواد التعبئة

        ٧٬٧٦٤ ١٢٬١٨٢  أخرى  
  ٤٦٩٬٧٢٥  ٤٩٣٬٧١١          
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  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢٢مارس  ٣١أشهر المنتهية في  ةثالثللفترة ا

 

١٢ 

  

  
  إدارية وعمومية  اريفمص -٧

  مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢ 
  ألف درهـم   ألف درهـم  
        (غير مدقق)  (غير مدقق)   

  ٢٣٬١٥٩ ٢٢٬٩٤٨  تكاليف موظفين والتكاليف ذات الصلة 
  ٣٬١٩٧ ٢٬٩٠٤   معداتو آالت  ،استهالك ممتلكات

  ٢٬٥١٩ ٢٬٦٢٦  إستثمارات في ممتلكات استهالك 
  ٣٨ ١٨٢  حق إستخدام الموجودات استهالك

  ١٬٨٧٠ ١٬٤٨٩  إطفاء موجودات غير ملموسة  
  ١٬٠٧٠ ١٬١٥٣  هاتف وبريد ومستلزمات مكتبية 

  ١٬٢٨٦ ١٬٦٢٧  إصالحات وصيانة  
  ٢٬٤٤٥ ٣٬٥٧٣  أتعاب قانونية ومهنية 

  ٩٠٠ ١٬٠١٦  مصروفات مرافق
  ٣٣٩ ٤٠٨  مصروفات أمن  

  ٣٬٨٨٩ ٣٬٠١٤  ترخيص تكنولوجيا المعلومات وأتعاب االستشارات
  ١٬٥٧٣ ١٬٥٩٨  إستثمارات في ممتلكاتمصروفات 

        ٧٬١٥٣ ٧٬٥٩٣  أخرى  
  ٤٩٬٤٣٨  ٥٠٬١٣١         

  
    خسائر انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة والمطلوب من أطراف ذات عالقة   ١-٧

  مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢ 
  ألف درهـم   ألف درهـم  
        (غير مدقق)  (غير مدقق)   

  ٥٬٦٤٦ ٧٬٤٨٠  خسائر انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة  
        ١٥ --  خسائر انخفاض قيمة المطلوب من أطراف ذات عالقة  

  ٥٬٦٦١  ٧٬٤٨٠          
  
    مصاريف بيعية وتوزيعية  -٨

  مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ألف درهـم   ألف درهـم  
        مدقق)(غير   (غير مدقق)   

  ٣١٬٧٦٣  ٣٧٬٦٤٤  موظفين والتكاليف ذات الصلةرواتب 
  ٦٢٬٧٦٥  ٨٨٬١٥٥  الشحن والنقل 
  ٧٬١٤٦  ٨٬٢٥٨  عمولة الوكالء

  ٩٬٩٨٨  ١١٬٦٤٤  مصروفات دعاية وترويج  
  ٩٤٣  ٥٩٣  مصروفات اإليجار

  ٣٤٣  ١٬٠٩٩  مصروفات سفر وضيافة  
  ١٬٩٦٥  ٢٬٦١٠  معداتو آالت  ،استهالك ممتلكات

  ٥٬٥٨٧  ٦٬٠٣٨  حق إستخدام الموجودات استهالك
        ٥٬١١٦  ٥٬٤١٨  أخرى 

  ١٢٥٬٦١٦  ١٦١٬٤٥٩          
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١٣ 

  

    
    تكاليف وإيرادات التمويل  -٩

  مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ألف درهـم   ألف درهـم  
  (غير مدقق)  (غير مدقق)   

      تكاليف التمويل
  ١٢٬١٣٠  ١٠٬٥٤٦  التمويالت المصرفيةالفوائد على 

  ٣٬٥٨١  ٢٬١٩٢  مصروفات الربح على التمويالت اإلسالمية 
  ١٤  ١٠  )١٧(إيضاح الفوائد على مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 

  ١٬٢٠٠  ١٬١٤٥  مصاريف الفوائد على مطلوبات عقود اإليجار
  -  ١٬٣٣٩  صافي التغير في القيمة العادلة لألدوات المشتقة

  ٦٩٢  ١٬٠٤٧  بنكيةرسوم 
  ١١٬٤٨٠  ١٬٥٦٣  صافي خسائر صرف عمالت أجنبية

      
        ٢٩٬٠٩٧  ١٧٬٨٤٢  (أ) اإلجمالي

      إيرادات التمويل
  ١٬٥٩٨  ١٬٦٠٢  الودائع الثابتة علىالفوائد 

  ٤٤  ٦٥  الربح من ودائع الوكالة
  ١٠٬٠٤٣  --   صافي التغير في القيمة العادلة لألدوات المشتقة

      
        ١١٬٦٨٥  ١٬٦٦٧  (ب) اإلجمالي

          ١٧٬٤١٢  ١٦٬١٧٥  ب) -صافي تكاليف التمويل (أ
ات  -١٠ ارات في ش ة م بها اس ل ق ال قة حق   وفقًا ل

ات ال بها   عة م أراح ال ة ال لةبلغ ح ة    وال ل ق ال قة حق ة اوفقًا ل ة في   الثةللف ه   أشه ال
لغ  ٢٠٢٢مارس    ٣١ ن درهـ  ٣٬٠٨  م )  مل ق ة    (غ م ة في    الثةال(ف ه )  ٢٠٢١مارس    ٣١أشه ال ق   ٣٬٤٦:  (غ م

.( ن درهـ    مل
  

ة ق زعات أراح  عة على ت ل ال ن درهـ  ٠٬٢٩  ح )  مل ق ة م ش  (غ م ال ة ال تها ال بها وفقًا  اخالل الف
ة ال ة (ف ل ق ال قة حق ة في  ةالث ل ه )  ٢٠٢١مارس   ٣١أشه ال ق ).  ٠٬١١: (غ م ن درهـ   مل

    
    الربح للسهم الواحد   -١١

  مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  مدقق)(غير   (غير مدقق)   
      

  ٦٠٬٦٧٤  ٥٦٬٥٨٩  (ألف درهم)  الشركةالربح للفترة العائد إلى مساهمي 
        ٩٩٣٬٧٠٣  ٩٩٣٬٧٠٣  (ألف سهم)المتوسط المرجح لعدد األسهم 

  الربح األساسي والمخفض للسهم الواحد  
          ٠٫٠٦  ٠٫٠٦ (درهـم)   

اك تأث ه  ل  ه ح األساسي لل ف لل امات   م د أ ال م وج ًا لع ا    أسه  ن ة  ة ل ال ان ال  قائ في تارخ ب
 . ح ج ال الي ال   ال
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١٤ 

  

  
ات  -١٢ ات، آالت ومع ل   م
  

      ( ق هالك (غ م عادات وس   إضافات، إس
  

ال ة  ف في    الثةخالل  ة  ه ال عة  قام   ،٢٠٢٢مارس    ٣١أشه  اذ  ال ات  اإلس ل م و على  آالت  و ،  ات  ل مع ع
ة  ع  إضافات ال أس ال ال  ازق الى األع ن    ٢٣٬٦٥لغ    إلن ة  دره  مل ة في    الثةال(ف ه :  ٢٠٢١مارس    ٣١أشه ال
ن دره ١٦٬١٨    ). مل

ة ال ة ال ات،  خالل الف ل عاد م ة بلغ  ،  ت اس ة دف افي ق ات  ن   ٠٬١٢آالت ومع ة    مل ة    الثة الدرهـ (ف ه أشه ال
ت على ذل    ٠٬٢٨:  ٢٠٢١مارس    ٣١في   )، وق ت ن درهـ عاد  أراحمل ن   ٠٬٠٤لغ    اس ة    مل الثةدرهـ (ف أشه    ال

ة في   ه ائ: ٢٠٢١مارس   ٣١ال عاد  خ ي ت   ٠٬٠٧  لغ  اس ) وال ادات األخ  إدراجها ض  درهـ ان اإلي ح أو  في ب ال
ارة ح ال ج ال اح   ال       . )٢٦(راجع إ

اء  بلغ ات  أع ل ال هالك على  ة  ، اآلالت  االس ال ال ة  للف ات  ع ن    ٣٠٬٥٢وال ة  دره  مل ة في   الثةال(ف ه ال   أشه 
).  ٣٢٬٢٩:  ٢٠٢١مارس    ٣١ ن دره ة   مل ات داخل وخارج دولة اإلمارات الع ع ات، اآلالت وال ل ل ال ا يلي تفاص ف

ة.   ال
      

  مـارس ٣١ 
٢٠٢٢  

  ديسمبـر ٣١
٢٠٢١  

  ألف درهم   ألف درهم  
        (مدقق)   (غير مدقق)  

  ٧٢٣٬٠٤٧  ٧١٩٬٠١٢  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
  ٣٦٥٬١٨٩  ٣٥٩٬٥٩٢  المتحدةخارج دولة اإلمارات العربية 

  ١٬٠٨٨٬٢٣٦ ١٬٠٧٨٬٦٠٤        
  

  
  لشهرة ا -١٣

  مـارس ٣١ 
٢٠٢٢  

  ديسمبـر ٣١
٢٠٢١  

  ألف درهم   ألف درهم 
        (مدقق)   (غير مدقق)   

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

          ١٢٠٬٥٠٠  ١٢٠٬٣١٧  الختاميالرصيد 
ة   ه ألف ال لغ    علىت لغ    ٥٠٬٤م ن دره وم ن دره  ٥٬٥مل لغ    مل لغ    ٥٬٩وم ن دره وم ن دره  ٥٨٬٥مل ح ت    مل
اف به اذ ااالع زع  ، ع االس 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.  ا اس. ا لة في  أورو ة م د ع ة ال ة الع ل آت في ال ودةوال ارة ال ة لل ول )،    ٢٧٬٠(  ارك ال ن دره مل
ة ذ.م.م د ع ة ال ). ٣١٬٥(   .ورأس ال ن دره       مل

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

ة.   الق
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١٥ 

  

  
ات -١٤ ل ارات في م   إس

  مـارس ٣١ 
٢٠٢٢  

  ديسمبـر ٣١
٢٠٢١ 

  ألف درهم   ألف درهم  
        (مدقق)   (غير مدقق)  

  ٨٨٠٬٢٢٢  ٨٧٧٬٨٧٦  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
        ٣٨٬٦٠٤  ٣٩٬٥٩٠  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

  ٩١٨٬٨٢٦  ٩١٧٬٤٦٦        
  

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

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

 . ٢٠٢٢مارس  ٣١
  

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

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

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

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

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

  
ة وأخ  -١٥ ي ة م ار   ذم ت
  مـارس ٣١    

٢٠٢٢  
  ديسمبـر ٣١

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

  ٩٦٥٬٧٥٥ ٨٩٥٬١٣٨    ذمم تجارية مدينة 
          (٢٢٩٬٦٣٣) (١٩٤٬١٤٧)    الئتمان المتوقعةخسائر ا يطرح: مخصص

                  ٧٣٦٬١٢٢  ٧٠٠٬٩٩١    (أ) اإلجمالي
 ١١٩٬٨٨٦ ١٢٤٬١٣٦    أخرى ذمم مدينة

                 (٩٬٩٣٣) (٦٬٢٣٩)    الئتمان المتوقعةيطرح: مخصص خسائر ا
                 ١٠٩٬٩٥٣ ١١٧٬٨٩٧    اإلجمالي (ب)

 ً   ٢٥٠٬٧٦٢ ٢٥٤٬٧٥٩    (ج)  دفعات ومصاريف مدفوعة مقدما
          ٢٧٬٦٤٠ ٢٨٬٩٣٩    (د) ودائع

          ١٬١٢٤٬٤٧٧  ١٬١٠٢٬٥٨٦    مجموع (أ+ ب + ج + د)
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١٦ 

  

  
    (تتمة)  ذمم تجارية مدينة وأخرى -١٥

  ذمم مدينة طويلة األجل (أ)  
  مـارس ٣١    

٢٠٢٢  
  ديسمبـر ٣١

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

  ٣٬٢٦٢ ٣٬١٨٤     ذمم تجارية مدينة
          (٢٥٢) (٢١٠)    الئتمان المتوقعةيطرح: مخصص خسائر ا

    ٣٬٠١٠ ٢٬٩٧٤  
          (٥٠٥) (٥٠٥)    الجزء المتداول المدرجة ضمن ذمم تجارية مدينةيطرح: 

                    ٢٬٥٠٥  ٢٬٤٦٩    (أ)لذمم تجارية مدينة الجزء طويل األجل 
  ١٠٨٬١١٤ ١٠٨٬١١٤    أخرى ذمم مدينة

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

          (٧٥٬٣٠٦) (٧٥٬٣٠٦)    الجزء المتداول المدرجة ضمن ذمم مدينة أخرىيطرح: 
          --  --    (ب)للذمم المدينة األخرى الجزء طويل األجل 
                  ٢٬٥٠٥  ٢٬٤٦٩    (أ+ ب)للذمم المدينة الجزء طويل األجل 

اعة  -١٦  ال

    
  مـارس ٣١

٢٠٢٢  
  ديسمبـر ٣١

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

  ٨٤٠٬٨٩٥ ٨٤٨٬٣٢٠    تعديل القيمة القابلة للتحصيل) طرحبعد  صافي ( بضائع تامة الصنع
          (١٣٦٬٣٠٥) (١٣٨٬٢٨٧)    الحركة   ئةبطي البضاعةيطرح: مخصص 

          ٧٠٤٬٥٩٠  ٧١٠٬٠٣٣    اإلجمالي (أ)
  ٢٢٧٬٢١٢ ٢٢٠٬٠٦٦    مواد خام
          ١٨٦٬٥٤٥ ١٨٩٬٠٧٠    وقطع الغيار المخازن

    ٤١٣٬٧٥٧  ٤٠٩٬١٣٦  
          (٧٢٬٨٤٨)  (٧٣٬٣٧٥)  بطيئة الحركة  مخصص بضاعة يطرح: 

          ٣٤٠٬٩٠٩  ٣٣٥٬٧٦١    اإلجمالي (ب)
  ١٩٬٣١٤ ٢٤٬٦٢٢    (ج) الطريق فيبضائع 

          ٢١٬٢٣٥ ٢٠٬٧٣١    (د) أعمال قيد اإلنجاز
         ١٬٠٨٦٬٠٤٨ ١٬٠٩١٬١٤٧    مجموع (أ+ ب + ج + د)

 
  ١٦١٬٨٣، قامت المجموعة باالعتراف بخسائر متراكمة نظراً النخفاض قيمة بضائع تامة الصنع بمبلغ  ٢٠٢٢  مارس  ٣١كما في  

بلغت   تكلفة  مقابل  درهم  درهم  ٤٣٣٬٨٥مليون  بلغت   ١٥٨٬٨٤:  (مدقق)  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١(  مليون  تكلفة  مقابل  درهم   مليون 
. تم إدراج الفرق الناتج عن  التكلفةكانت أقل من    صيل والتي إلى صافي القيمة القابلة للتح  وذلك للوصول)،  مليون درهم  ٤٠٨٬٧٣

مليون   ٢٬٤٦  (غير مدقق):  ٢٠٢١مارس    ٣١أشهر المنتهية في    ثالثة(فترة المليون درهم (غير مدقق)    ٣٬٢٨والبالغ    تخفيض القيمة
فترة مليون درهم للفترة (  ٠٫٢٨  تبلغ   فرق عملة  مع خسارة  الموحدالموجز    الربح أو الخسارةضمن تكلفة المبيعات في بيان    درهم)

 مليون درهم).  ٠٫٠٢(غير مدقق):  ٢٠٢١مارس  ٣١أشهر المنتهية في  ثالثةال
 

    تم رهن بعض البضائع لصالح البنوك مقابل التسهيالت التي حصلت عليها المجموعة. 
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١٧ 

  

  
  مع األطراف ذات العالقة  واألرصدة المعامالت -١٧

، باستثناء تلك المعامالت المفصح عنها في الفترةمع أطراف ذات العالقة خالل أبرمتها المجموعة فيما يلي المعامالت الهامة التي 
 :المرحلية الموجزة الموحدةهذه المعلومات المالية  ضمن أخرى  مواضع

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

  مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ألف درهـم   ألف درهـم  
        (غير مدقق)  (غير مدقق)   

  ٢٩٬٤٨٢  ٣٦٬٦٦٦  بيع بضائع وخدمات وعقود إنشاءات 
  ٥٧٬٣١٥  ٦١٬٥٨٤  شراء بضائع وتقديم خدمات 

      ١٤  ١٠  )٩(راجع إيضاح  مصروفات فوائد 
في  ات م ا  اإلدارةتع       العل

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

  مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهـم ألف   ألف درهـم  
        (غير مدقق)  (غير مدقق)   

  ٢٬٣٩٧  ٢٬٩١٩  قصيرة األجل مزايا
  ٥٨  ٦٠  تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

       ١٬٨٥٠  ٣٬٥٧٤  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
      من أطراف ذات عالقة  طلوبالم

  
  مـارس ٣١

٢٠٢٢  
  ديسمبـر ٣١

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

      
  ٤٠٬٤٨٥  ٤٠٬٣٤٠  شركات مستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الملكية

        ٣٦٬٧٨٥  ٣٢٬٨٢٠  أطراف أخرى ذات عالقة  
  ٧٧٬٢٧٠  ٧٣٬١٦٠  

        (٤٠٬٢٨٢)  (٤٠٬٢٨٠)    االئتمان المتوقعةيطرح: مخصص خسائر 
  ٣٦٬٩٨٨ ٣٢٬٨٨٠          

  أطراف ذات عالقةإلى  طلوبالم       

  
  مـارس ٣١

٢٠٢٢  
  ديسمبـر ٣١

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

  ١٠٬٠٥٦  ١٢٬٦٩٦  شركات مستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الملكية
        ١٨٬٢٨٧  ٢١٬٧٤٧  أطراف أخرى ذات عالقة 

  ٢٨٬٣٤٣  ٣٤٬٤٤٣                
   



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

  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢٢مارس  ٣١أشهر المنتهية في  ةثالثللفترة ا

 

١٨ 

  

  
  األدوات المالية المشتقة     -١٨

مقايضة   السلع ومشتقات  المشتقة ألغراض إدارة المخاطر. قامت المجموعة بتصنيف مشتقاتتستخدم المجموعة األدوات المالية  
حيث أنها تحد   ٩الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    أسعار الفائدة كتحوطات للتدفق النقدي وفقاً لمعايير االعتراف الخاصة بالمعيار

    وأسعار السلع.  ت في أسعار الفائدةمن مخاطر اختالفات التدفق النقدي التي تنتج من التحركا
  . وضح الجدول أدناه القيم العادلة لألدوات المالية المشتقة، التي تساوي القيم السوقيةي

     

  
  مـارس ٣١

٢٠٢٢  
  ديسمبـر ٣١

٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  

        (مدقق)   (غير مدقق)   
      غير متداولة

      موجودات مالية مشتقة 
  --  ٨٬١٧٤  أسعار الفائدة المستخدمة للتحوطعقود مقايضة 

        ٢٬٨١١ ٨٤١  والعمالت  الفائدة أخرى لمقايضة أسعارعقود 
  ٢٬٨١١  ٩٬٠١٥        

  

  
  مـارس ٣١

٢٠٢٢  
  ديسمبـر ٣١

٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  

        (مدقق)   (غير مدقق)   
      غير متداولة

      مطلوبات مالية مشتقة
        ١٬١٥٧ --   الفائدة المستخدمة للتحوطعقود مقايضة أسعار 

   --  ١٬١٥٧            

  
  مـارس ٣١

٢٠٢٢  
  ديسمبـر ٣١

٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  

        (مدقق)   (غير مدقق)   
      متداولة

      موجودات مالية مشتقة 
  ٣٩٦ ١٬٦٦٦  عقود تحويل عمالت آجلة 

        ١٬٤٧٠ ٨٣١  والعمالت  عقود أخرى لمقايضة أسعار الفائدة
  ١٬٨٦٦  ٢٬٤٩٧            

     

  
  مـارس ٣١

٢٠٢٢  
  ديسمبـر ٣١

٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  

        (مدقق)   (غير مدقق)   
      متداولة

      مطلوبات مالية مشتقة
        ٧٬٨٥٣ ١٬٠٩٧  عقود مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة للتحوط

  ٧٬٨٥٣  ١٬٠٩٧        
   



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

  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢٢مارس  ٣١أشهر المنتهية في  ةثالثللفترة ا

 

١٩ 

  

  
ك ونق  -١٩ ة ل ال   أرص

  مـارس ٣١  
٢٠٢٢  

  ديسمبـر ٣١
٢٠٢١ 

  ألف درهم   ألف درهم  
  (مدقق)   (غير مدقق)   
      

  ١٬٤٢٩  ٢٬٠١٧  النقد في الصندوق
      

      أرصدة لدى البنوك:
  --   ٦٢٬٢٩١  تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ ربطها ودائع ثابتة -
  ٣٣٣٬٢٤٣  ٣٨٤٬٤٤٧  حسابات جارية -
  ٥٬٢٢٣  ٥٬٨١١  يةودائع هامش -
        ٢٣٬٢٧٠  ٢٥٬٤١٢  حسابات تحت الطلب  -

  ٣٦٣٬١٦٥  ٤٧٩٬٩٧٨  النقد وما يعادله  
        (١٨٣)  (١٨٣)    مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة: يطرح

        ٣٦٢٬٩٨٢  ٤٧٩٬٧٩٥    النقد وما يعادله (أ)
        ٢٠٢٬٣٣٩  ٩٣٬١٤٦  تستحق بعد ثالثة أشهر من تاريخ ربطها (ب)  ودائع ثابتة

        ٥٦٥٬٣٢١  ٥٧٢٬٩٤١  أرصدة لدى البنوك ونقد (أ + ب)
  

  
مبلغ   على  والنقد  البنوك  لدى  األرصدة  درهم    ٠٫٣٣تشتمل  ومبلغ   ٠٫٤٩(مدقق):    ٢٠٢١  ديسمبر  ٣١(مليون  درهم)  مليون 

درهم (  ١٦٣٬٣٢ اإلمارات   مليون درهم)  ١٣٩٬٩٨(مدقق):    ٢٠٢١ديسمبر    ٣١مليون  بها خارج دولة  التوالي، محتفظ  على 
  العربية المتحدة.

  
مليون درهم)    ٠٬٤٦:  (مدقق)  ٢٠٢١  ديسمبر  ٣١(مليون درهم    ٠٬٤٥  على مبلغ  بنكية فائدة تجارية وتشتملالودائع ال  تحمل جميع

  ك كرهن مقابل التسهيالت المصرفية التي حصلت عليها المجموعة.  والبنتم االحتفاظ بها من قبل 
  

  هامش. الالحسابات الجارية وودائع  يتم إحتساب فوائد علىال 
  

ال   -٢٠   رأس ال
  
  مـارس ٣١  

٢٠٢٢  
  ديسمبـر ٣١

٢٠٢١ 
  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
  ٢٠٢٢مارس  ٣١أشهر المنتهية في  ةثالثللفترة ا

 

٢٠ 

  

  
ك  -٢١ الف م ال   إس
  
في اإلسالمي   ) أ( ل ال  ال
  
  مـارس ٣١  

٢٠٢٢  
  ديسمبـر ٣١

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

  ٥٠٬٠٠٠  ٩٥٬٣١٠  (أ) تسهيالت مضاربة
  ٦١٬٢٥٣  ٦٢٬٥٩١  (ب) السلع مرابحةتسهيالت  

        ١٠١٬١١٢  ٩٦٬٦٨٨  )ادناه )٢(راجع إيضاح (األجل الجزء المتداول للتمويل طويل 
  ٢١٢٬٣٦٥  ٢٥٤٬٥٨٩        

            
  مـارس ٣١  

٢٠٢٢  
  ديسمبـر ٣١

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

  ١٨٤٬٦٦٨  ١٦٦٬٨٩٤  (ب) السلع مرابحةتسهيالت  
  ٢١٩٬٧٥٣  ٢٠٩٬٢٥٧  تسهيالت اإلجارة (ج)

        (١٠١٬١١٢)  (٩٦٬٦٨٨)  يطرح: الجزء المتداول للتمويل طويل األجل
  ٣٠٣٬٣٠٩  ٢٧٩٬٤٦٣          

 
  مـارس ٣١  

٢٠٢٢  
  ديسمبـر ٣١

٢٠٢١ 
  ألف درهم   ألف درهم  

  (مدقق)   (غير مدقق)   الحركة:
      

  ٥٥٦٬١٣٨  ٤٠٤٬٤٢١   يناير ١الرصيد في 
  --   --   السنةالفترة/مبالغ تم الحصول عليها خالل 

        (١٥١٬٧١٧)  (٢٨٬٢٧٠)  السنةالفترة/مبالغ مسددة خالل 
  ٤٠٤٬٤٢١  ٣٧٦٬١٥١  السنة الفترة/ نهايةالرصيد كما في 

        (١٠١٬١١٢)  (٩٦٬٦٨٨)  ))١(أ) ( ٢١الجزء المتداول للتمويل قصير األجل (راجع إيضاح يطرح: 
  ٣٠٣٬٣٠٩  ٢٧٩٬٤٦٣          

   



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

  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢٢مارس  ٣١أشهر المنتهية في  ةثالثللفترة ا

 

٢١ 

  

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

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

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

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

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

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

 إيجارية محددة.     
  

  لفائدة  تمويالت مصرفية تخضع  (ب) 
  مـارس ٣١  

٢٠٢٢  
  ديسمبـر ٣١

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

  ٦٨٬٩٠١  ٣٨٬٥٠٥  على المكشوف بسح
  ٢٥٤٬١١٤  ٢٣٢٬٣٦٨  قرض قصير األجل

        ٢١٧٬١٧٢  ٢٣١٬٨١٠  )ادناه )٢راجع إيضاح (( األجلالجزء المتداول للتمويل طويل 
  ٥٤٠٬١٨٧  ٥٠٢٬٦٨٣        
    

  مـارس ٣١    
٢٠٢٢  

  ديسمبـر ٣١
٢٠٢١ 

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

  ٥٩١٬٢٢٦  ٦٩٧٬٨١١  يناير  ١بداية الرصيد في 
  ٣٨٦٬٦١٨  ٩٦٬٥٣٨  السنةالفترة/مبالغ تم الحصول عليها خالل 

  (٢٨٠٬٠٣٣)  (٥١٬١٤٨)  السنةالفترة/مبالغ مسددة خالل 
      

  ٦٩٧٬٨١١  ٧٤٣٬٢٠١   السنةنهاية الفترة/الرصيد كما في 
  (٢١٧٬١٧٢)  (٢٣١٬٨١٠)  ))١(ب) ( ٢١الجزء المتداول للتمويل طويل األجل (راجع إيضاح يطرح: 

      
  ٤٨٠٬٦٣٩  ٥١١٬٣٩١        

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

  . ٢٠٢١ديسمبر  ٣١المنتهية في  للمجموعة للسنة  المدققة السنوية البيانات المالية الموحدةفي 
  

  
   



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

  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢٢مارس  ٣١أشهر المنتهية في  ةثالثللفترة ا

 

٢٢ 

  

  
ةذ -٢٢ ار ة وأخ  م ت   دائ
  مـارس ٣١  

٢٠٢٢  
  ديسمبـر ٣١

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

  ٣١٠٬٧٩٦  ٣١٢٬٩٦٢ دائنة تجارية ذمم
  ٢١٥٬١٦٩  ٢٠٤٬٨٤٥  مصروفات مستحقة ومصروفات أخرى

  ٧٨٬٤٥٠  ٨٦٬٦٢٢  من العمالء دفعات مقدمة
  ٦٠٬٨٤٧  ٥٥٬٦٨٩  عموالت وخصومات مستحقة الدفع  

        ٤٥٬٩٤٤  ٥٤٬٣٤٠  ذمم دائنة أخرى
  ٧١١٬٢٠٦  ٧١٤٬٤٥٨        
 

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

  ألف درهم). ٧٤٬٥٢٨ تبلغ٪ ٧٫٥: توزيعات أرباح نقدية بنسبة ٢٠٢٠ألف درهم ( ٩٩٬٣٧٠تبلغ 
  

مكافأة أعضاء مجلس    إعتماد  ، وافق المساهمون على  ٢٠٢٢مارس    ١٥في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في   )٢( 
  أعضاء  حضور   بناًء على عدد   الدفع الفعلي   بلغ ،  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١ألف درهم للسنة المنتهية في    ٣٫٧٠٠  بمبلغاإلدارة  

 ألف درهم). ١٬٨٥٠: اعتماد ودفع  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١(للسنة المنتهية في  ألف درهم ٣٫٥٧٤مبلغ  مجلس اإلدارة
  

ات  -٢٤ ل لةال امات ال   واالل

  مـارس ٣١  
٢٠٢٢  

  ديسمبـر ٣١
٢٠٢١ 

  ألف درهم   ألف درهم  
  (مدقق)   (غير مدقق)   

ات   ل لةال       ال
  ٥٩٬٠١٠  ٦٥٬٦٨٥  خطابات ضمان

  ٣٥٬٢٥٠  ٩٤٬٣٥٧  إعتمادات مستندية
  ٩٥٬١٨٣  ٩٥٬١٥٦  والتزامات ضريبية أخرى محتملةضريبة القيمة المضافة 

امات       إل
        ٦٤٬٣٤٩ ٢٦٬٩٩٤  إلتزامات رأسمالية

  
ي ال   -٢٥ اد ش   اق

ديسمبر   ٣١المنتهية في  لدى المجموعة شركة تابعة في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية والتي لم تكن لديها عمليات جوهرية خالل السنة  
٪ من إجمالي ٠٫٧٠. بلغ إجمالي أصول الشركة التابعة اإليرانية  ٢٠٢٢مارس    ٣١الثالثة أشهر المنتهية في  أو خالل فترة    ٢٠٢١

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

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

 عامل التحويل   المؤشر  
      

 ١٫٠٥٨٨ ٤٠١٫٥٠  ٢٠٢٢مارس  ٣١
  ١٫٣٥١٤  ٣٧٩٫٢٠  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  ١٫٤٤٧٩  ٢٨٠٫٦٠  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  ١٫٢٧٧٥  ١٩٣٫٨٠  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  ١٫٣٥٥٨  ١٥١٫٧٠  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
          ١١١٫٩٠  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

   



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

  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢٢مارس  ٣١أشهر المنتهية في  ةثالثللفترة ا

 

٢٣ 

  

  
ي ال  -٢٥ اد ش ة)  اق   (ت

  
األتي ة  رة أعاله م ان ال ات إعادة ال   :إن تأث

  
  ؛   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  الصرف الختامي لكل فترة (بدالً من متوس
    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 تي سيتم استردادها أو دفعها نقًدا ؛الموحد. البنود النقدية هي األموال المحتفظ بها والبنود ال

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

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

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

  .  الصلة ذات
  

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

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

  ٤٥٧  ٤٩٤  الزيادة في ممتلكات، آالت ومعدات
  ٥٥١  ٥٨٧  الزيادة في إستثمارت في ممتلكات

        ٥٥٥  ٥٨٤  الزيادة في موجودات أخرى
        ١٬٥٦٣  ١٬٦٦٥  يةالزيادة في حقوق الملك

      العائد إلى
        ١٬٥٦٣  ١٬٦٦٥  المتراكمغير اإلعتيادي حقوق الملكية بسبب التضخم ل الرصيد االفتتاحي زيادة فيال

    
  مارس ٣١لفترة الثالثة اشهر المنتهية في    

  التأثير على بيان الربح أو الخسارة الموجز الموحد 
٢٠٢١  ٢٠٢٢  

  ألف درهـم   ألف درهـم
        (غير مدقق)  (غير مدقق)   

  ٣٠١  ٤٢٢  الزيادة في اإلستهالك للفترة
  ٥١٨  ٦٨٣  خسارة في صافي المركز النقديال
      
 ٨١٩  ١٬١٠٥  
      
    

  
  
   

    



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

  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢٢مارس  ٣١أشهر المنتهية في  ةثالثللفترة ا

 

٢٤ 

  

  
  أخرى  معلومات -٢٦

    
رصيد   التي تتضمن،  كلودي جروب٪ من أسهم  ١٠٠اتفاقية شراء أسهم لالستحواذ على    بإبرام  مجموعةال  قامت،    ٢٠٢٢في مارس  

مليون   ١٨٫٨مقابل سعر شراء بمبلغ  تمتلكها،    ، اإلمارات العربية المتحدة ، التي الذ.م.م.كلودي راس الخيمة  ٪ من األسهم في  ٤٩
هذه المعلومات المالية المرحلية    دارصمليون درهم). تخضع المعاملة لشروط اإلغالق، والتي لم يتم الوفاء بها حتى يتم ا  ٧٦يورو (  

  . لذلك سيتم احتسابها بمجرد استيفاء جميع الشروط.الموحدة وجزةالم
  

  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. 
 

سؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية) (الم  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 

ملموسة    الرأسمالية للقطاع في إجمالي التكاليف المتكبدة خالل السنة لالستحواذ على ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات غير
  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  تعمل وحدات  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: 
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  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢٢مارس  ٣١أشهر المنتهية في  ةثالثللفترة ا

 

٢٥ 

  

  
    (تتمة) يةالتقارير القطاع  -٢٧

استناداً 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 مقارنةً بالشركات األخرى التي تعمل في تلك  

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

  
مــــنتجات  
  السيراميك

صـناعات  
  اإلجمالي   حذوفات   أخــــرى  أخــــــرى

  م ـدرهألف   م ـدرهألف   م ـدرهألف   م ـدرهألف   م ـدرهألف   
            

        (غير مدقق)  ٢٠٢٢مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
            

  ٧٨٣٬٠٦٣  -  ٥٬٠٥٤  ٢٤٬٥٤١  ٧٥٣٬٤٦٨  اإليرادات الخارجية  
  -  (١٧٨٬٦٨٤)  ٤٣٩  ٢٤٬١٧٧  ١٥٤٬٠٦٨  اإليرادات فيما بين القطاعات 

            
  ٧٨٣٬٠٦٣  (١٧٨٬٦٨٤)  ٥٬٤٩٣  ٤٨٬٧١٨  ٩٠٧٬٥٣٦  إيرادات القطاع 

            
  ٦٩٬٧٣٥  (٢٨٬٠٣٤)  ٢٬٦٨٨  ٧٬٢٨٠  ٨٧٬٨٠١  القطاع  أرباح 

  األرباح قبل الفوائد، الضريبة، اإلستهالك 
  ١٢٩٬٦٩٨  (٢٩٬١٠٨)  ٤٬٠٦٢  ٨٬٦٣٠  ١٤٦٬١١٤  واإلطفاء للقطاع   
            

            (غير مدقق) ٢٠٢٢مارس  ٣١كما في 
            

  ٥٬٠٩٠٬٦٦١  (١٬٧٤٠٬٤١١)  ٢٨٤٬٤٥٩  ١٩٩٬٣٥٣  ٦٬٣٤٧٬٢٦٠  القطاع  موجودات
                        

  ٢٬٦٦٨٬٩٢٩  (٩٣٢٬٦١٠)  ١٠٣٬٤١١  ٧٥٬٤٨٦  ٣٬٤٢٢٬٦٤٢  القطاع  مطلوبات
                

  
مــــنتجات  
  السيراميك 

صـناعات  
  اإلجمالي   حذوفات   أخــــرى   أخــــــرى 

  م ـدرهألف    م ـدرهألف    م ـدرهألف    م ـدرهألف    م ـدرهألف    
            

        (غير مدقق) ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
            

  ٧٢٢٬٧٧١  --  ١٬٩٤٤  ٢١٬٤٢٤  ٦٩٩٬٤٠٣  اإليرادات الخارجية  
  --  (٢٢٠٬٦٦٥)  ٣٨٢  ٢٣٬٦٥٤  ١٩٦٬٦٢٩  اإليرادات فيما بين القطاعات 

            
  ٧٢٢٬٧٧١  (٢٢٠٬٦٦٥)  ٢٬٣٢٦  ٤٥٬٠٧٨  ٨٩٦٬٠٣٢  إيرادات القطاع 

            
  ٦٢٬٦٧٥  (١٨٬٢٧٠)  (٣٨٦)  ٤٬٣٤٠  ٧٦٬٩٩١  القطاع  أرباح 

  األرباح قبل الفوائد، الضريبة، اإلستهالك 
  ١٢٦٬١٠٦  (١٩٬٢٠١)  ٩٧٧  ٥٬٧٣٩  ١٣٨٬٥٩١  واإلطفاء للقطاع   
            

            مدقق) ( ٢٠٢١ ديسمبر ٣١كما في 
            

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

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

الفائدة، صافي ربح قبل صافي مصاريف  للفترة  الربح  اإلستهالك واإلطفاء يمثل  الفائدة، الضريبة  قبل  الربح  التمويل /إن  مصاريف 
، اإلسالمي، مصاريف ضريبة الدخل، اإلستهالك، اإلطفاء وربح أو خسارة بيع األصول وخسائر إنخفاض قيمة إستثمارات في ممتلكات

  . إن وجدت
  

    الصادر تقرير بشأنها  تسوية القطاعات
 مارس ٣١ أشهر المنتهية في ثالثةفترة ال  
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  م ـدره ألف   مـدرهألف   
        (غير مدقق)  (غير مدقق)   

  ٧٧٬٤٩٠  ٩٤٬٦٩٤  القطاعات الصادر تقارير بشأنهاربح إجمالي 
  (١٨٬٢٧٠)  (٢٨٬٠٣٤)  فيما بين القطاعات لربححذف ا

        ٣٬٤٥٥  ٣٬٠٧٥  شركات ُمستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الملكيةأرباح  منحصة ال
        ٦٢٬٦٧٥  ٦٩٬٧٣٥  الربح الُمعلن       

    



                             وشركاتها التابعة  سيراميك رأس الخيمة ش.م.عشركة 
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  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
      األدوات المالية -٢٨

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

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

  
أدوات تحوط  
  القيمة العادلة 

إلزامياً بالقيمة  
العادلة من خالل  

األرباح أو  
  الخسائر 

الموجودات  
المالية بالتكلفة  

  المطفأة 

المطلوبات  
بالتكلفة  المالية 

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

                      (غير مدقق) ٢٠٢٢مارس  ٣١
                      

                      الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 
  ٨٬١٧٤  --  ٨٬١٧٤  --    ٨٬١٧٤  --  --  --  ٨٬١٧٤  عقود مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة للتحوط 

  ١٬٦٦٦  --  ١٬٦٦٦  --    ١٬٦٦٦  --  --  ١٬٦٦٦  --  آجلة عمالت تحويل عقود 
 ١٬٦٧٢  -- ١٬٦٧٢  --   ١٬٦٧٢  --  -- ١٬٦٧٢  --  عقود أخرى لمقايضة أسعار الفائدة والعمالت

                      
  ١١٬٥١٢  --  ١١٬٥١٢  --    ١١٬٥١٢  --  --  ٣٬٣٣٨  ٨٬١٧٤  
                      

                      الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة 
  --  --  --  --    ٢٬٤٦٩  --  ٢٬٤٦٩  --  --  ذمم مدينة طويلة األجل 

  --  --  --  --    ٨٤٧٬٨٢٧  --  ٨٤٧٬٨٢٧  --  --  ذمم تجارية مدينة واخرى 
  --  --  --  --    ٣٢٬٨٨٠  --  ٣٢٬٨٨٠  --  --  المطلوب من أطراف ذات عالقة 

  --  --  --  --    ٥٧٢٬٩٤١  --  ٥٧٢٬٩٤١  --  --  األرصدة لدى البنوك والنقد 
                      
  --  --  ١٬٤٥٦٬١١٧  --  ١٬٤٥٦٬١١٧    --  --  --  --  
                      

                      المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 
  ١٬٠٩٧  --  ١٬٠٩٧  --    ١٬٠٩٧  --  --  --  ١٬٠٩٧  عقود مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة للتحوط 

                      
  ١٬٠٩٧  --  ١٬٠٩٧  --    ١٬٠٩٧  --  --  --  ١٬٠٩٧  
                      

                      المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة 
  --  --  --  --    ٥٣٤٬٠٥٢  ٥٣٤٬٠٥٢  --  --  --  تمويالت مصرفية إسالمية 

  --  --  --  --    ١٬٠١٤٬٠٧٤  ١٬٠١٤٬٠٧٤  --  --  --  تمويالت مصرفية تخضع لفائدة 
  --  --  --  --    ٦٢٧٬٨٣٦  ٦٢٧٬٨٣٦  --  --  --  ذمم تجارية دائنة وأخرى 

  --  --  --  --    ٣٤٬٤٤٣  ٣٤٬٤٤٣  --  --  --  المطلوب ألطراف ذات عالقة 
  --  --  --  --   ٨٤٬٧١٤ ٨٤٬٧١٤  --  --  --  مطلوبات عقود اإليجار 

                      
  --  --  --  ٢٬٢٩٥٬١١٩  ٢٬٢٩٥٬١١٩   --  --  --  --  
                      

   



                             وشركاتها التابعة  سيراميك رأس الخيمة ش.م.عشركة 
 

٢٧ 

  

  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
    ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة 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) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
                    

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

 ٤٬٢٨١  -- ٤٬٢٨١  -- ٤٬٢٨١ -- -- ٤٬٢٨١ --  عقود أخرى لمقايضة أسعار الفائدة والعمالت
                    
  - ٤٬٦٧٧ -- ٤٬٦٧٧ -- ٤٬٦٧٧ -- -- ٤٬٦٧٧ 
                    

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

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

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

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

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

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

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

 -- -- -- -- ٢٨٬٣٤٣ ٢٨٬٣٤٣ -- -- --  ذات عالقة المطلوب ألطراف 
  --  --  --  -- ٧٣٬٨٩٠ ٧٣٬٨٩٠  --  --  --  مطلوبات عقود االيجار 

                    
  -- -- -- ٢٬٢٧١٬٤٨٩ ٢٬٢٧١٬٤٨٩ -- -- -- -- 
                    
  
  
  
  



               وشركاتها التابعة  سيراميك رأس الخيمة ش.م.عشركة 
 

٢٨ 

  

  (تتمة)  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
   ٢٠٢٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  

ة الا  – ٢٩ ال مات ال عل اد ال ةحلع ح ة ال ج   ة ال
مايو  ١١ بتاريخوتم التوقيع عليها  من قبل مجلس اإلدارة الموجزة الموحدةالمعلومات المالية المرحلية تمت الموافقة على إصدار 

٢٠٢٢ . 




