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 1- تقرير مجلس اإلدارة                                                                            
 

 

 

:ب البند   
 

المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلوماتحول مراجعة المستقلين تقرير مدققي الحسابات  -1 

.  الموحدة   

 

 

.المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة -2  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

  

 
 تقرير مجلس اإلدارة

 
 

ة  ي  التسعةحول األداء المالي خالل فتر
 
9201 سبتمت   03أشهر المنتهية ف  

 

2019 نوفمبر 50  
 

 السادة مساهمي الشركة الكرام،

، مع المعلومات المالية المرحلية 2019 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةيسر مجلس اإلدارة أن يعرض عليكم تقرير أعمال وأنشطة الشركة لفترة 

  .عن نفس الفترةالموجزة الموحدة 

في  المرتفعهالقدرة اإلنتاجية  التسوعير ولل  نتيجةضوط  إرتفاع نتيجة  شوديدة  منافسوة و حول العالم تمثل تحديا   الحالية أسووا  السويرامي  ظروفال تزال 

 . األسوا 

، محفظة منتجاتنا المتنوعة، وتحسوووووووين خطو  قيمة عالمتنا التجاريةالمحافظة على ب ركزناالتحديات المذكورة أعاله ، فإننا  األخذ في اإلعتبارومع 

الدخول في أسووووووا  جديدة، العمل على خفك التكاليا وإدارة ، وتحسوووووين العمليات ءاتأتمتة اإلجرااإلنتاج، فعالية الكفاءات والهوامش، اإلسوووووتفادة من 

 الرأس المال العامل.

، وعأسوووواس  بات العملة إنخفاض إجمالي 2018مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام  1.92لتصوووول إلى  %6.2إجمالي اإليرادات بنسووووبة  إنخفاض

على أسووواس سووونو  مدفوع بنمو مبيعات السوووعودية  %4.4إيرادات االدوات الصوووحية بنسوووبة  إرتفعت كما .سووونو  أسووواس على %2.8 بنسوووبة إليراداتا

 .وأوروبا السعودية مبيعات بنمو مدفوع سنو  أساس على  %1.3 بنسبة المائدة مستلزمات أعمال إيرادات إرتفاعوأوروبا. و

 

 نقطة 200 بواقع للبال  اإلجمالي الربح هامش بإرتفاع مدفوعة  ، %34.3 إلى لتصووووول سووووونويا   أسووووواس نقطة 110 بواقع اإلجمالي الربح هامش إرتفاع

. %8.1 ربح هامش مع درهم مليون 155.8 إلى لتصل سنو  أساس على %7.2 بنسبة المسجل الربح صافي إنخفاض. و%30.4 إلى لتصل أساس

 .درهم مليون 348.5 إلى ليصل سنو  أساس على %6.9 بنسبة واإل فاء اإلهالك الضرائب، الفوائد، إحتساب قبل الربح إرتفاع

 أداء يتماشى مع التوقعات

مليون درهم، فقد إرتفع الربح قبل إحتساب الفوائد،  155.8على أساس سنو  لتصل إلى  %7.2على الرغم من إنخفاض صافي الربح المسجل بنسبة 

إرتفعت هوامش الربح اإلجمالية والكلية مع إسووتمرار هم، مليون در 348.5على أسوواس سوونو  ليصوول إلى  %6.9الضوورائب، اإلهالك واإل فاء بنسووبة 

 سيرامي  رأس الخيمة بالتركيز على تحسين اإلنتاج وزيادة الكفاءات التشطيلية من خالل اإلستفادة من التحول إلى  االتشطيل اآللي.

 تطورات التوسع في السعودية:

 

عاملة و المسوووووتودعات في المملكة العربية السوووووعودية، وبدأت الشوووووركة في اإلسوووووتفادة من تل  اكملت سووووويرامي  رأس الخيمة عمليات ترشووووويد القو  ال

 في مرحلة الدراسة وبصدد اإلنتهاء من خط  تطوير منشأة تصنيع البال  الجديدة.ال تزال الشركة اإلستراتيجيات، 

 

 على الطريق الصحيح:األعمال في الهند 

 

لية لمنشأتي تعمل شركة سيرامي  رأس الخيمة على تعزيز مكانتها في الهند من خالل إفتتاح صاالت عرض و منافذ للوكالء ، كما تبلغ نسبة اإلنتاج الحا

 على التوالي.  %100و  %65الشركة في موربي والية جوجورات 

أشوووهر من العام  9من إجمالي المبيعات خالل الـووووووووو  %14.2الخارجية بنسوووبة إرتفعت مسووواهمة المبيعات   -نمو أعمال سووويرامي  رأس الخيمة في الهند 

 .2018من نفس الفترة من العام  %4.2مقارنة بــ  2019

 



 

2 
 

 

:2019سبتمبر  03أشهر المنتهية في التسعة أبرز الجوانب المالية لفترة   

8201سبتمبر  التغير 9201سبتمبر    البيان الوحدة 
-26.% درهم مليون 1923.7 2,050.6   إجمالي اإليرادات 
-13.%  إجمالي األرباح مليون درهم 659.8 681.1 

نقطة أساس 110  33.2%  34.3% اإلجمالي الربحهامش  %   

6.9%  325.8 5348.  مليون درهم 
األرباح قبل إحتساب الفوائد، 

الضرائب، اإلهالك 

.       واإل فاء  

نقطة أساس 220  15.9%  18.1%  % 
هامش األرباح قبل إحتساب 

الفوائد، الضرائب، اإلهالك 

 واإل فاء                         
-7.2%  صافي الدخل المسجل مليون درهم 155.8 167.9 
نقطة أساس 10-  8.2%  8.1%  هامش صافي الدخل المسجل % 

-12.9%  مليون درهم 139.5 160.2 

صافي الدخل قبل إحتساب 

المخصصات واألرباح 

اإلستراتيجية لمرة 

.               واحد  

نقطة أساس 50-  7.8%  7.3%  % 

هامش صافي الدخل قبل 

إحتساب المخصصات واألرباح 

اإلستراتيجية لمرة 

.               واحد  
-7.2%  الربح المسجل بعد حقو  األقلية مليون درهم 129.3 139.3 

 ربحية السهم المسجلة درهم 0.14 0.15 

8201ديسمبر  31 التغير 2019 سبتمبر 03     
-0.2%  إجمالي الموجودات مليون درهم 5,486.7 5,497.0 
5%  رأس المال مليون درهم 946.4 901.3 
-4.4%  حقو  المساهمين مليون درهم 2,391.2 2,501.40 

2.7%  صافي الدين مليون درهم 1,467.0 1,428.9 

 233.  مرات 3.16 
صافي الدين/ األرباح قبل 

إحتساب الفوائد، الضرائب، 

 اإلهالك واإل فاء           
نقطة أساس 32  3.98%  4.30%  تكلفة الدين % 

 

:9201 الربع الثالث من العام خاللاإلجتماعية  األنشطةوا والجوائز المعارض اإلجتماعية، المسؤولية  

 المعارض والمشاركات:

  إيطاليا، وهو الحدث الذ  شارك فيه اإليطاليون  –، بولونيا 2019للتصميم، والمقامة في معرض سيرسا   "جولوزو"شاركنا في جولة

 .والصحفين والمدونين والمؤ رين من حول أنحاء العالم، كما شارك فيه المتخصصين في األ اث والتصميم الداخلي

  ومع التحديات المتزايدة في مختلا قطاعات في الحبتور دبي،  العمرانيالمشاركة في المنتد  الوزار  العربي الثالث لإلسكان والتطوير

 التطوير العمراني.المجتمع في العالم العربي، ركز المنتد  على إيجاد حلول مستدامة مبتكرة في 

 المسؤولية اإلجتماعية:

  للمقر الرئيسي لمعارض ومصانع شركة سيرامي  رأس الخيمة.زيارة سفراء لبنان، إ يوبيا، موريتانيا ومندوبون آخرون  

  الراعي البالتيني لجوائزIAP  معهد الباكستاني للهندسة المعمارية.الالمنظمة من قبل 

  الجودة إلى فريق التصنيع، سلسلة التوريد األمن، الصحة والبيئة.تم نقل برامج التدريب وإدارة 

 

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 2019 سبتمبر 30

 

 
 صفحــة  المحتويات

   

 1  تقرير مراجعة مدقق الحسابات المستقل

   

 2  الربح أو الخسارة الموجز الموحد )غير مدقق(بيان 

   

 3  الدخـل الشامل الموجز الموحد )غير مدقق(بيان 

   

 4   الموجز الموحدبيان المركز المالي 

   

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

   

 8-7   الموجز الموحد بيان التغيرات في حقوق المساهمين

   

 31-9  المرحلية الموجزة الموحدة المالية المعلوماتإيضاحات حول 
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  )غير مدقق( الموجز الموحد رةأو الخسا الربحبيان 
 2019 سبتمبر 30في  يةالمنته والثالثة أشهر أشهر تسعةاللفترة 

    

  
 أشهر المنتهية في تسعةفترة ال

 سبتمبر 30
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

 سبتمبر 30
  2019 2018 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم إيضاح 

      
 669.529  636.016  2.050.554  1.923.730  5 اإليرادات  

 (446.301) (416.554) (1.369.457) (1.263.928) 6 المبيعات تكلفة
  ------------ ------------ ------------ ------------ 

 223.228  219.462  681.097  659.802   ربحإجمالي ال
 (58.602) (53.073) (172.737) (162.213) 7 إدارية وعمومية صاريفم

 فاض قيمة الذمم المدينة انخ (خسائرعكس/)
 من أطراف ذات  التجارية والمطلوب  
 (4.549) (3.559) (11.250) 16.276  1-7 عالقة  

 (110.861) (109.331) (338.487) (333.756) 8 مصاريف بيعية وتوزيعية
 15.431  13.325  73.076  36.860  9 أخرىإيرادات 

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

 64.647  66.824  231.699  216.969   الربح التشغيلي
      

 (19.953) (24.631) (70.509) (68.051) 1-10 تكاليف التمويل
 1.210  1.735  8.558   4.227  2-10 إيرادات التمويل

الحصة من أرباح شركات ُمستثمر بها وفقاً 
 2.690  2.848  7.649  9.305  11 حقوق الملكيةطريقة ل
  ------------ ------------ ----------- ----------- 
 48.594  46.776  177.397  162.450   قبل الضريبة  ربحال
      

 (1.208) (1.218) (9.499) (6.625)  الضريبة  مصاريف
  ----------- ----------- ----------- ----------- 

 47.386  45.558  167.898  155.825    فترةلل الربح
  ====== ====== ====== ====== 
      

      إلى:  العائدالربح 

 38.418  39.119  139.264  129.290   الشركة مساهمي

 8.968  6.439  28.634  26.535   غير المسيطرة حقوق األقلية
  ----------- ----------- ----------- ----------- 

 47.386  45.558  167.898  155.825   لفترةل الربح
  ====== ====== ====== ====== 
      

 الربح للسهم الواحد 
 0.04  0.04  0.15  0.14  12 األساسي والمخفض )درهم( –
  ==== ==== ==== ==== 
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 الدخل الشامل الموجز الموحد )غير مدقق( بيان 
 2019 سبتمبر 30في  يةالمنته والثالثة أشهر أشهر تسعةاللفترة 

    

  
 أشهر المنتهية في تسعةفترة ال

 سبتمبر 30
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

 سبتمبر 30
  2019 2018 2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

      
 47.386  45.558  167.898  155.825   الربح للفترة

      
      الدخل الشامل اآلخر:بنود 

      
 بنود من الممكن إعادة تصنيفها الحقاً 

      ضمن األرباح  أو الخسائر:  
      

 لياتتحويل عم سعر صرف العمالت من  فروقات
 (9.215) (836) (35.359) (76.751)  أجنبية

الجزء الفعال للتغير في  –تحوطات للتدفق النقدي 
 (575) (4.485) 1.657  (19.822)  )خسارة(/ربح القيمة العادلة ألدوات التحوط

  ----------- ----------- ---------- ---------- 
 37.596  40.237  134.196  59.252   للفترةالدخل الشامل إجمالي 

  ====== ====== ====== ====== 
      العائد إلى: الشاملالدخل إجمالي 

      
 29.434  34.498  108.394  34.905   الشركة مساهمي

 8.162  5.739  25.802  24.347   غير المسيطرة حقوق األقلية
  ----------- ----------- ----------- ----------- 

 37.596  40.237  134.196  59.252   للفترةالدخل الشامل إجمالي 
  ====== ====== ====== ====== 
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  ( )غير مدقق بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد
 2019 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةاللفترة 

 

 أشهر المنتهية في تسعةفترة ال  
 سبتمبر 30

  2019 2018 
 ألف درهم ألف درهم  

    األنشطة التشغيلية
 177.397  162.450   قبل الضريبة  الربح للفترة

    لـ: تعديالت
 (7.649) (9.305)  لكيةشركات ُمستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الم من أرباح الحصة

 36.938  38.107   الفوائد اريفمص
 18.003  18.395   الربح على التمويالت اإلسالمية

 (4.055) (4.055)  الفوائدإيرادات 
 (336) (172)  الربح على ودائع الوكالة

 -- 4.349   مطلوبات اإليجار مصاريف الفوائد على
 (22.443) (1.581)  من استبعاد ممتلكات وآالت ومعداتالربح 

 (154) --  إستثمارات في ممتلكاتالربح من إستبعاد 
 104.623  101.101   آالت ومعدات، ستهالك ممتلكاتإ
 7.778  7.863   إستثمارات في ممتلكات ستهالكإ

 4.664  4.688   إطفاء موجودات غير ملموسة
 -- 16.166   تموجوداحق إستخدام ال إستهالك

 1.146  1.146   أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز مشطوبة
 13.058  13.834   مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

 5.829  14.572   مخصص البضاعة بطيئة الحركة والمتقادمة
 11.250  (16.276)  خسائر إنخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية والمطلوب من أطراف ذات عالقة مخصص/)عكس(

  ----------- ----------- 
    351.282  346.049 

    التغير في:
 (81.001) (16.332)   بضاعةال -
 (1.402) (658)  ذمم طويلة األجل(تتضمن ) ذمم تجارية مدينة وأخرى -
 31.204  90.587   طويلة األجل( تتضمن ذممأطراف ذات عالقة )من المطلوب  -
 2.975  --  لبيعا محتفظ بها لغرضالموجودات المصنفة على أنها  -
 56.535  (47.569)   ذمم تجارية دائنة وأخرى -
 6.792  (6.561)  المستحق إلى أطراف ذات عالقة -
 (4.167) 2.896   أدوات مالية مشتقة -

 (14.527) (14.641)  المدفوعةضريبة الدخل 
 (10.944) (12.858)  تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

 1.993  (27.603)  التعديالت على تحويل العمالت
  ----------- ----------- 

 333.507  318.543   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
  ----------- ----------- 

    االستثماريةاألنشطة 
 (147.550) (138.443)  آالت ومعدات، ممتلكاتإضافات إلى 

 32.123  1.767   آالت ومعدات، متحصالت من استبعاد ممتلكات
 (4.555) (3.378)  موجودات غير ملموسةإضافات إلى 

 (198) (271)  إضافات إلى إستثمارات في ممتلكات
 1.501  --  ممتلكاتمتحصالت من إستبعاد إستثمارات في 

 7.453  8.448   لكيةمن شركات ُمستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الممستلمة توزيعات أرباح 
 -- (138.266)  التغير في ودائع بنكية تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ ربطها

 336  172   من ودائع الوكالة الربح المستلم
 4.055  4.055   المستلمة الفوائد

 (9.800) --  إستحواذ على حصص إضافية في شركة تابعة
 (5.882) --  المدفوع لالستحواذ على شركة تابعةبدل ال

 1.145  --  النقد المستحوذ عليه كجزء من االستحواذ على شركة تابعة
  ----------- ----------- 

 (121.372) (265.916)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
  ----------- ----------- 
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 )تتمة( )غير مدقق( بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد
 2019 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةاللفترة 

 

 أشهر المنتهية في تسعةفترة ال  
 سبتمبر 30

  2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم  

    األنشطة التمويلية
 85.502  7.306   مصرفي  تمويل
 (192.216) (178.579)  مصرفي  تمويلسداد 

 -- 383.204   إسالمي تمويل مصرفي

 (83.869) (171.541)   مصرفي إسالمي تمويلسداد 
 -- (22.577)  وفوائد مطلوبات عقد اإليجارالمدفوع من األصل 
 (3.773) 24.108   قصير األجل  التمويلصافي الحركة في 
 (13.688) (97.528)  قصير األجل  التمويل المصرفي اإلسالميصافي الحركة في 

 (36.938) (38.107)  فوائد مدفوعة
 (18.003) (18.395)  الربح المدفوع على تمويل إسالمي

 (214.600) (135.198)  توزيعات أرباح مدفوعة 
 (26.858) (12.097)  غير المسيطرة لألقليةتوزيعات أرباح مدفوعة 

 (3.700) (3.700)  مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة
 11.097  1.119   غير المسيطرة األقلية األموال المستثمرة من قبل

  ------------- ------------- 
 (497.046) (261.985)  األنشطة التمويليةالمستخدم في  النقد صافي

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

 (284.911) (209.358)  في النقد وما يعادله صافي النقص
    

 512.505  319.834   النقد وما يعادله في بداية الفترة 
  ----------- ----------- 

 227.594  110.476   في نهاية الفترةالنقد وما يعادله صافي 
  ====== ====== 

    : فييتمثل 
 266.364  174.089   النقد وما يعادله

 (38.770) (63.613)  على المكشوف   بسحال
  ----------- ----------- 
   110.476  227.594 
  ====== ====== 
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 الموحد  الموجز مساهمينبيان التغيرات في حقوق ال
 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةفترة الل 

 

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

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

 
 رأس

 المال

 عــالوة

 األسهم

 االحتياطي

 الــقانوني

 احتياطي

 تحويل

 العمالت

احتياطي 

التضخم غير 

 *االعتيادي

احتياطي 

 التحوط

 االحتياطي

 العام

 احـــتياطي

 رأس المال

 األربــــاح

 ستبقاهالم

 إجـمالي

 اإلجمالي االحتياطات

حقوق األقلية 

غير 

 المسيطرة

 إجـمالي

 حقوق المساهمين

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

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

 الدولي إلعداد  لمعياراالتعديالت عند تطبيق 

 (7.443) (1.240) (6.203) (6.203) (6.203) -- -- -- -- -- -- -- -- (1-2)راجع إيضاح  16رقم  التقارير المالية 
 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

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

              )غير مدقق(الشامل للفترة  دخلإجمالي ال

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

              خرالشامل اآلالدخل 

 (76.751) (2.188) (74.563) (74.563) -- -- -- -- (68.471) (6.092) -- -- -- فروقات تحويل العمالت األجنبية

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

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

              )غيرمدقق( حركات حقوق المساهمين األخرى 

 -- -- -- -- (16.204) -- -- -- -- -- 16.204  -- -- المحول إلى االحتياطي القانوني

 (3.700) -- (3.700) (3.700) (3.700) -- -- -- -- -- -- -- -- )ب((-24)راجع إيضاح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  

              )غير مدقق( الشركة ساهميالمعامالت مع م

 (135.198) -- (135.198) (135.198) (135.198) -- -- -- -- -- -- -- -- )أ(( 24توزيعات األرباح المدفوعة )راجع إيضاح 

 -- -- -- (45.066) (45.066) -- -- -- -- -- -- -- 45.066  )أ((24)راجع إيضاح  أسهم منحة مصدرة

 حقوق  ىأل المدفوعةتوزيعات األرباح 

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

 -- -- -- -- (11.621) 11.621  -- -- -- -- -- -- -- رسملة األرباح المستبقاه

 1.119  1.119  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- المسيطرة غير حقوق األقليةاألموال المستثمرة من قبل 
 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 

 2.616.042  224.826  2.391.216  1.444.832  814.393  75.040  82.805  (18.018) (180.480) (119.780) 569.205  221.667  946.384  )غير مدقق( 2019سبتمبر  30في كما 
 ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= ======= 

 

 .بشكل كبير الريال اإليرانيتدهور سعر صرف * بسبب 
 

وتأثير  إيران -سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع المحدودة بشركة  صرف العمالت األجنبية الناتجة من تحويل البيانات المالية الخاصة اتفروق من يتألف احتياطي التضخم غير االعتيادي

: إعداد التقارير المالية في 29المعيار المحاسبي الدولي رقم  فقذلك والتضخم نتيجة العمل في بيئة تضخم إقتصادي ومع األخذ بعين اإلعتبار مؤشر  اتحويل البيانات المالية الخاصة به

 االقتصاديات شديدة التضخم.
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 تتمة() الموحد الموجز مساهمينبيان التغيرات في حقوق ال
  2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةفترة الل 

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

 

 رأس

 المال

 عــالوة

 األسهم

 االحتياطي

 الــقانوني

 احتياطي

 العمالت تحويل

احتياطي التضخم 

 غير االعتيادي

احتياطي 

 التحوط

 االحتياطي

 العام

 احـــتياطي

 رأس المال

 األربــــاح

 ستبقاهالم

 إجـمالي

 اإلجمالي االحتياطات

حقوق األقلية 

 غير المسيطرة

 إجـمالي

 حقوق المساهمين

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

 2.850.895 186.638 2.664.257 1.805.859 1.105.620 52.798 82.805 7.452 (98.955) (94.594) 529.066 221.667 858.398  )مدقق( 2017ديسمبر  31الرصيد في 

 الدولي إلعداد  لمعيارالتعديالت عند تطبيق ا

 (72.683) -- (72.683) (72.683) (72.683) -- -- -- -- -- -- -- -- 9رقم  التقارير المالية  
 ---------- ----------- ----------- ---------- ---------- -------- --------- --------- ------------- ------------- ------------- ----------- ------------- 

 2.778.212 186.638 2.591.574 1.733.176 1.032.937 52.798 82.805 7.452 (98.955) (94.594) 529.066 221.667 858.398 )معاد بيانه( 2018يناير  1الرصيد في 
              

              )غير مدقق( الشامل للفترة دخلجمالي الإ

 167.898  28.634  139.264  139.264  139.264  -- -- -- -- -- -- -- -- الربح للفترة
              

              خرالشامل اآلالدخل 

 (35.359) (2.832) (32.527) (32.527) -- -- -- -- (9.195) (23.332) -- -- -- فروقات تحويل العمالت األجنبية

 1.657  -- 1.657  1.657  -- -- -- 1.657  -- -- -- -- -- رات في تحوطات التدفق النقديالتغي
 ---------- ----------- ----------- ---------- ---------- -------- --------- --------- ------------- ------------- ------------- ----------- ------------- 

 134.196  25.802  108.394 108.394  139.264  -- -- 1.657  (9.195) (23.332) -- -- --  الشامل للفترة دخلإجمالي ال
              

 حركات حقوق المساهمين األخرى 

              )غيرمدقق(  
              

 -- -- -- -- (19.546) -- -- -- -- -- 19.546  -- -- المحول إلى االحتياطي القانوني

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  

 (3.700) -- (3.700) (3.700) (3.700) -- -- -- -- -- -- -- -- )ب((-24)راجع إيضاح   
              

              )غير مدقق( الشركة ساهميالمعامالت مع م
 (214.600) -- (214.600) (214.600) (214.600) -- -- -- -- -- -- -- -- )أ(( 24توزيعات األرباح المدفوعة )راجع إيضاح 

 -- -- -- (42.920) (42.920) -- -- -- -- -- -- -- 42.920 )أ((24)راجع إيضاح  أسهم منحة مصدرة

 حقوق  ىأل المدفوعةتوزيعات األرباح 

 (26.858) (26.858) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- غير المسيطرة األقلية  
 نتيجة  غير المسيطرة التغير في حقوق األقلية
 (14.241) 2.445  (16.686) (16.686) (16.686) -- -- -- -- -- -- -- -- االستحواذ والحذوفات

 -- -- -- -- (10.621) 10.621 -- -- -- -- -- -- -- رسملة األرباح المستبقاه

  حقوق األقليةاألموال المستثمرة من قبل 

 11.097  11.097  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- المسيطرة غير  
 ----------- ----------- ----------- ------------- ------------- --------- ---------- ---------- ----------- -------------- -------------- ----------- -------------- 

 2.664.106  199.124  2.464.982  1.563.664  864.128  63.419  82.805  9.109  (108.150) (117.926) 548.612  221.667 901.318 مدقق( غير ) 2018سبتمبر  30الرصيد في 
 ====== ====== ====== ======= ======= ======= ======= ====== ======= ======== ======== ====== ======== 
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 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
 )غير مدقق(2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةفترة الل

 
  عامةمعلومات  1

 
"( في إمارة رأس الخيمة كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب ة)"الشرك سيراميك رأس الخيمة ش.م.عتم تأسيس شركة 

ً تغيير الوضع القانوني للشركة بموجب المرسوم 1989مارس  26الصادر بتاريخ  6/89المرسوم األميري رقم  . تم الحقا
 4714ب لتصبح شركة مساهمة عامة. إن عنوان الشركة المسجل هو ص.  1991يوليو  6الصادر بتاريخ  9/91األميري رقم 

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

 
أشهر المنتهية في ذلك التاريخ  تسعةولفترة ال 2019 سبتمبر 30تشتمل المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة كما في 

في )"الفترة الحالية"( على الشركة وشركاتها التابعة )يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة"(، باإلضافة إلى حصة المجموعة 
 .ملكيةوفقاً لطريقة حقوق ال الشركات المستثمر بها

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

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

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

 
  (IFRSs)تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  -2
 
المرحلية الموجزة  المالية معلوماتلها تأثير مادي على ال الجديدة المطبقة والتي المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    2-1

 الموحدة
 

 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

 الحالية محل التوجيهاتيحل  والذي "عقود اإليجار"  16لتقارير المالية رقم المعيار الدولي إلعداد اقامت المجموعة بتطبيق 

الصادر عن لجنة  4"  والتفسير رقم  عقود اإليجار " 17 رقم معيار المحاسبة الدولي، بما في ذلك المتعلقة بعقود اإليجار

 15والتفسير رقم  ' تحديد فيما اذا كانت الترتيبات تتضمن عقود األيجار '  تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير  27، والتفسير رقـم الحوافز – ةالتشغيليعقود اإليجار  -الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير 

 . تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإليجار -

 

 1يسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  الذيو 2016في يناير  16رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية تم إصدار 

على أن يجب اإلعتراف بجميع عقود اإليجار والحقوق  16. ينص المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2019يناير 

اً أو أقل أو أن شهر 12إال إذا كانت مدة عقد اإليجار وااللتزامات التعاقدية المرتبطة بها في بيان المركز المالي للمجموعة ، 

" يلغي التميز عقود اإليجار" 17ار المحاسبة الدولي . وبالتالي ، فإن التصنيف المطلوب بموجب معيالموجودات منخفضة القيمة

مطلوبات عقود بين عقد اإليجار التشغيلي وعقد اإليجار التمويلي بالنسبة للمستأجرين. لكل عقد إيجار، يقر المستأجر بالتزامات 

القيمة الحالية بشكل عام استخدام األصل المؤجر، وهو ما يعادل  تقبل. في المقابل، يتم رسملة حقالمتكبدة في المساإليجار 

 .م إطفاؤها على مدة العقدلمدفوعات اإليجار المستقبلية باإلضافة إلى التكاليف العائدة مباشرة والتي يت
 

عند التطبيق  16عداد التقارير المالية رقم يسمح به المعيار الدولي إلالذي و معدل بأثر رجعي المعياراختارت المجموعة تطبيق 

تم قياس الحق ي، 16 تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم وبالتالي لم تتم إعادة بيان أرقام المقارنة. عندللمرة األولى 

فصاحات اإلتطلب عند التطبيق ألول مرة. ت، باستخدام سعر الفائدة في استخدام األصول المؤجرة بشكل عام بمبلغ التزام اإليجار

تزامات اإليجار خارج الميزانية لإلتسوية المجموعة  تظهر نأ 16إلعداد التقارير المالية رقم المعيار الدولي  حسب يةاإلنتقال

 .أدناه والتي تم إظهارها 2019يناير  1لتزامات اإليجار المعترف بها في إ إلى 2018ديسمبر  31العمومية كما في 
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 )تتمة( إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
 )غير مدقق( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 
 
 )تتمة( (IFRSs)تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة   -2
 
المرحلية  المالية معلوماتالجديدة المطبقة والتي لها تأثير مادي على ال الدولية إلعداد التقارير الماليةالمعايير    2-1

 )تتمة(الموجزة الموحدة  
 

 )تتمة( 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

 المبلغ 
 ألف درهــم 
 )غير مدقق( 
  
 126.340  )غير مدقق( 2019يناير  1كما في  إليجارالتشغيلية ل لتزاماتاإل

 (18.523) ضافيبإستخدام معدل اإلقتراض اإلخصم اليطرح: تأثير 
 ------------ 
  

 107.817   2019يناير  1المعترف بها كما في مطلوبات عقود اإليجار 
 ======= 

  تم اإلفصاح عنها كما يلي:
 17.552  اإليجار المتداولة عقود مطلوبات
 90.265  اإليجار غير المتداولة عقود مطلوبات

 ======= 
 

 .ستخدام في تاريخ التطبيق األوليحق اإل موجوداتإجراء تعديل على  من الممكن أن تتطلب مكلفةكن هناك عقود تأجير لم ي
 

 :التالية بأنواع الموجودات تعلقالمعترف به م الموجودات استخدامحق إن 

 

 سبتمبر 30 
2019 

 يناير 1
2019 

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

   
 92.864  78.895   ممتلكات
 7,510  4.881  سيارات 

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

 100.374 83.776   مجموع حق إستخدام الموجودات
 ====== ======= 

 

 :انخفاض 2019يناير  1كما في  حقوق الملكيةبلغ صافي التأثير على 
    

 6.203   على األرباح المستبقاه -
 1.240   على حقوق األقلية غير المسيطرة -
   
   7.443 

 
  اتالتأثير على إفصاحات القطاع

 
كما في  اتومطلوبات القطاع اتتأثير على موجودات القطاع 16نتج عن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

في إيضاح  اتومطلوبات القطاع اتموجودات القطاع لظاهر أدناه ضمنا)غير مدقق(. تم إدراج التأثير  2019 سبتمبر 30

27. 
 

منتجات  

 السيراميك

 

 صناعات أخرى

 

 أخرى

 

 إستبعادات

 

 اإلجمالي

 ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم 

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

 83.776  (4.102) 601  528  86.749  موجودات القطاع
      

 93.061  (4.049) 821  709  95.580  مطلوبات القطاع
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 )تتمة( إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
 )غير مدقق( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 
 
 )تتمة( (IFRSs)تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  -2
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 )تتمة(الموجزة الموحدة  
 

 )تتمة( 16الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  المعيار
 

 )تتمة( اتلتأثير على إفصاحات القطاعا
 

تستأجر المجموعة مختلف المكاتب، المستودعات، محالت البيع بالتجزئة، المعدات والسيارات. عادة ما تكون عقود اإليجار 

سنوات ولكن قد يكون لها خيارات تمديد. يتم التفاوض على شروط التأجير على أساس  10إلى  2لفترات محددة تتراوح من 

لكن ال ، واإليجار أي شروط عقود ترتيباتواألحكام المختلفة. ال تفرض فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط 

 رة كضمان ألغراض االقتراض.يجوز استخدام األصول المستأج
 

 المبالغ المدفوعة إدراجتشغيلية. تم  والمعدات كإيجارات يف عقود إيجار الممتلكات، اآلالت، تم تصن 2018ديسمبر  31حتى 

من المؤجر( إلى الربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت  مقبوضةأي حوافز  همنبموجب عقود إيجار تشغيلية )مطروحاً 

 فترة عقد اإليجار.خالل 
 

في التاريخ الذي يتوفر فيه  وما يقابله من التزام حق االستخدام كموجودات، يتم االعتراف بعقود اإليجار  2019يناير  1من 

وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل  كل دفعة إيجار بين المطلوبات توزيعم ؤجر لالستخدام من قبل المجموعة. يتاألصل الم

لمطلوبات ثابت على الرصيد المتبقي من ا معدل فائدة سنوي وذلك للحصول علىاإليجار على الربح أو الخسارة على مدار فترة 

ستخدام على المدى األقصر من العمر اإلنتاجي لألصل ومدة اإليجار على أساس حق االلكل فترة. يتم استهالك موجودات 

 القسط الثابت.
 

ً  عقود حق االستخدام ومطلوبات يتم قياس موجودات بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار  اإليجار الناتجة عن عقد اإليجار مبدئيا

 صافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التالية:مطلوبات عقود اإليجار تتضمن المتفق عليها.  ةالمستقبلي
 

 نها حوافز اإليجار المستحقة القبضمدفوعات ثابتة )بما في ذلك مدفوعات ثابتة مضّمنة( ، مطروًحا م -

 المبالغ التي يتوقع أن يدفعها المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية -

 من ممارسة هذا الخيار ، و إذا كان المستأجر على يقين لخيار الشراء سعر التنفيذ -

 هذا الخيار.لالمستأجر  ممارسة دفع غرامات إلنهاء عقد اإليجار ، إذا كانت مدة اإليجار تعكس -
 

يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار. إذا لم يمكن تحديد هذا المعدل ، فسيتم استخدام 

للمستأجر ، وهو السعر الذي يتعين على المستأجر دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على  اإلضافيمعدل االقتراض 

 أصل ذي قيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة مع شروط وأحكام مماثلة.
 

 حق االستخدام بالتكلفة التي تشمل ما يلي: يتم قياس موجودات
 

 المتفق عليها حالية لمدفوعات اإليجارقيمة البالمطلوبات عقود اإليجار ل لغ القياس المبدئيمب -

ً ؤها في أو قبل تاريخ البدء مطروحأي مدفوعات إيجار يتم إجرا -   منها أي حوافز إيجار مقبوضةا

 أولية ، وأي تكاليف مباشرة  -

 تكاليف الترميم. -
 

على أساس القسط الثابت ات قصيرة األجل وعقود تأجير الموجودات منخفضة القيمة يتم إثبات المدفوعات المرتبطة باإليجار

 شهًرا أو أقل منها. 12عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار مدتها إن كمصروف في الربح أو الخسارة. 
 

 الخطوات العملية
 

األولى ، قامت المجموعة بإستخدام الخطوات العملية التالية للمرة  16عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 المسموح بها بموجب المعيار:
 

 بشكل معقول في نفس المنطقة،إستخدام معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإليجار ذات الخصائص المتشابهة  -

 االعتماد على التقييمات السابقة إذا كان ليس لها تأثير مكلف على اإليرادات  -

كإيجارات قصيرة  2019يناير  1في  شهًرا أو أقل من شهر 12عقود اإليجار التشغيلية مع فترة إيجار متبقية مدتها محاسبة  -

 موجودات منخفضة القيمةاألجل وعقود إيجار ل 

 استبعاد التكاليف المباشرة األولية لقياس أصل حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي ، و -

 مدة عقد اإليجار حيث يشتمل العقد على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار.اإلدراك المتأخر في تحديد  -
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 )غير مدقق( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
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المرحلية   المالية معلوماتالجديدة المطبقة والتي لها تأثير مادي على ال المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   2-1

 )تتمة(الموجزة الموحدة  
 

 )تتمة( الخطوات العملية
 

ً أيضالمجموعة اختارت  األولي. وبدالً من  التطبيقعلى عقد إيجار في تاريخ  أو يشتملهو/ تقييم ما إذا كان العقد عدم إعادة ا

التي تم فيه تطبيق المعيار المحاسبي الدولي ، اعتمدت المجموعة على تقييمها عقود المبرمة قبل تاريخ االنتقال، بالنسبة للذلك

تحديد فيما اذا كانت الترتيبات  " فسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالصادر عن لجنة ت 4والتفسير رقم  17رقم 

 ".تتضمن عقود األيجار 
  
المرحلية   المالية معلوماتلها تأثير مادي على ال ليس الجديدة المطبقة والتي المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    2-2

 2019يناير  1المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ةساريالموجزة الموحدة  
 

 خصائص الدفع مقدماً مع التعويض عن اآلثار السلبية 9تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -
 

يتعلق بالحصص : االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة  28 رقم  تعديالت على معيار المحاسبة الدولي -

 .طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 
 

والتي تتضمن التعديالت على المعيار  2017 – 2015دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  -

الترتيبات التعاقدية   11رقم  التقارير الماليةالمعيار الدولي إلعداد و إندماج األعمال  3الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  
 .تكاليف اإلقتراض  23 والمعيار المحاسبي الدولي رقم ضريبة الدخل  12 والمعيار المحاسبي الدولي رقم المشتركة 

 
 نهاية الخدمة تسوياتمنافع الموظفين أو خطة  19تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -

 
  ضريبة الدخل عدم اليقين حول معالجات 23تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  -

 

 والمعدلة والتي لم يحن موعد تطبيقها الجديدة والتفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  2-3
 

 2020يناير  1المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ةساري
 

نهجاً أكثر توحيداً للقياس والعرض لجميع عقود  المتعلق بتوفيرلتأمين عقود ا  17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -

 التأمين.  
 

 28والمعيار المحاسبي الدولي رقم البيانات المالية الموحدة   10التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -

( بشأن معالجة بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر 2011) اإلستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 

 والشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة. 
 

المتعلقة  39والمعيار المحاسبي الدولي رقم  9ورقم   7رقم  المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية التعديالت في  -

 االيبور. بأمور ما قبل استبدال سياق إصالح 
 

التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير  2018دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  -

، المعيار الدولي دمج األعمال  3، المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم المدفوعات على أساس األسهم  2المالية رقم  

الحسابات  14المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،ها وتقييم  استكشاف الموارد المعدنية  6إلعداد التقارير المالية رقم  
السياسات   8، المعيار المحاسبي الدولي عرض البيانات المالية 1، المعيار المحاسبي الدولي رقم المؤجلةالتنظيمية  
، التقارير المالية المرحلية  34، المعيار المحاسبي الدولي رقم ، التغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاءالمحاسبية 

اتفاقيات  12، تفسير لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية رقم ر الملموسةالموجودات غي  38المعيار المحاسبي الدولي رقم  

إطفاء االلتزامات المالية باستخدام أدوات حقوق  19، تفسير لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية رقم امتياز الخدمات". 
، تفسير لجنة ف تجريد المناجم السطحية في مرحة اإلنتاجتكالي 20ة للتقارير المالية رقم ، تفسير لجنة المعايير الدوليالملكية 

الموجودات  32وتفسير اللجنة الدائمة لتفسير المعايير رقم  معامالت العمالت األجنبية 22المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  

المخصصات،المطلوبات والموجودات  37والمعيار المحاسبي الدولي رقم  تكلفة الموقع االلكتروني –غير الملموسة  
 .المحتملة 
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 )تتمة( إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
 )تتمة( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 
 ص بأهم السياسات المحاسبية ملخ -3
 

 أساس اإلعداد
 

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

 
البية معامالت غ تتم بهاوهي العملة التي  اإلمارات العربية المتحدة بدرهم الموحدة المالية المرحلية الموجزة معلوماتيتم عرض ال

 ذلك. إلى غير يشير( ما لم إلى أقرب ألف )بآالف درهمويتم تقريب جميع القيم  المجموعة
 

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

تلك  تجهيز هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة متوافقة معوالعرض واألساليب المستخدمة في ة يسياسات المحاسبإن ال

تطبيق المعيار الدولي إلعداد  ، بإستثناء2018ديسمبر  31 في ةيالمنته الموحدة السنوية المدققة للسنة المستخدمة في البيانات المالية

 .1-2ما ورد في إيضاح رقم ك للمرة األولى 16التقارير المالية رقم 
 

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

السنوية  ةالموحد الرجوع إلى البيانات المالية الموحدةالمعلومات المالية المرحلية الموجزة ة ويجب عند قراءة هذه السنوية للمجموع

 تسعةلفترة الة من الضروري أن نتائج أعمال المجموع . باإلضافة إلى انه ليس2018ديسمبر  31في وللسنة المنتهية في المدققة كما 

 .2019ديسمبر  31ة المتوقعة للسنة التي ستنتهي في ي مؤشراً دقيقاً لنتائج أعمال المجموعتعط 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في 
 
 والتقديرات غير المؤكدةالتغيرات في اإلفتراضات  -4

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

 باستثناء التغييرات المبينة أدناه: 2018ديسمبر  31البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 
 

 تحديد مدة عقد اإليجار
 

ً لممارسة خيارات  عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في عين االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تنتج حافزاً اقتصاديا

اإليجار فقط التمديد، أو عدم ممارسة خيارات اإلنهاء. يتم تضمين خيارات التمديد )أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء( في مدة عقد 

 ه(.بشكل معقول أن يتم تمديده )أو لن يتم إنهاؤ إذا كان عقد اإليجار مؤكداً 
 

 خصم مدفوعات اإليجار
 

 مستأجرين بيقهاالتي يمكن تط ضافياإليتم خصم مدفوعات اإليجار المتفق عليها على مدة عقد اإليجار بإستخدام معدالت االقتراض 

 عند بدء عقود اإليجار. معدالت اإلقتراض التصاعديةبتطكبيق األحكام والتقديرات لتحديد  . قامت اإلدارةخاضعين لنفس األحكام

 
 اإليرادات -5

 
 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال 

  سبتمبر 30 
 أشهر المنتهية في لفترة الثالثة

 سبتمبر 30 
 2019 2018 2019 2018 
 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 
 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( مدقق()غير  
     

 662.273  632.811  2.025.580  1.909.638  بيع البضائع
 7.256  3.205  24.974  14.092  أخرى

 --------------- --------------- --------------- --------------- 
  1.923.730  2.050.554  636.016  669.529 
 ======== ========= ========== ======== 

 
 

 .تها من العقود مع العمالء بتحويل البضائع والخدمات عند نقطة زمنيةاإن المجموعة تحقق إيراد
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 )تتمة( إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
 )غير مدقق( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 
 المبيعاتتكلفة  -6

 
 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال

  سبتمبر 30 
 أشهر المنتهية في لفترة الثالثة

 سبتمبر 30 
 2019 2018 2019 2018 
 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 
 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 
     

 204.175  188.709  707.178  550.161  مواد خام مستهلكة 
 (9.785) 1.514  (102.138) 25.460  التغير في البضائع تامة الصنع

  – ةالحركة والمتقادم يئةمخصص البضاعة بط
 (44) 1.445  5.829  14.572  صافي  

 59.039  56.014  178.672  167.719  عمالة مباشرة 
 37.401  33.392  117.315  96.165  الطاقة والوقود 

 59.841  46.704  176.567  143.671  الغاز النفطي المسال والغاز الطبيعي 
 27.959  28.070  83.996  82.597  معداتوآالت  ،استهالك ممتلكات

 -- 43  -- 118  حق إستخدام الموجودات استهالك
 28.551  25.062  85.020  72.845  إصالحات وصيانة 

 26.311  25.739  78.436  76.813   مصروفات مواد التعبئة
 12.853  9.862  38.582  33.807  أخرى 

 ----------- ------------ ------------ ---------- 
  1.263.928  1.369.457  416.554  446.301 
 ======= ======= ======= ======= 
 
 إدارية وعمومية اريفمص -7

 
 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال

  سبتمبر 30 
 أشهر المنتهية في لفترة الثالثة

 سبتمبر 30 
 2019 2018 2019 2018 
 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 
 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 
     

 26.893  24.476  81.449  74.301  تكاليف موظفين والتكاليف ذات الصلة
 5.365  3.950  16.946  13.481   معداتوآالت  ،استهالك ممتلكات

 2.622  2.650  7.778  7.863  إستثمارات في ممتلكاتاستهالك 
 1.627  1.285  4.768  4.248  هاتف وبريد ومستلزمات مكتبية 

 2.051  1.430  5.316  4.828  إصالحات وصيانة 
 2.936  3.278  8.186  8.577  أتعاب قانونية ومهنية 

 -- 512  -- 1.546  حق إستخدام الموجودات استهالك
 1.106  1.591  4.215  3.740  مصروفات مرافق
 350  464  1.186  1.398  مصروفات أمن 

 1.473  1.689  4.664  4.688  إطفاء موجودات غير ملموسة  
ترخيص تكنولوجيا المعلومات وأتعاب 

 3.125  2.883  8.375  8.665  االستشارات
 3.048  2.687  7.040  6.542  إستثمارات في ممتلكاتمصروفات 

 8.006  6.178  22.814  22.336  أخرى 
 -------------- -------------- -------------- -------------- 
  162.213  172.737  53.073  58.602 
 ======== ======== ======== ======== 
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 )تتمة( المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 

 )غير مدقق( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 
 )تتمة( إدارية وعمومية اريفمص  -7
 
 خسائر انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة والمطلوب من أطراف ذات عالقة)عكس(/ 7-1
 

 
 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال

  سبتمبر 30 
 أشهر المنتهية في لفترة الثالثة

 سبتمبر 30 
 2019 2018 2019 2018 

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 

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

  )عكس(/خسائر انخفاض قيمة الذمم التجارية 
 4.549  3.559  11.250  (16.276) *  المدينة والمطلوب من أطراف ذات عالقة   

 ===== ===== ===== ===== 
 

 من عقود اإلنشاءات مدينةلذمم  2017في سنة  أخذه تمعكس مخصص  أعاله اإلنخفاض في القيمة خسائر يتضمن مخصص* 

 .2019 يونيو 30في  الفترة المنتهية تحصيلها نقداً خاللوالتي تم 

 
 مصاريف بيعية وتوزيعية -8

 
 أشهر المنتهية في تسعةاللفترة 

  سبتمبر 30 
 أشهر المنتهية في لفترة الثالثة

 سبتمبر 30 
 2019 2018 2019 2018 
 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 
 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 
     

 33.288  35.049  102.965  107.432  تكاليف موظفين والتكاليف ذات الصلة
 35.340  32.155  94.893  95.034  الشحن والنقل 

 20.036  16.413  63.144  55.499  خصومات متعلقة باألداء 
 9.340  11.708  35.510  36.436  مصروفات دعاية وترويج 

 5.255  1.566  21.131  3.786  مصروفات اإليجار
 1.083  1.181  3.675  3.748  مصروفات سفر وضيافة 

 1.556  1.526  3.681  5.023  معداتوآالت  ،استهالك ممتلكات
 -- 4.938  -- 14.502  حق إستخدام الموجودات استهالك
 4.963  4.795  13.488  12.296  أخرى 

 ----------- ----------- ----------- ----------- 
  333.756  338.487  109.331  110.861 
 ======= ======= ======= ======= 

 
 إيرادات أخرى -9

 
)غير مدقق( أرباح من بيع موجودات مقاوالت بمبلغ  2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةتتضمن اإليرادات األخرى لفترة ال

 مليون درهم. 18.96
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 )تتمة( إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
 )غير مدقق( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 
 

 تكاليف وإيرادات التمويل -10

 
 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال

  سبتمبر 30 
 أشهر المنتهية في لفترة الثالثة

 سبتمبر 30 
 2019 2018 2019 2018 
 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 
 )غير مدقق( مدقق()غير  )غير مدقق( )غير مدقق( 
     تكاليف التمويل( 1)

 12.614  12.799  36.884  38.081  الفوائد على التمويالت المصرفية
 6.003  6.706  18.003  18.395  مصروفات الربح على التمويالت اإلسالمية

 1  13  54  26  الفوائد على مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 
 576  688  2.234  2.155  بنكيةرسوم 

 -- 1.503  -- 4.349  مطلوبات اإليجار الفوائد علىمصاريف 
 179  430  -- 2.896  صافي التغير في القيمة العادلة لألدوات المشتقة

 580  2.492  13.334  2.149  صافي خسائر صرف عمالت أجنبية
 ----------- ----------- ----------- ----------- 

 19.953  24.631  70.509  68.051  )أ( اإلجمالي
 ===== ======= ====== ====== 
     التمويل ( إيرادات2)

 1.158  1.734  4.034  4.055  الودائع الثابتة علىالفوائد 
 31  1  336  172  الربح من ودائع الوكالة

 -- -- 4.167  -- صافي التغير في القيمة العادلة لألدوات المشتقة
 21  -- 21  -- أطراف ذات عالقة منالفوائد على مبالغ مستحقة 

 ----------- ----------- ----------- ----------- 
 1.210  1.735  8.558  4.227  )ب( اإلجمالي

 ======= ====== ====== ====== 
 18.743  22.896  61.951  63.824  ب(-صافي تكاليف التمويل )أ

 ======= ====== ====== ====== 
 

 وفقاً لطريقة حقوق الملكية مستثمر بها استثمارات في شركات  -11
  

 30أشهر المنتهية في  تسعةوفقاً لطريقة حقوق الملكية لفترة ال والمسجلةاح الشركات المستثمر بها بلغت حصة المجموعة من أرب

  7.65: )غير مدقق( 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة)فترة ال )غير مدقق( مليون درهـم 9.31 مبلغ 2019 سبتمبر

  مليون درهـم(.
 

تها المستثمر بها اخالل الفترة الحالية من شرك )غير مدقق( مليون درهـم  8.45 حصلت المجموعة على توزيعات أرباح بقيمة

 .مليون درهـم( 7.45 :قق()غير مد 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة)فترة الوفقاً لطريقة حقوق الملكية 
 

٪ في ملكية شركتها 30، استحوذت المجموعة على حصة إضافية بواقع 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةخالل فترة ال

ً  المستثمر بها  مليون درهـم 5.88 بلغت ةإجمالي بقيمةوفقاً لطريقة حقوق الملكية، رأس الخيمة السعودية ذ.م.م،  والمسجلة سابقا

 . ( 26 إيضاح)
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 )تتمة( إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
 )غير مدقق( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 
 

  
 الربح للسهم الواحد  -12

 
 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال

  سبتمبر 30 
 أشهر المنتهية في لفترة الثالثة

 سبتمبر 30 
 2019 2018 2019 2018 
 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 

     الربح للسهم الواحد
 الربح للفترة العائد إلى مساهمي الشركة

 38.418  39.119  139.264  129.290  )ألف درهم(  
 ======= ======= ======= ======= 

 946.384  946.384  946.384  946.384  ()ألف سهمالمتوسط المرجح لعدد األسهم 
 ======= ======= ======= ======= 

 األساسي والمخفض –الربح للسهم الواحد 
 0.04  0.04  0.15  0.14  )درهـم( 

 ======= ======= ======= ======= 
 

األساسي والمخفض بتوزيع الربح للفترة العائدة إلى مساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد  –يتم إحتساب الربح للسهم الواحد 

 األسهم القائمة خالل الفترة.
 

 ممتلكات، آالت ومعدات -13
 

 وإستهالك )غير مدقق( اتإضافات، إستبعاد
 

إلى  إضافاتمعدات و، آالت وعلى ممتلكات باإلستحواذ المجموعة قامت ،2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةخالل فترة ال

مليون  147.55: 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة)فترة ال درهم مليون 138.44بمبلغ  إلنجازقيد ااألعمال الرأسمالية 

 .((26)إيضاح  درهممليون  3.91 بلغت دفتريةصافي قيمة بحواذ عليها من خالل دمج أعمال موجودات تم االست باإلضافة إلىدرهم 
 

أشهر المنتهية  تسعةمليون درهـم )فترة ال 0.19آالت ومعدات بصافي قيمة دفترية بلغت ، استبعاد ممتلكات تم، خالل الفترة الحالية

أشهر المنتهية في  تسعةمليون درهـم )فترة ال 1.58مليون درهـم(، وقد ترتب على ذلك أرباح بمبلغ  14.18: 2018 سبتمبر 30في 

 في بيان األرباح أو الخسائراإليرادات األخرى ( والتي تم إدراجها ضمن مليون درهـم 22.44: أرباح بمبلغ 2018 سبتمبر 30

  الموجز الموحد. المرحلي
 

 30لمنتهية في أشهر ا تسعة)فترة الدرهم مليون  101.10والمعدات للفترة الحالية ، اآلالت االستهالك على الممتلكات أعباء تبلغ

 اإلمارات العربية المتحدة:دولة فيما يلي تفاصيل الممتلكات، اآلالت والمعدات داخل وخارج  مليون درهم(.  104.62: 2018 سبتمبر
 

 سبتمبر 30 
2019 

 ديسمبـر 31
2018 

 ألف درهم ألف درهم 
 )مدقق( )غير مدقق( 

   
 714.459  731.675  اإلمارات العربية المتحدة دولة داخل
 466.842  438.645  اإلمارات العربية المتحدة دولة خارج

 --------------- --------------- 
  1.170.320  1.181.301 
 ========= ========== 
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 )تتمة( إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
 )غير مدقق( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 
 

 الشهرة  -14

 سبتمبر 30 
2019 

 ديسمبـر 31
2018 

 ألف درهم ألف درهم 
 )مدقق( )غير مدقق( 

   
 89.001 120.144  يناير  1في الرصيد كما 

 31.486 -- (26)إيضاح : االستحواذ من خالل دمج أعمال يضاف
 (343) (204) : تأثير الحركة في أسعار الصرفيطرح

 ------------- -------------- 
 120.144  119.940  ديسمبر 31سبتمبر/ 30الرصيد كما في 

 ======= ======== 
 

 31.5 مليون درهـم ومبلغ 27مليون درهـم ومبلغ  5.5 مليون درهـم ومبلغ 5.5مليون درهـم ومبلغ  50.4تتمثل الشهرة في مبلغ 

ذ.م.م، وسيراميك رأس الخيمة المملكة  –منطقة حرة  نمليون درهـم، حيث تم االعتراف بهذه المبالغ عند االستحواذ على سيرامي

الدولية للتجارة المحدودة، ورأس الخيمة السعودية  اي. آر. كيه زيع أوروبا اس. ايه. آر. إل، والمتحدة ليمتد، ورأس الخيمة للتو

انخفاض في ألي تم بصورة سنوية اختبار الشهرة التجارية الناتجة عن دمج األعمال للتحقق من مدى تعرضها ذ.م.م على التوالي. ي

 القيمة. 

 
 إستثمارات في ممتلكات -15

 
 سبتمبر 30 

2019 
 ديسمبـر 31

2018 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدقق( )غير مدقق( 

   
 1.139.687  1.132.682  اإلمارات العربية المتحدة دولة داخل
 41.504  40.670  اإلمارات العربية المتحدة دولة خارج

 -------------- --------------- 
  1.173.352  1.181.191 
 ========= ========= 

 
 

 .ولبنان تتمثل اإلستثمارات في ممتلكات في أرض ومباني موجودة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة وبنجالدش
 

مليون درهم والتي  70/1.332)مدقق( مبلغ  2018ديسمبر  31كما في  في ممتلكات المجموعة القيمة العادلة إلستثماراتبلغت 

لذين لديهم خبرة مناسبة في السوق في تقييم اإلستثمارات. تي قام بها المقيمون الخارجيون اتم الوصول إليها بناًء على التقييمات ال

 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةهناك أي تغيير في القيمة العادلة لإلستثمارات في ممتلكات خالل فترة التتوقع اإلدارة أنه لم يكن 

2019. 
 

ديسمبر  31) 2019 سبتمبر 30في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما في  3يتم تصنيف اإلستثمارات في ممتلكات كمستوى 

 (.3: المستوى 2018
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 )تتمة( ت المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول المعلوما
 )غير مدقق( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 
 

 ذمم تجارية مدينة وأخرى -16
 سبتمبر 30  

 2019 
 ديسمبـر 31

2018 
 ألف درهـم ألف درهـم  
 )مدقق( )غير مدقق(  
    

 1.076.506  1.069.533   ذمم مدينة تجارية
 (252.438) (245.547)  إنخفاض القيمة خسائر يطرح: مخصص

  ---------------- --------------- 
   823.986  824.068 

 ً  178.284  185.222   دفعات ومصاريف مدفوعة مقدما
 23.278  26.587   ودائع

 185.421  179.540   ذمم مدينة أخرى 
  ---------------- ========= 
   1.215.335  1.211.051 
  ========= ========= 

 

 طويلة األجل ذمم مدينة)أ( 
 سبتمبر 30  

 2019 
 ديسمبـر 31

2018 
 ألف درهـم ألف درهـم  
 )مدقق( )غير مدقق(  
    

 -- 4.186   مدينة الذمم إجمالي ال
 -- (703)  يطرح: مخصص خسائر انخفاض القيمة

  --------------- --------------- 
   3.483 -- 

 -- (461)  الجزء المتداول المدرجة ضمن ذمم مدينةيطرح: 
  --------------- --------------- 

 -- 3.022   )أ( الجزء طويل األجل
  ======== ========= 

 
    

 128.840  112.339   مدينة الذمم إجمالي ال
 (26.375) (26.375)  يطرح: مخصص خسائر انخفاض القيمة

  --------------- --------------- 
   85.964  102.465 

 (69.113) (60.612)  ذمم مدينة أخرى المدرجة ضمنالجزء المتداول يطرح: 
  --------------- --------------- 

 33.352  25.352   )ب( الجزء طويل األجل
  ======== ========= 

 33.352  28.374   )أ+ ب( الجزء طويل األجل
  ======== ========= 

 
 بموجب شيكات مؤجلة الدفع.  وهي مضمونة جزئيا  تابعة  ةن استبعاد شركعلمبالغ المستحقة أعاله ا األخرى الذمم المدينة تتضمن
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 )تتمة( إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
 )غير مدقق( 2019سبتمبر  30في لفترة التسعة أشهر المنتهية 

 
 

 البضاعة  -17

  
 سبتمبر 30
 2019 

 ديسمبـر 31
2018 

 ألف درهـم ألف درهـم  
 )مدقق( )غير مدقق(  

    
 940.905 962.830   تعديل القيمة القابلة للتحصيل( طرحبعد صافي ) بضائع تامة الصنع
 (130.504) (134.588)  والمتقادمةالحركة  ئةبطي البضاعةيطرح: مخصص 

  ---------------- --------------- 
 810.401 828.242   اإلجمالي )أ(

  ========== ======== 
 230.449 234.748   مواد خام
 185.210 197.346   وقطع الغيار المخازن

  ---------------- --------------- 
   432.094  415.659 

 (67.679) (72.518) بطيئة الحركة مخصص بضاعة يطرح: 
  --------------- --------------- 

 347.980  359.576   اإلجمالي )ب(
  ========= ========= 

 73.097 42.514   )ج( الطريق فيبضائع 
 18.027 20.933   )د( أعمال قيد اإلنجاز

  --------------- ---------------- 
 1.249.505 1.251.265   د( + ج + ب مجموع )أ+

  ======== ========= 
 
 

 100.68بضائع تامة الصنع بمبلغ ئر متراكمة نظرا  النخفاض قيمة ، قامت المجموعة باالعتراف بخسا2019 سبتمبر 30كما في 
مليون درهم مقابل تكلفة  92.54: )مدقق( 2018ديسمبر  31))غير مدقق( مليون درهم  338.51مليون درهم مقابل تكلفة بلغت 

. تم إدراج الفرق الناتج التكلفةكانت أقل من  صيل والتيإلى صافي القيمة القابلة للتح للوصولوذلك مليون درهم(،  274.21بلغت 
: )غير مدقق( 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةمليون درهم خالل الفترة الحالية )فترة ال 8.14والبالغ  عن تخفيض القيمة

 الموحد. الموجز ضمن تكلفة المبيعات في بيان األرباح أو الخسائر مليون درهم 18.36
 

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

 مع األطراف ذات العالقة واألرصدة المعامالت -18
 

 الوارد معامالت مع شركات أخرى تقع ضمن تعريف األطراف ذات العالقة بإبرامتقوم المجموعة، في سياق األعمال االعتيادية، 
أسعار وشروط الدفع  تقوم اإلدارة باعتماد. " اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة"  24في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

أبرمتها المجموعة يما يلي المعامالت الهامة التي ف .بصورة متبادلة المتعلقة بهذه المعامالت ويتم تنفيذها وفقا  للمعدالت المتفق عليها
المعلومات المالية المرحلية هذه  ضمنأخرى  فقرات، خالف تلك المعامالت المفصح عنها في الفترةمع أطراف ذات العالقة خالل 

 الموجزة الموحدة:
 

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

 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال 
 سبتمبر 30 

 أشهر المنتهية في لفترة الثالثة
 سبتمبر 30 

 2019 2018 2019 2018 
 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 
 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 
     

 25.106  26.485  78.779  75.987  بيع بضائع وخدمات وعقود إنشاءات 
 81.398  68.437  240.716  198.768  شراء بضائع وتقديم خدمات

 1  13  54  26  مصروفات فوائد 
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 )تتمة( إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
 )غير مدقق( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 
 

 )تتمة( مع األطراف ذات العالقة واألرصدة المعامالت -18
 

     
     العليا  اإلدارةتكاليف 

     
 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال 

 سبتمبر 30 
 أشهر المنتهية في لفترة الثالثة

 سبتمبر 30 
 2019 2018 2019 2018 
 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم درهـمألف  
 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 
     

 1.994  2.566  7.862  7.697  قصيرة األجل مزايا
 54  64  170  335  تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

 -- -- 3.700  3.700  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
  

 :من أطراف ذات عالقة كما يلي ةالمطلوب المبالغ ت، كان2019 سبتمبر 30كما في 
  

   من أطراف ذات عالقة طلوبالم

 
 سبتمبر 30

2019 
 ديسمبر 31

2018 
 )مدقق( )غير مدقق( 
 ألف درهـم ألف درهـم 

   
 96.731  40.402  ملكيةوفقاً لطريقة حقوق ال شركات مستثمر بها

 90.449  55.136  أطراف أخرى ذات عالقة 
 ---------------- ---------------- 
  95.538  187.180 
   

 (74.550) (50.345) يطرح: مخصص خسائر انخفاض القيمة 
 ---------------- ----------------- 
  45.193  112.630 
 ========= ========== 

 
 :، كانت المبالغ المطلوبة إلى أطراف ذات عالقة كما يلي2019سبتمبر  30كما في  

 
 أطراف ذات عالقةإلى  طلوبالم
 

 
 سبتمبر 30

2019 
 ديسمبر 31

2018 
 ألف درهـم ألف درهـم 
 )مدقق( )غير مدقق( 
   

 5.084  6.311  شركات مستثمر بها وفقاً لطريقة حقوق الملكية
 44.430  36.642  عالقةأطراف أخرى ذات 

 -------------- --------------- 
  42.953  49.514 
 ======== ========= 
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 )تتمة( إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
 )غير مدقق( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 
 

 األدوات المالية المشتقة    -19
 

مقايضة  السلع ومشتقات المجموعة األدوات المالية المشتقة ألغراض إدارة المخاطر. قامت المجموعة بتصنيف مشتقات تستخدم
حيث أنها تحد  9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  أسعار الفائدة كتحوطات للتدفق النقدي وفقا  لمعايير االعتراف الخاصة بالمعيار

 وأسعار السلع. لنقدي التي تنتج من التحركات في أسعار الفائدةمن مخاطر اختالفات التدفق ا
 

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

 
 سبتمبر 30
 2019 

 ديسمبـر 31
2018 

 ألف درهـم ألف درهـم 
 )مدقق( )غير مدقق( 
   
   موجودات مالية مشتقة( 1)

 5.505  -- مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة للتحوطعقود 
 -- 5  مشتقات السلع المستخدمة للتحوط
 -- 552  عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية

 790  -- والعمالت عقود أخرى لمقايضة أسعار الفائدة
 --------------- ========= 
  557  6.295 
 ========= ========= 

 
 سبتمبر 30
 2019 

 ديسمبـر 31
2018 

 ألف درهـم ألف درهـم 
 )مدقق( )غير مدقق( 
   
   مطلوبات مالية مشتقة( 2)

 3.701  -- المستخدمة للتحوطمشتقات السلع 
 -- 18.023  عقود مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة للتحوط

 426  -- عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية
 -- 3.084  والعمالت عقود أخرى لمقايضة أسعار الفائدة

 --------------- ========= 
  21.107  4.127 
 ========= ========= 
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 )تتمة( إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
 )غير مدقق( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 
 

 أرصدة لدى البنوك ونقد -20
 سبتمبر 30 

 2019 
 ديسمبـر 31

2018 
 )مدقق( )غير مدقق( 
 ألف درهـم ألف درهـم 
   

 1.669 1.651  النقد في الصندوق
   

   أرصدة لدى البنوك:
 119.166 12.124  تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ ربطها ودائع ثابتة -
 19.800 -- ودائع وكالة -
 168.799 146.604  حسابات جارية -
 817 3.741  يةهامش ودائع -
 14.541 10.652  حسابات تحت الطلب -
 -------------- --------------- 

 324,792  174.772  (مخصص خسائر انخفاض القيمةالنقد وما يعادله )بإستثناء 
 (683) (683) قيمة الانخفاض خسائر مخصص : يطرح

 -------------- --------------- 
 324.109  174.089  النقد وما يعادله )أ(

 -------------- --------------- 
 -- 138.266  )ب( ثالثة أشهر من تاريخ ربطها تستحق بعد ودائع ثابتة

 -------------- --------------- 
 324.109 312.355  )أ + ب( أرصدة لدى البنوك ونقد

 ======== ========= 
 

 84.05مليون درهم( ومبلغ  0.52)مدقق(:  2018ديسمبر  31مليون درهم ) 0.62مبلغ تشتمل األرصدة لدى البنوك والنقد على 
 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.مليون درهم( على التوالي، محتفظ بها  86.04)مدقق(:  2018ديسمبر  31مليون درهم )

 

مليون درهم(  0.37: )مدقق( 2018ديسمبر  31درهم )مليون  1.62 على مبلغ فائدة تجارية وتشتمل الودائع الثابتة تحمل جميع
ك كرهن مقابل التسهيالت المصرفية التي حصلت عليها المجموعة. تخضع ودائع الوكالة لمعدالت وتم االحتفاظ بها من قبل البن

 أشهر. ثالثةالربح المتفق عليها مع المصارف اإلسالمية ويتم إيداعها لدى البنوك لفترة استحقاق أصلية تقل عن 
 
 .هامشالرية وودائع الحسابات الجا يتم إحتساب فوائد علىال 

 

 رأس المال  -21
 

 سبتمبر 30 
 2019 

 ديسمبـر 31
2018 

 ألف درهـم ألف درهـم 
 )مدقق( )غير مدقق( 

    المصدر والمدفوع بالكامل:
 170.000 170.000  مدغوعة نقداً درهم للسهم  1سهماً بقيمة  170.000.000
 درهم للسهم الواحد 1سهم مصدر كأسهم منحة بقيمة  776.384.722

  مصدر كأسهم منحة سهم 731.318.783: 2018)   
 731.318 776.384  درهم للسهم الواحد( 1بقيمة    
 -------------- --------------- 
  946.384 901.318 
 ========= ======== 
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 )تتمة( المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية 
 )غير مدقق( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 
 

 إستالف من البنوك -22
 
 التمويل المصرفي اإلسالمي (أ)
 
 سبتمبر 30 

 2019 
 ديسمبـر 31

2018 
 ألف درهـم ألف درهـم 
 )مدقق( )غير مدقق( 
   قصيرة األجل( 1)

   
 70.000 52.000  )أ( تسهيالت مضاربة

 142.775 63.247  )ب( السلع ةمرابحتسهيالت 
 112.245 123.366  )راجع أدناه(األجل  طويلالجزء المتداول للتمويل 

 ------------- --------------- 
  238.613 325.020 
 ======== ========= 

    التمويل المصرفي اإلسالمي –طويل األجل ( 2)
   

   
 375.023 384.642  )ب( السلع مرابحةتسهيالت 

 91.837 293.881  تسهيالت اإلجارة )ج(
 (112.245) (123.366) من التمويل طويل األجليطرح: الجزء المتداول 

 ------------- --------------- 
  555.157  354.615 
 ======== ========= 

  
 سبتمبر 30 

 2019 
 ديسمبـر 31

2018 
 ألف درهـم ألف درهـم 
 )مدقق( )غير مدقق( 

   الحركة:
   

 486.896  466.860  يناير  1الرصيد في 
 91.837  383.204  مبالغ تم الحصول عليها خالل الفترة/ السنة

 (111.873) (171.541) يطرح: مبالغ مسددة خالل الفترة/ السنة
 -------------- --------------- 

 466.860  678.523  الفترة/ السنة نهاية الرصيد كما في 
 ضمن التمويل قصير األجل الجزء المتداول الظاهر يطرح: 

 ((1)أ( ) 22)راجع إيضاح     
 
(123.366) 

 
(112.245) 

 --------------- -------------- 
  555.157  354.615 
 ======== ======== 

  
 31مقابل هذه التسهيالت تماثل الضمانات الواردة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في إن الضمانات المقدمة 

 .2018ديسمبر 
 

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

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

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

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

 إيجارية محددة.    
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 )تتمة( إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
 )غير مدقق( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 
 

 )تتمة(إستالف من البنوك  -22

 
 مصرفية تخضع لفائدةتمويالت  )ب(
 سبتمبر 30 

 2019 
 ديسمبـر 31

2018 
 ألف درهـم ألف درهـم 
 )مدقق( )غير مدقق( 
   قصيرة األجل( 1)

 4.275  63.613  على المكشوف بسح
 130.947  155.055  األجل قرض قصير

 226.758  235.433     األجلالجزء المتداول للتمويل طويل 
 ------------- ------------- 

  454.101  361.980 
 ======== ======== 
 
 
   طويلة األجل بنكيةقروض ( 2)
 سبتمبر 30 

 2019 
 ديسمبـر 31

2018 
 ألف درهـم ألف درهـم 
 )مدقق( )غير مدقق( 
   

 1.094.192  938.145  يناير  1الرصيد في 
 109.556  7.306  مبالغ تم الحصول عليها خالل الفترة/ السنة

 (265.603) (178.579) يطرح: مبالغ مسددة خالل الفترة/ السنة
 -------------- --------------- 

 938.145  766.872  الفترة/ السنة نهاية الرصيد كما في 
 (226.758) (235.433) ((1)ب( ) 22)راجع إيضاح  الجزء المتداوليطرح: 

 -------------- -------------- 
  531.439  711.387 
 ======== ======== 

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

 .2018ديسمبر  31في البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 
 

 دائنة وأخرى مم تجاريةذ -23
 

 سبتمبر 30 
 2019 

 ديسمبـر 31
2018 

 ألف درهـم ألف درهـم 
 )مدقق( )غير مدقق( 
   

 377.091 326.959  دائنة تجارية ذمم
 206.804 199.382  مصروفات مستحقة ومصروفات أخرى

 39.718 39.198  من العمالء دفعات مقدمة
 60.109 62.259  عموالت وخصومات مستحقة الدفع  

 37.203 45.558  أخرى ذمم دائنة
 --------------- --------------- 
  673.356 720.925 
 ========= ======== 
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 )تتمة( إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
 )غير مدقق( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 
 

 مجلس اإلدارةتوزيعات األرباح وأتعاب أعضاء  -24
 
باعتماد توزيعات أرباح نقدية بواقع  2019مارس  11بتاريخ  المنعقدخالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي  ونقام المساهم (أ)

 وفقاً لما تم اقتراحه من قبل مجلس اإلدارةألف درهم  45.066 بلغت ٪5وتوزيعات أسهم بواقع ألف درهم  135.198بلغ ت 15٪
 ألف درهم( 42.920بلغ ت  %5درهم وتوزيعات أسهم بواقع ألف  214.600بلغ ت %25أرباح نقدية بواقع : توزيعات 2018)
. 

 
باعتماد مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة  2019مارس  11بتاريخ  المنعقد الجمعية العمومية السنوي اجتماعقام المساهمون خالل  (ب)

 مليون درهم(. 3.7: 2017ديسمبر  31)للسنة المنتهية في  2018ديسمبر  31مليون درهم للسنة المنتهية في  3.7بمبلغ 
 

 تزاماتلالوا المحتملةالمطلوبات  -25
 

 سبتمبر 30 
 2019 

 ديسمبـر 31
2018 

 ألف درهـم ألف درهـم 
 )مدقق( )غير مدقق( 
   

 17.136  11.361  خطابات ضمان
 62.612  101.699  إعتمادات مستندية
 32.845  25.781  إلنزامات رأسمالية

 72.754  63.576  والتزامات ضريبية أخرى محتملةضريبة القيمة المضافة 
 ========= ======== 

 

قامت الشركة بإصدار ضمانات تجارية مقابل السلفيات التي حصلت عليها أطراف ذات عالقة من بنوك تجارية. بلغت قيمة 
 .مليون درهم( 258.5: 2018ديسمبر  31)كما في مليون درهم  246.9مبلغ  2019سبتمبر  30الضمانات القائمة كما في 

 
 شركات تابعةعلى  إستحواذ -26

 
  2018تابعة في  ةاالستحواذ على شرك

 
حصص شركتها المستثمر من ٪ 30 حصة إضافية بواقع المجموعة على استحوذت ،2018 يونيو 30خالل الفترة المنتهية في 

من أسهم  ٪80، رأس الخيمة السعودية ذ.م.م، وترتب على ذلك زيادة حصة المجموعة إلى الملكيةوفقا  لطريقة حقوق  سابقا  بها 
ممارسة سيطرة على أصبح بمقدار المجموعة ، ٪30بواقع  البالغةحصة ال هذه الحقا  لالستحواذ على الشركة المستثمر بها.

 .2018٪ في يوليو  20 ة البالغةيالمتبق حصةال قامت المجموعة باإلستحواذ علىمستثمر بها. السياسات المالية والتشغيلية للشركة ال
 
 لشركة رأس الخيمة السعودية ذ.م.م كما يلي:  المحددة الموجودات والمطلوبات إن

 
   2018 
 ألف درهم   
    

 47.317   إجمالي الموجودات
 (79.322)   ناقصاً: إجمالي المطلوبات 

   ------------ 
 (32.005)   صافي المطلوبات

 6.401   : الحصص غير المسيطرةيضاف
   ------------ 

 (25.604)   المقبولةصافي المطلوبات 
 (5.882)   بدل المقدم: اليطرح

   ------------ 
 31.486   الشهرة 

   ======= 
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 )تتمة( الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة 
 )غير مدقق( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 
 يةالتقارير القطاع -27

 
يتمثل القطاع التشغيلي في أحد مكونات المجموعة التي تزاول أنشطة تجارية يمكن من خاللها تحقيق إيرادات وتكبد مصروفات 

 مع أي من المكونات األخرى للمجموعة. بما في ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بمعامالت
 

تشتمل نتائج القطاع التي يتم تقديم تقارير بشأنها إلى الرئيس التنفيذي للشركة )المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية( 
ل المصروفات على البنود المنسوبة بصورة مباشرة للقطاع باإلضافة إلى البنود التي يمكن تخصيصها على أساس معقول. تتمث

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

 
سبتمبر لتعكس النتائج  30تقارير القطاعات في الربع المنتهي في  غير الهامة في تصنيفقامت المجموعة بإجراء بعض التغييرات 

 المقارنة وفق ا لذلك. أرقام وتم إعادة تصنيفبشكل أفضل التشغيلية الحالية 
 

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

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

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

 
 تتضمن صناعة وتوزيع الطاقة وأدوات المائدة والدهانات والبالستيك والجبس ومواد التنقيب والصنابير. :صناعات أخرى

 
 .ومشاريع البناء واألعمال المدنية العقاراتتتضمن خدمات األمن وحركة المواد الخام و  أخرى:

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

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

  

 
مــــنتجات 
 السيراميك

صـناعات 
 اإلجمالي حذوفات أخــــرى أخــــــرى

 مـدرهألف  مـدرهألف  مـدرهألف  مـدرهألف  مـدرهألف  
      

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

 1.923.730  -- 14.092  79.124  1.830.514  اإليرادات الخارجية 
 -- (399.166) 1.902  76.042  321.222  اإليرادات فيما بين القطاعات

 --------------- --------------- -------------- --------------- --------------- 
 1.923.730  (399.166) 15.994  155.166  2.151.736  إجمالي اإليرادات

 ========= ========= ======= ========= ========= 
 155.825  (28.594) 2.438  16.142  165.839  للفترة القطاع  ربح/)خسارة(

 ========= ========= ======= ========= ========= 
قبل الفائدة،الضريبة،  القطاع ربح

 348.457  (30.975) 8.740  19.848  350.844  للفترة ستهالك واإلطفاءاإل
 ========= ========= ======= ========= ========= 
    )غير مدقق( 2019سبتمبر  30كما في   

      
 5.486.688  (2.196.866) 466.609  296.806  6.920.139  إجمالي الموجودات

 ========= ========= ======= ========= ========= 
      
 2.870.646  (982.885) 110.419  82.735  3.660.377  إجمالي المطلوبات

 ========= ========= ======= ========= ========= 

 
  



        شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

28 

 

 )تتمة( الموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة
 )غير مدقق( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 
 )تتمة( يةالتقارير القطاع -27

 
مــــنتجات 
 السيراميك

صـناعات 
 اإلجمالي حذوفات أخــــرى أخــــــرى

 مـدرهألف  مـدرهألف  مـدرهألف  مـدرهألف  مـدرهألف  
      

    )غير مدقق( 2018سبتمبر  30المنتهية في فترة التسعة أشهر        
    

 2.050.554  --  24.974  80.796  1.944.784  اإليرادات الخارجية 
 -- (439.491) 744  94.909  343.838  اإليرادات فيما بين القطاعات      

 --------------- --------------- -------------- --------------- --------------- 
 2.050.554  (439.491) 25.718  175.705  2.288.622  إجمالي اإليرادات

 ========= ========= ======= ========= ========= 
 167.898  (40.152) 20.995  14.016  173.039  للفترة القطاع  ربح/)خسارة(

 ========= ========= ======= ========= ========= 
قبل الفائدة،الضريبة،  القطاع ربح
 325.834  (40.152) 11.869  18.873  335.244  للفترةستهالك واإلطفاء اإل

 ========= ========= ======= ========= ========= 
    مدقق() 2018ديسمبر  31كما في   

      
 5.497.040  (2.130.095) 471.484  279.378  6.876.273  إجمالي الموجودات

 ========= ========= ======= ========= ========= 
      
 2.782.931  (913.569) 117.305  68.869  3.510.326  إجمالي المطلوبات

 ========= ========= ======= ========= ========= 
 

مصاريف التمويل /قبل مصاريف الفائدة، صافي ربحالضريبة اإلستهالك واإلطفاء يمثل الربح للفترة الربح قبل الفائدة، إن 
 .اإلسالمي، مصاريف ضريبة الدخل، اإلستهالك، اإلهالك وربح أو خسارة بيع األصول

 
 تسوية أرباح أو خسائر القطاعات

 
 أشهر المنتهية في تسعةفترة ال 

 سبتمبر 30 
 2019 2018 
 )غير مدقق( )غير مدقق( 
 مـدرهألف  مـدرهألف  

   
 200.401  175.114  القطاعات الصادر تقارير بشأنها بعد الضريبة خسارةربح أو إجمالي 
 (40.152) (28.594) فيما بين القطاعات لربححذف ا

 7.649  9.305  ملكيةوفقاً لطريقة حقوق ال شركات ُمستثمر بهاأرباح  منحصة ال
 ---------------- -------------- 

 167.898  155.825  الربح الُمعلن       
 ======= ======== 

 
 األدوات المالية  -28

 
 التسلسل الهرمي للقيم العادلة

 
يتم تصنيف جميع األدوات المالية التي تم اإلعتراف بها أو اإلفصاح عن قيمتها العادلة ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ، كما 

 مستوى من المدخالت المهمة لقياس القيمة العادلة ككل:هو موضح على النحو التالي ، بناء  على أدنى 
 

المستوى األول : قياسات القيمة العادلة المستقاة من األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات 
 المتطابقة .     

 
المستوى الثاني : قياسات القيمة العادلة المستقاة من مدخالت بخالف األسعار المدرجة والتي تم إدراجها في المستوى األول والتي 

 يمكن مالحظتها للموجودات والمطلوبات أما مباشرة )كاألسعار مثال ( أو بطريقة غير مباشرة )المستقاة من      
 األسعار(.     

 
قياسات القيمة العادلة المستقاه من " أساليب التقييم " والتي تتضمن مدخالت للموجودات أو المطلوبات والتي ال المستوى الثالث : 

 تستند إلى بيانات السوق المالحظة )المدخالت غير المالحظة( .      
  

إذا كانت التحويالت قد حدثت بين بالنسبة لألدوات المالية المعترف بها بالقيمة العادلة على أساس متكرر ، تحدد المجموعة ما 
المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف )استناد ا إلى أدنى مستوى إدخال مهم في قياس القيمة العادلة ككل( 

  .فترة مالية كل في نهاية
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 )تتمة( إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
 )غير مدقق( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 
 )تتمة( األدوات المالية -28
 

 العادلة  التصنيفات المحاسبية والقيم
 

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

 
أدوات تحوط 
 القيمة العادلة

إلزامياً بالقيمة 
العادلة من خالل 

األرباح أو 
 أخرى -الخسائر 

الموجودات 
المالية بالتكلفة 

 المطفأة
المطلوبات 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى   لياإلجما المالية األخرى
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

           )غير مدقق( 2019 سبتمبر 30
           

           الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
 5  -- 5  --  5  -- -- -- 5  للتحوطمشتقات السلع المستخدمة 

 552  -- 552  --  552  -- -- 552  -- تحويل عمالت آجلهعقود 
 -------------- ------------- ------------- ------------- -------------  ------------- ------------- ------------- ------------- 
  5  552 -- --  557  --  557 --  557 
 ======== ======== ======== ======== ========  ======== ======== ======== ======== 

           الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة
 -- -- -- --  28.374  -- 28.374  -- -- ذمم مدينة طويلة األجل

 -- -- -- --  1.030.113  -- 1.030.113  -- -- واخرى تجارية مدينةذمم 
 -- -- -- --  45.193  -- 45.193  -- -- من أطراف ذات عالقة المطلوب

 -- -- -- --  312.355  -- 312.355  -- -- األرصدة لدى البنوك والنقد
 -------------- ------------- ------------- ------------- -------------  ------------- ------------- ------------- ------------- 
 -- --  1.416.035 --  1.416.035  -- -- -- -- 
 ======== ======== ======== ======== ========  ======== ======== ======== ======== 

           المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
 18.023  -- 18.023  --  18.023  -- -- -- 18.023  مشتقات السلع المستخدمة للتحوط

 3.084  -- 3.084  --  3.084  -- -- 3.084  -- وعمالت عقود مقايضة أسعار الفائدة
 -------------- ------------- ------------- ------------- -------------  ------------- ------------- ------------- ------------- 
  18.023  3.084 -- --  21.107  --  21.107 --  21.107 
 ======== ======== ======== ======== ========  ======== ======== ======== ======== 

           المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة
 -- -- -- --  793.770  793.770  -- -- -- تمويالت مصرفية إسالمية

 -- -- -- --  985.540  985.540  -- -- -- تمويالت مصرفية تخضع لفائدة
 -- -- -- --  634.158  634.158  -- -- -- أخرىدائنة و ذمم تجارية

 -- -- -- --  42.953  42.953  -- -- -- المطلوب ألطراف ذات عالقة
 -------------- ------------- ------------- ------------- -------------  ------------- ------------- ------------- ------------- 
 -- -- --  2.456.421 2.456.421  -- -- -- -- 
 ======== ======== ======== ======== ========  ======== ======== ======== ======== 
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 )تتمة( الموجزة الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 
 )غير مدقق( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 
 )تتمة( األدوات المالية  -28
 

 )تتمة(العادلة  التصنيفات المحاسبية والقيم
 --------------------------القيمة العادلة  --------------------------  -----------------------------------------القيمة الدفترية  -------------------------------------- 

 
أدوات تحوط 
 القيمة العادلة

إلزامياً بالقيمة 
العادلة من خالل 

األرباح أو 
 أخرى -الخسائر 

الموجودات المالية 
 بالتكلفة المطفأة

المطلوبات 
 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى   اإلجمالي المالية األخرى

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
           )مدقق(  2018ديسمبر  31

           
           الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

 5.505 -- 5.505 --  5.505 -- -- -- 5.505 عقود مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة للتحوط
 790 -- 790 --  790 -- -- 790 -- عقود مقايضة أسعار الفائدة وعقود العمالت األخرى

 -------------- -------------- -------------- -------------- --------------  ------------- -------------- -------------- -------------- 
 5.505 790 -- -- 6.295  -- 6.295 -- 6.295 
 ======== ======== ======== ======== ========  ======== ======== ======== ======== 

           الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة
 -- -- -- --  33.352 -- 33.352 -- -- ذمم مدينة طويلة األجل

 -- -- -- --  1.032.767 -- 1.032.767 -- -- ذمم تجارية مدينة واخرى
 -- -- -- --  112.630 -- 112.630 -- -- المطلوب من أطراف ذات عالقة

 -- -- -- --  324.109 -- 324.109 -- -- األرصدة لدى البنوك والنقد
 -------------- -------------- -------------- -------------- --------------  ------------- -------------- -------------- -------------- 
 -- -- 1.502.858 -- 1.502.858  -- -- -- -- 
 ======== ======== ======== ======== ========  ======== ======== ======== ======== 

           المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
 3.701 -- 3.701 --  3.701 -- -- -- 3.701  المستخدمة للتحوطمشتقات السلع 

 426 -- 426 --  426 -- -- 426  -- عقود تحويل عمالت آجله
 -------------- -------------- -------------- -------------- --------------  ------------- -------------- -------------- -------------- 
  3,701 426 -- --  4.127  -- 4.127 -- 4.127 
 ======== ======== ======== ======== ========  ======== ======== ======== ======== 

           المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة
 -- -- -- --  679.635 679.635  -- -- -- تمويالت مصرفية إسالمية

 -- -- -- --  1,073,367 1,073,367  -- -- -- مصرفية تخضع لفائدةتمويالت 
 -- -- -- --  681.207 681.207 -- -- -- ذمم تجارية دائنة وأخرى

           
 -- -- -- --  49.514 49.514  -- -- -- المطلوب ألطراف ذات عالقة

 -------------- -------------- -------------- -------------- --------------  ------------- -------------- -------------- -------------- 
 -- -- -- 2.483.723 2.483.723  -- -- -- -- 
 ======== ======== ======== ======== ========  ======== ======== ======== ======== 
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 )تتمة( إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
 )غير مدقق( 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 
 

 موسمية نتائج – 29
 

 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال أو الخسارة الموجز الموحد في بيان الربحطبيعة موسمية  اتذ إيراداتلم يتم تسجيل أي 

 .2018و  2019

 
 

 ة الموجزة الموحدةرحليعتماد المعلومات المالية الما -30

 نوفمبر 5 بتاريخوتم التوقيع عليها  من قبل مجلس اإلدارة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةتمت الموافقة على إصدار 

2019. 

 

 األحداث الالحقة -31

 لتأجيرذلك ، و ةمحلي منشأة، أبرمت الشركة التابعة للمجموعة في إيران عقد إيجار مع 2019سبتمبر  30فترة المنتهية في بعد ال

 .في إيرانمحلياً  تسوية المقابلسيتم و، اً شهر 35لمدة  اآلالت والمعدات الخاصة بهااألرض، المباني، 
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