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شركة أسمنت الخليج ش. م. ع.

رقم الصفحة المحتویات

١المرحلية الموجزة تقریر مراجعة البيانات المالية 

٢الموجز المرحلي األرباح أو الخسائر بيان 

٣جز و المالمرحلي الشاملبيان الدخل 

٤الموجزالمرحليالمركز المالي بيان 

٥الموجز المرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية 

٦الموجز المرحلي بيان التدفقات النقدیة 

٢٥-٧المرحلية الموجزة إیضاحات حول البيانات المالية 



كات األعضاء  ارنست ويونغ  العالمية المحدودة إحدى ال

+ ٩٧١  ٦  ٥٧٤  ١٤٩١ھاتف:
ey.com

(فرع الشارقة) ارنست ویونغ 
  ١٣٥٠ص. ب:  

  ١٤٠٢مكتب رقم   –  برج سیتي جیت
شارع االتحاد 

اإلمارات العربیة المتحدة دولة  – الشارقة

إلى السادة مساهمي ية الموجزة  نات المالية المرحلاتقریر مراجعة البي
شركة أسمنت الخليج ش. م. ع.

المقدمة 
  ٢٠٢٢ یونيو ٣٠المرفقة لشـــــركة أســـــمنت الخليج ش.م.ع ("الشـــــركة") كما في   المرحلية الموجزةلقد قمنا بمراجعة البيانات المالية  

والبيـانـات المرحليـة ذات العالقـة لألربـاح أو الخســـــــــــــــائر    ٢٠٢٢  يویون  ٣٠والتي تتـألف من بيـان المركز المـالي المرحلي كمـا في  
ــامل ــــــهر المنتهيتين في ذلك التاریخ  والدخل الشــــــ ــــــتة أشــ ــــــهر والســ وق الملكية لتغيرات في حقلوالبيانات المرحلية    لفترتي الثالثة أشــ
ت التفســــيریة. إن وملخص الســــياســــات المحاســــبية الهامة واإلیضــــاحا في ذلك التاریخ   ةالســــتة أشــــهر المنتهي  ةلفتر والتدفقات النقدیة 

، إعداد ٣٤وفقًا للمعيار المحاســـبي الدولي رقم    المرحلية الموجزةالبيانات المالية   ههذالعادل لعرض  لاو   ادعداإلدارة مســـؤولة عن اإل
ــــــبي الدولي رقم  التق ــتنتاج حول هذه البيانات المالية  ٣٤اریر المالية المرحلية ("المعيار المحاســــ "). إن مســــــــــؤوليتنا هي إعطاء اســــــــ

التي قمنا بها.  ةجعرااستنادًا إلى أعمال الم المرحلية الموجزة

مجال المراجعة 
لمراجعـة "مراجعـة المعلومـات المـاليـة المرحليـة المنجزة  الـذي ینطبق على مهـام ا  ٢٤١٠لقـد تمـت مراجعتنـا وفقـًا للمعيـار الـدولي رقم  

ية من ســـ ئير   مالية المرحلية من طلب االســـتفســـارات بصـــورةمن قبل مدقق حســـابات المنشـــأة المســـتقل". تتألف مراجعة المعلومات ال
ألخرى. إن مجال عملية لمســـــؤولين عن األمور المالية والمحاســـــبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة ااألشـــــخاص ا

 تمكننــا من الحصــــــــــــــول على  المراجعــة أقــل بكثير من مجــال التــدقيق الــذي یتم وفقــًا لمعــایير التــدقيق الــدوليــة وبنــاء عليــه فــإنهــا ال
ـــــوهریة التي یمكن تحدیدها أثناء القيام بالتدقيــــــــــق. بناء على ذلك فإننا ال نبدي رأیعلى جميع األمو   ا عنطلالتأكيدات التي ت ًا  ر الجـــــ

بخصوص التدقيق.

االستنتاج 
ــا، لم یرد إلى علمنا ما یســتوجب االعتقاد بأن البيانات المالية   ن المرفقة لم یتم إعدادها، م المرحلية الموجزةاســتنادًا إلى مراجعتنــــــــــــــ

.٣٤ریة، وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ع النواحي الجوهيجم

عن إرنست ویونغ،

:قبل موقعة من
وردة إبراهيم

شریك
١٢٥٨رقم القيد: 

٢٠٢٢أغسطس  ١١
، اإلمارات العربية المتحدة الشارقة



.ت الخليج ش. م. عنأسمشركة 

.ةالمرحلية الموجز لبيانات الماليةاهذهمنءًا  جز المرفقة٢٢إلى  ١من تتشكل اإلیضاحا 
٢

الموجزالمرحلي األرباح أو الخسائربيان 
(غير مدققة)٢٠٢٢و يونی٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في  

فترة الستة أشهر المنهية في ي المنتهية ففترة الثالثة أشهر
یونيو ٣٠

٢٠٢٢
یونيو ٣٠

٢٠٢١
یونيو ٣٠یونيو ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
درهم درهم درهم درهم إیضاح 

٤٩٩٬٥٤٦٬٦٠٠٩٠٬٩٣٢٬٥٣٨١٧٦٬٥٦٢٬٤٩٣١٦٧٬٥٧٤٬٨٠٦ت رادااإلی

) ١٨٨٬٦٢١٬٤٤٨() ١٨٩٬٧٠٩٬٦٤٨() ١٠٢٬٧٤٨٬٢١٧() ٩٨٬٩٢٤٬٢٣٣(بيعات مة التكلف
────────────────────────────────────

) ٢١٬٠٤٦٬٦٤٢() ١٣٬١٤٧٬١٥٥() ١١٬٨١٥٬٦٧٩(٦٢٢٬٣٦٧) الخسائراألرباح /(إجمالي 

٢٬٣٠٤٬٥١٠٩٥١٬٢٥٥٢٬٧٠٩٬٠٧٤٢٬١٦٢٬٤٠٥خرالدخل التشغيلي اآل

) ١٩٬٧٩١٬٥٢٨() ١٨٬٢٣٠٬٨٨٧() ١١٬٢٠٣٬٣٥٦()٩٬٦٧٢٬٩٧٠(وإداریةوتوزیعيةمصاریف بيعية 

٧٬٢٠١٬٥٠١)١٬٠١٤٬٦٦٤(٣٬٨٠٤٬٧٥٢)٩٤٢٬٠٧٢(٥صافي–االستثمار دخل / (خسارة)

)١٬٠٧٧٬١٨٥()١٬٠١٥٬٢٧٠() ٥٠٧٬٣٤٥()٦٣٧٬٠٨٠(تكلفة تمویل

٦٤٨٧٬٢٨٥١٧٨٬٥٣٦١٬٤٥٦٬٨١٤٧٬١٦٩٬٧٥٤دخل آخر
────────────────────────────────────

) ٢٥٬٣٨١٬٦٩٥() ٢٩٬٢٤٢٬٠٨٨() ١٨٬٥٩١٬٨٣٧()٧٬٨٣٧٬٩٦٠(الخسارة للفترة 
════════════════════════════════════

لسهم: ربحية ا
) ٠٬٠٦٢()٠٬٠٧١() ٠٬٠٤٥()٠٬٠١٩(١٦للسهمةالخسارة األساسي

════════════════════════════════════



.ت الخليج ش. م. عنأسمشركة 

.ةالمرحلية الموجز لبيانات الماليةاهذهمنءًا  جز المرفقة٢٢إلى  ١من تتشكل اإلیضاحا 
٣

المرحلي الموجزالشاملالدخلبيان 
(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠في  أشهر المنتهية ةتالسفترةل

تة أشهر المنتهية في فترة السفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
یونيو ٣٠

٢٠٢٢
یونيو ٣٠

٢٠٢١
يو یون٣٠

٢٠٢٢
یونيو ٣٠

٢٠٢١
درهم درهم درهم درهم 

) ٢٥٬٣٨١٬٦٩٥() ٢٩٬٢٤٢٬٠٨٨() ١٨٬٥٩١٬٨٣٧()٧٬٨٣٧٬٩٦٠(ة ر للفتلخسائرا
────────────────────────────────────

بنود الدخل الشامل األخرى:
ــود الــــدخل الشــــامل خــــرى األالشــــاملة)ائر الخســــ (بنــ

األربــاح أو الخســائر ى إلها فنيتصالتي لن تتم إعادة
في فترات الحقة

ــالغ محصـــلةم تثمارات المدرجـــةســـ الادا عمـــن اســـتببـ
ود الـــــدخل الشـــــامل ل بنـــــ مـــــن خـــــالالعادلـــــة لقيمـــــة با 

٢٬٣٩٠٬٩٢٥١٣٥٬٩١١٢٬٥٢٠٬١٧٠١٣٥٬٩١١األخرى 
ــافي الت ــــي اصـــ ــــر فــ ـــة لقيغيــ ـــة العا مـــ تثمارات ســــــ لالدلـــ
ــالمــــن العادلــــة لقيمــــة المدرجــــة با  ــدخل بنــــ ل خــ ود الــ

٢٩٥٬٧٦٩١٬٥٢٧٬٨٧٩٢٬٨١٢٬٣٦١)٥٬١٩٩٬٢٥٥(الشامل األخرى 
────────────────────────────────────

ــالي بنــــود  الشــــامللخ الــــدر الشــــاملة)/ (الخســــائإجمـ
٤٣١٬٦٨٠٤٬٠٤٨٬٠٤٩٢٬٩٤٨٬٢٧٢)٢٬٨٠٨٬٣٣٠(رةللفتاألخرى 

────────────────────────────────────
) ٢٢٬٤٣٣٬٤٢٣() ٢٥٬١٩٤٬٠٣٩() ١٨٬١٦٠٬١٥٧() ١٠٬٦٤٦٬٢٩٠(للفترةاملةشر الئاسالخاليإجم

════════════════════════════════════
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.ت الخليج ش. م. عنأسمشركة 

.ةالمرحلية الموجز لبيانات الماليةاهذهمنءًا  جز المرفقة٢٢إلى  ١من تتشكل اإلیضاحا 
٥

ملكيةلاوق قي حبيان التغيرات ف
(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠في  هر المنتهية أشالستةفترةل

المجموع خسائر متراكمة ادلة عي القيمة الياطاحتاالحتياطياترأس المال 
درهم درهم درهم درهم درهم 

٧١٣٬١٩٥٬٨٨١)٨٬٠٠٥٬٤١٦() ٥٨٬٥٣٧٬٥٧٤(٢٠٢١٤١٠٬٥٤٨٬٤١٠٣٦٩٬١٩٠٬٤٦١ینایر١الرصيد في 

) ٢٥٬٣٨١٬٦٩٥() ٢٥٬٣٨١٬٦٩٥(---لفترة لةسار خ ال

٢٬٨١٢٬٣٦١١٣٥٬٩١١٢٬٩٤٨٬٢٧٢--للفترة األخرى ل الشاملبنود الدخ 
──────────────────────────────────────────────────

) ٢٢٬٤٣٣٬٤٢٣() ٢٥٬٢٤٥٬٧٨٤(٢٬٨١٢٬٣٦١--رة للفت)الشاملةرئ الخسا الدخل الشامل / (إجمالي 

العادلة لقيمة  با المدرجةاستبعاد االستثمارات  نمحولالم
-) ١٧٬٢٩٩٬١٩٣(١٧٬٢٩٩٬١٩٣--(أ)) ٩(إیضاح رى ألخلشامل اود الدخل ا ل بنمن خال
) ٢٠٬٥٢٧٬٤٢٠(--) ٢٠٬٥٢٧٬٤٢٠(-) ١٧(إیضاح حاألربا اتتوزیع

──────────────────────────────────────────────────
٦٧٠٬٢٣٥٬٠٣٨) ٥٠٬٥٥٠٬٣٩٣() ٣٨٬٤٢٦٬٠٢٠(٤١٠٬٥٤٨٬٤١٠٣٤٨٬٦٦٣٬٠٤١(غير مدققة) ٢٠٢١یونيو٣٠الرصيد في 

══════════════════════════════════════════════════

٦٤١٬٣٤٧٬١٨٧) ٧٨٬١٨٩٬١٩٤() ٣٩٬٦٧٥٬٠٧٠(٢٠٢٢٤١٠٬٥٤٨٬٤١٠٣٤٨٬٦٦٣٬٠٤١ینایر١الرصيد في 

) ٢٩٬٢٤٢٬٠٨٨() ٢٩٬٢٤٢٬٠٨٨(---سارة للفترة الخ 

١٬٥٢٧٬٨٧٩٢٬٥٢٠٬١٧٠٤٬٠٤٨٬٠٤٩--للفترة األخرى ملا شلاخلالدبنود 
──────────────────────────────────────────────────

) ٢٥٬١٩٤٬٠٣٩() ٢٦٬٧٢١٬٩١٨(١٬٥٢٧٬٨٧٩--رة تلفل )الشاملةئرالخسا الدخل الشامل / (مالي ج إ
بالقيمة العادلة المدرجةالمحول من استبعاد االستثمارات  

-) ٣٢٠٬٧٨٥(٣٢٠٬٧٨٥--(أ)) ٩من خالل بنود الدخل الشامل األخرى (إیضاح 
──────────────────────────────────────────────────

٦١٦٬١٥٣٬١٤٨) ١٠٥٬٢٣١٬٨٩٧() ٣٧٬٨٢٦٬٤٠٦(٤١٠٬٥٤٨٬٤١٠٣٤٨٬٦٦٣٬٠٤١قة)مدقري(غ٢٠٢٢یونيو ٣٠د فييالرص 
══════════════════════════════════════════════════



ع.ج ش. م. الخليشركة أسمنت

.ةالمرحلية الموجز لبيانات الماليةاهذهمنءًا  جز المرفقة٢٢إلى  ١من تتشكل اإلیضاحا 
٦

المرحلي الموجزبيان التدفقات النقدیة 
(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو ٣٠المنتهية في  أشهرلفترة الستة 

ي فة شهر المنتهي أالستةة فتر 
٢٠٢١یونيو٢٠٢٢٣٠یونيو٣٠

درهم درهم إیضاح 
األنشطة التشغيلية 

) ٢٥٬٣٨١٬٦٩٥() ٢٩٬٢٤٢٬٠٨٨(خسارة للفترة ال
مقابل التدفقات النقدیة: الخسائرتعدیالت لتسویة 

٧٢٦٬٨٣٥٬٥٦٦٢٢٬٢١٩٬٥٧٠استهالك موجودات ثابتة
١٬٠١٥٬٢٧٠١٬٠٧٧٬١٨٥تكلفة التمویل 
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٧

األنشطة-١

مساهمة كشركة،١٠٣٦٣٣٢٥، رقم التسجيل  ة")الشرك(" ةة مساهمة عامة)، رأس الخيم(شرك.ع.مش.  نت الخليجت شركة أسمسستأ 
مارات العربية ، دولة اإليمةالخأس  إمارة ر سمو حاكمعن صاحب ال١٩٧٧ر في سنة  الصاد ٢٤/٧٧م  رقعامة بموجب المرسوم األميري 

ق  و سإن أسهم الشركة مدرجة في  ة.متحدلا ةربيمارات العة، اإلالخيم، رأس٥٢٩٥ة هو ص.ب  ل للشركب المسج ن عنوان المكتالمتحدة. إ
. لألوراق الماليةيببوظأ

.أنواعهبجميع سمنت ألاوتسویق األعمال المتعلقة بإنتاجام بجميعقيلاهوركةرئيسي للشإن النشاط ال

تقييم افتراضات مبدأ االستمراریة١-١

في  الستةخالل فترة   المنتهية  ال٢٠٢٢یونيو٣٠أشهر  تكبدت  بلغت  سخ شركة،  في٢٩٬٢ائر  وكما  درهم،  اهذمليون  بلغت  ا  لتاریخ، 
نظرًا لتباطؤ  و . مليون درهم٧٠٬٢، وتجاوزت المطلوبات المتداولة الموجودات المتداولة بمبلغ مرهد مليون ١٠٥٬٢الخسائر المتراكمة للشركة 

والضغوط المستمرة لزیادة العرض، فقد  سعار التنافسيةواأل١٩-ائحة كوفيدالوضع االقتصادي الكلي نتيجًة لآلثار المترتبة على تفشي ج 
النتائج التشغيلية للشركة.ىلًا عأثر ذلك سلب

ا التو دیا لتح كانت  سلسلة  اضطراب  من  التعافي  هي  الفترة  خالل  الرئيسية  جائح بعدیر ت  كوفيدد  أسعار ١٩-ة  ارتفاع  على  أثرت  والتي   ،
ة المجدولة مع مراعاة القيود  نا يوالصتكلفة الثابتة  لتي تشكل جزءًا بارًزا من التكلفة اإلجمالية لإلنتاج، والتحكم في الالوقود والطاقة العالمية ا

ن جميع النواحي واعتمدت جميع التدابير الملموسة  رونة ممةكر شأظهرت العلى الحركة والتجارة.١٩- تي فرضتها جائحة كوفيدالميةالعال
واالستراتيجيات المختلفة  لتحسين الوضع لصالح   إجراءات مراقبة التكاليف  كما بدأت  في  ٢٠٢٢في عام  ةر ااإلدالتي اعتمدتها  الشركة. 

مع   خاص على تقليل التكاليف الثابتة في تحقيق أهدافها ركيالتجميع المجاالت  بشكل  یونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةفترة  لخالز 
احتساب الفوائد  ، نجحت الشركة في التعافي من خالل تحسين األرباح قبل  ٢٠٢٢یونيو  ٣٠في  تهية  المنفترة الثالثة أشهروخالل.٢٠٢٢

واالستهالكواإلطفاءاالستهالكو والضرائب   والضرائب  الفوائد  احتساب  قبل  سلبية  أرباح  بمن  خالل  ٨مةقيواإلطفاء  درهم  فترة  مليون 
مليون درهم  ٦٬٦قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء بقيمة  موجبةإلى أرباح٢٠٢١یونيو  ٣٠المنتهية في  الثالثة أشهر

. ٢٠٢٢یونيو ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

الشركة  اإلدارة  وتراجع من التعامل  ىحتت  على االستراتيجيا دائمًا  وتؤكد  تمرار  باسأعمال  الطاقة را ر استممع آثار  تتمكن  ارتفاع أسعار 
. وفيما ميعيد العالعدم اليقين على الصلةوحا ١٩-لى تفشي جائحة كوفيد وبيئة أسعار البيع الحالية إلى جانب النتائج المترتبة عوالسلع  

؛ التي تم اتخاذها إلجراءاتلیلي المسار التكتيكي 

الء التصدیر معر معوإعادة التفاوض على األسعا نييحل مراجعة األسعار في السوق المحلية من خالل الترتيب مع المنتجين الم
 ك ممكناً ات حيثما كان ذلءفا الكخفض التكاليف وتحسين
اال الرأسمالية  المصاریف  األسمنت تقليص  أسعار  تتحسن  عندما  اإلنتاج  زیادة  على  الشركة  قدرة  على  الحفاظ  مع  ختياریة 

واالقتصادات 
نیدلمور تفاوض بشأن شروط الدفع مع ال الإدارة صارمة لرأس المال العامل من خال
  الطاقة على  للمحافظة  مصا حي صل ازج  والمتدابير  بين  و الطا در  ح  و الفعاالستغالل  قة  الشركة ةالمتوفر مواردللمثل  األال  لنكون 

المنتجة األقل تكلفة في الدولة

عن   تزید  لفترة  النقدي  توقعات التدفق  اإلدارة  الع١٢أعدت  دراسة  تمت  الختبارمد  دیشهًرا.  السيناریوهات  فير شلانة  مرو ن  مواجهة كة 
في ذلك: ما  ل بمخاطر األعما 

.التقلبات السلبية الكبيرة في أسعار الطاقة والوقود وأسعار بيع األسمنت أو كالهما
الفشل في تلبية أهداف الطلب المتوقعة

وخ  داخلية  تمویل  مصادر  لدیها  الشركة  أن  اإلدارة  قررت  ذلك،  ضوء  مقایيةجيار في  تحسن  لحين  في ،ءدااألسكافية  متوقع  أمر  وهو 
سيها، مقارنة بمنافاألزمات  اإلدارة أنها في وضع أفضل لمواجهة  ترى حاليًا برافعة مالية منخفضة، وبالتالي  الشركة. تتمتعریبالقالمستقبل  

ومخاطر انتهاك   لدى  ن  اك،  ٢٠٢٢یونيو٣٠هدات للدیون. في  عتأي مما یوفر مساحة كافية للتخفيف من المخاطر التشغيلية السلبية 
مليون درهم) عبارة عن تسهيالت اقتراض غير مسحوبة ملتزمة بها.٤٦.٩-٢٠٢١سمبردی٣١هم (مليون در ٣٠غ الشركة مبل
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(تتمة) األنشطة-١

(تتمة)تقييم افتراضات مبدأ االستمراریة١-١

المتعلقة الشركة  توقعات  على  علىبناًء  قادرة  ستكون  الشركة  أن  اإلدارة  تعتقد  القائمة،  والتسهيالت  لتعهداتهاواالمتثالمللعابالتنبؤات 
وعد استحقاقها، وبالتالي فقد توصلت إلى حكم بأنه من المناسب إعداد البيانات  لول مها عند ح فاء بالتزاماتن قادرة على الو و كتسة و اليمال

ة.تمراریالمالية على أساس مبدأ االس

توسو  الشركةف  اواصل  ألثر  لدقيقالمتابعة  كة  األتطمع  )  ١٩-دكوفي(د  ج تالمسنا  و ور فيروس  األاإلدضاع  و ور  توقف  حاالت  عمال  رة 
). ١٩-كوفيدد (نتيجًة لتفشي فيروس كورونا المستج ٢٠٢٢ها المالي في سنة وأدائالها م عمل أن تطرأ على أ المحت

للشركةالمحاسبيةي السياساتات فغير التالية و انات الماد البيأسس إعد-٢

ةيلالمانات االبيعداد أسس إ١-٢
٣٤وفقــًا للمعيــار المحاســبي الــدولي رقــم٢٠٢٢یونيــو٣٠أشــهر المنتهيــة فــيالســتةللشركة لفتــرة المرحلية الموجزةة ـلماليـات اانلبياادعدتم إ 
مرحلية".ة الریر المالي"التقا 

ًا أن تقــرأ جنبــ نبغــي یة، وینو لســ ايــةالنــات الما يبلي اة فــ بــ ات المطلو علــى كافــة المعلومــات واإلفصــاح المرحليــة المــوجزةتشتمل البيانات المالية ال
.٢٠٢٢دیسمبر ٣١ة كما في مع البيانات المالية السنویة للشركإلى جنب 

د تكون متوقعة على النتائج التي قشراً ؤ مليست بالضرورة  ٢٠٢٢یونيو٣٠نتهية في  لماأشهرالستة، إن نتائج فترة  باإلضافة إلى ذلك
. ٢٠٢٢ر مبدیس٣١فيةينتهالمة الماليةللسن

جــري تقریــب حدة ("درهم") وهــو العملــة المســتخدمة مــن قبــل الشــركة، ویة المتالعربيبدرهم اإلمارات المرحلية الموجزةالمالية البياناتعدادیتم إ 
درهم إال إذا أشير لغير ذلك.أقرب األرقام إلىجميع

أو ة العادلــة مــن خــالل األربــاحبالقيمــ ات المدرجــة مار االســتثءثنا اســتيــة، بخ یر ا لتاالتكلفــةأدبــ  لمقــاً فو المــوجزة حليــةالمر اليــة تم إعداد البيانات الم
تثماریة، والتـــي یــتم قياســـها بالقيمـــة ارات االســـ خـــرى والعقــ األخل الشـــامل الــدبنـــودالمدرجــة بالقيمـــة العادلـــة مــن خـــالل واالســـتثماراتائر الخســ 

العادلة.

شركةقبل المنةعتبلملجدیدة اات یالدعلتاو والتفسيرات المعایير٢-٢

یة للشــركة الماليــة الســنو مماثلــة لتلــك المتبعــة عنــد إعــداد البيانــاتالمرحليــة المــوجزةة إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات الماليــ 
التبــاع ة با تقــم الشــركملــ .٢٠٢٢ر ینــای١يا فــ كمــ للســاریة المفعــو ، باســتثناء اتبــاع المعــایير الجدیــدة ا٢٠٢١دیســمبر ٣١سنة المنتهية في لل

سر مفعولها بعد.رة ولكن لم یألیة معایير أو تفسيرات أو تعدیالت أخرى صادالمبكر

.للشركةالمرحلية الموجزة، إال أنها ال تؤثر على البيانات المالية  ٢٠٢٢رة في سنة تفسيرات ألول متطبق العدید من التعدیالت وال

٣٧اسبي الدولي رقم  معيار المحلتعدیل على الا–وفاء بعقدلا يفالتك–ات ماز تلباملةح العقود الم .
٣التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم –إلطار التصوري اإلشارة إلى ا
 قمر ليسبي الدو ا ح م لر اعيا مالتعدیالت على ال–المبالغ المحصلة قبل االستخدام المقصود -الممتلكات والمكائن والمعدات

١٦ .
الشركة التابعة التي  –إلعداد التقاریر المالية عایير الدوليةألول مرة للماالتباع١داد التقاریر المالية رقم لدولي إلعار ا المعي

مرة تقوم باتباع المعيار ألول
 ت تثبيلتوقف عن ل ة ائلمبا ١٠بة سنرتبا اخ يالرسوم ف–األدوات المالية -٩المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم

لمالية المطلوبات ا
 الضرائب على قياسات القيمة العادلة -عةالزرا ٤١ي رقم المعيار المحاسبي الدول

ا ذإةبليســتقمفــي الفتــرات الاالســتثناءات ركة اســتخدام لشــ اتنــويللشركة.المرحلية الموجزةليس لهذه التعدیالت أي تأثير على البيانـات الماليـة 
.لتطبيقلة  بلقا بحت  أص
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٩

ؤكدةر المات غية والمصادر الرئيسية للتقدیر سبية الهامحكام المحااأل-٣

يــق السياســـات حكــام والتقــدیرات واالفتراضــات التــي تــؤثر علــى تطبیتطلــب مــن اإلدارة وضـــع األالمرحليــة المــوجزةإن إعــداد البيانــات الماليــة 
ن تلك التقدیرات.ائج الفعلية عقد تختلف النتریف.خل والمصا دلاو اتمطلوبوالتادوجو للمبالغ المعلنةمحاسبية والمال

ارة عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية للشــركة ، كانــت األحكــام الجوهریــة التــي اتخــذتها اإلدالمرحليــة المــوجزةذه البيانــات الماليــة هــ عــداد وعنــد إ 
ــة الســنویات افــي البيانــ ةقــ طبلمادر المصــ او محكــا األالمؤكــدة نفــسلتقــدیرات غيــرادر الرئيســية لوالمصــ  ٣١المدققــة للســنة المنتهيــة فــي ةلمالي

.٢٠٢١دیسمبر 

ات من عقود العمالءاإلیراد-٤

مات اإلیرادات المفصلةمعلو ١-٤

من عقود العمالء:الشركة إلیرادات  فيما یلي تحليل  

فترة الستة أشهر المنتهية في ي منتهية فأشهر اللثالثةفترة ا
٢٠٢١یونيو ٢٠٢٢٣٠یونيو ٢٠٢١٣٠یونيو٢٠٢٢٣٠يویون٣٠

درهم درهم درهم درهم 
(غير مدققة) (غير مدققة) ير مدققة) (غير مدققة) غ(

إلیرادات نوع ا
٩٩٬٥٤٦٬٦٠٠٩٠٬٩٣٢٬٥٣٨١٧٦٬٥٦٢٬٤٩٣١٦٧٬٥٧٤٬٨٠٦بيع السلع

════════════════════════════════════

فترة الستة أشهر المنتهية في ي منتهية فالر شهألثالثةفترة ا
٢٠٢١یونيو ٢٠٢٢٣٠یونيو ٢٠٢١٣٠یونيو٢٠٢٢٣٠یونيو٣٠

درهم درهم درهم درهم 
(غير مدققة) (غير مدققة) ير مدققة) (غير مدققة) غ(

األسواق الجغرافية
٢٤٬٤٠٩٬٢٦٠١٤٬١٢٤٬٤٠٣٤٦٬٨٣٤٬٤١٣٣٣٬٧٦٧٬١٣٣داخل اإلمارات العربية المتحدة 

٧٥٬١٣٧٬٣٤٠٧٦٬٨٠٨٬١٣٥١٢٩٬٧٢٨٬٠٨٠١٣٣٬٨٠٧٬٦٧٣المتحدة ربيةات العاإلمار خارج
────────────────────────────────────
٩٩٬٥٤٦٬٦٠٠٩٠٬٩٣٢٬٥٣٨١٧٦٬٥٦٢٬٤٩٣١٦٧٬٥٧٤٬٨٠٦

════════════════════════════════════

تهية في شهر المنالستة أرةفتي فمنتهيةأشهر اللثالثةفترة ا
٢٠٢١یونيو ٢٠٢٢٣٠یونيو ٢٠٢١٣٠یونيو٢٠٢٢٣٠یونيو٣٠

درهم درهم درهم درهم 
(غير مدققة) (غير مدققة) ير مدققة) (غير مدققة) غ(

توقيت تثبيت اإلیرادات 
٩٩٬٥٤٦٬٦٠٠٩٠٬٩٣٢٬٥٣٨١٧٦٬٥٦٢٬٤٩٣١٦٧٬٥٧٤٬٨٠٦بضائع تم نقلها في وقت معين 

════════════════════════════════════

فــي أشــهر المنتهيــة الســتةفتــرة (ء عمــال٧مــن ات من إجمــالي اإلیــراد٪٨٩ما نسبته تمثل درهم والتيمليون ١٥٧٬٥غ ادات مبلیر من اإلتتض
.)ءمالع٧من داتالي اإلیراإجممن ٪٩٣نسبته ا ملمثتتيلام و درهمليون ١٥٦٬٤–٢٠٢١یونيو٣٠



أسمنت الخليج ش. م. ع.كةر ش
الموجزةية المرحليةالالمبياناتات حول الضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠في  

١٠

(تتمة) ات من عقود العمالءیراداإل-٤

أرصدة العقود٢-٤

بردیسم٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
مدرهدرهم 

مدققة)(ققة) مدغير (

٩١٣٬٨٢٦٬٤٦٦٦٠٬٤٦٨٬٣٧)٨لذمم المدینة التجاریة (إیضاح  ا

٧٩٧٬١٨٧٬٣٤٢٧٬٤١٠٬١)١٥ح (إیضا ءن العمالمة مقدماتفعد

ت األداءزامالتا٣-٤

ــًا خـــاللُیســـتح تســـليم و لاعنــد لعام األداء عــن بيـــع الســـ فاء التـــز یــتم اســـتي ١٨٠-١٥٠-٢٠٢٢(التســـليمیومــًا مـــن ١٨٠-١٥٠ق الــدفع عمومـ
).یوماً 

صافي -االستثماردخل/ خسارة) ( -٥

فترة الستة أشهر المنتهية في ي منتهية فأشهر اللثالثةفترة ا
٢٠٢١یونيو ٢٠٢٢٣٠یونيو ٢٠٢١٣٠یونيو٢٠٢٢٣٠يویون٣٠

هم در درهم درهم درهم 
(غير مدققة) (غير مدققة) ير مدققة) (غير مدققة) غ(

ــا األ/)الخســــائر( ــة علــــى حربــ غيــــر المحققــ
العادلـــة مـــن مارات المدرجـــة بالقيمــةاالســتث

٥٬٣٤٨٬٧٨١)٣٬١٨٢٬١٩٢(٣٬١٠٩٬٧٠٧)٢٬٦٠١٬٤٧٥()٩إیضاح  (خالل األرباح أو الخسائر
االستثمارات  استبعاد  من  محصلة  مبالغ 

خالل   من  العادلة  بالقيمة  المدرجة  
٣٢٬٢٣٩٢٦٥٬٣٩٢٣٢٬٢٣٩٢٦٥٬٣٩٢خسائر األرباح أو ال

١٬٦٢٦٬٢٣٧٤٢٨٬٢١٢٢٬١٣٤٬٠٢٥١٬٥٨٤٬٩٦٤دخل توزیعات األرباح 
٩٢٧١٬٤٤١١٬٢٦٤٢٬٣٦٤الفوائد ل خ د

────────────────────────────────────
)٧٬٢٠١٬٥٠١)١٬٠١٤٬٦٦٤(٣٬٨٠٤٬٧٥٢)٩٤٢٬٠٧٢
════════════════════════════════════



أسمنت الخليج ش. م. ع.كةر ش
الموجزةية المرحليةالالمبياناتات حول الضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠في  

١١

رآخدخل  -٦

لســتة أشــهرة افتــر وخــالل . ةردلخــ مــن مبيعــات ا رئيســي بشــكلٍ ر خــ آل، یتــألف الــدخل ا٢٠٢٢یونيــو٣٠أشــهر المنتهيــة فــي الستةبالنسبة لفترة  
طعــة أرض لهيئــةویض عــن مــنح قكتعــ ةكشــر اله يــ لمليــون درهــم حصــلت ع٦٬٧غ لــ مبضــمن الــدخل اآلخــر تی، ٢٠٢١ونيــوی٣٠المنتهيــة فــي 
لخيمة مقابل ال شيء.تم تخصيص قطعة األرض للشركة في السنوات السابقة من قبل حكومة رأس اخيمة.ميناء رأس ال

ةابتلثاالموجودات-٧

٣٠درهــم (٣٢٬٨٤١٬٩٢٩مبلــغ الموجــودات الثابتــة ، بلغــت اإلضــافات علــى ٢٠٢٢یونيــو٣٠أشهر المنتهية فــي الستةترة  خالل ف)أ
درهــم ٢٦٬٨٣٥٬٥٦٦بلــغ م٢٠٢٢یونيــو ٣٠المنتهيــة فــي هر شــ أالستةرة لفتستهالكاالوبلغدرهم) ٩٬٢٣٦٬١٣٨–٢٠٢١یونيو

).درهم٢٢٬٢١٩٬٥٧٠–٢٠٢١یونيو ٣٠(

يمة.أس الخ ملوكة لحكومة ر على قطع أراضي مني المرتبطة بهع والمبا صناء المشتم إن)ب

ة.ربية المتحدت العخل دولة اإلماراادةابتالثجوداتجميع المو ع تق)ج

ضــاح (إیاتار قــرض الســيمقابــل ) ألــف درهــم٥٠٤–٢٠٢١دیســمبر ٣١(م ألــف درهــ ٤٣٤یــة دفتر ةصــافي قيمــ براتســيا رهــن تــم)د
).ب)(١٤

).)(أ١٤(إیضاح  ن البنوكمقابل السلفياتمات الثابتةالموجودعلى  ي سلب هد تع وجد  ی )ه

التــي حصــلت عليهــا و البنكيــةالمنقولــة فيمــا یتعلــق بالتســهيالت الثابتــةتجــوداالمو علــى الحرائــقدضــ ين تــأملل عــن بوليصــة انــاز الت)و
(أ)).١٤الشركة (إیضاح  



أسمنت الخليج ش. م. ع.كةر ش
الموجزةية المرحليةالالمبياناتات حول الضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠في  

١٢

ون التجاریون واآلخر نون مدیال-٨

رسمبدی٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

مدققة)(ققة) دمغير (

٤٩٬٧٦٧٬٦١٥٤٠٬٤٠٩٬٨٨٤اریون ج مدینون ت
)٢٢٤٬٩٤١٬٢()٢٢٤٬٩٤١٢٬())ب(ظةلحو ممان المتوقعة (االئتائر  صص خسًا: مخ صقا ن

٤٦٬٨٢٦٬٣٩١٣٧٬٤٦٨٬٦٦٠

١٤٬٥٥٤٬٨١٨١٦٬٤٣٢٬١٦٨مدینون آخرون 
٢٨٣٬٥٦٧٬٢٢٨٣٬٥٦٧٢٬كة شقيقةة من بيع شر لمدینلذمم اا بقةتعلم

٦٣٬٩٤٨٬٤٩٢٥٦٬٤٦٨٬١١١

)٢٨٣٬٠٦٧٢٬()٢٨٣٬٠٦٧٢٬(واحدةحقة بعد سنة ة مستشقيقيع شركة من بة مدینالذمم لا متعلقة ب

٢٠٩٬٨٨١٬٦١٨٢٨٬٤٠٠٬٥٤

ـــون درهــــم (٢٢٬٥بمبلــــغ تجاریــــةالمدینــــة الذمم إن الــــ )أ مليــــون درهــــم) مضــــمونة بالكامــــل بموجــــب ١٨٬٩-٢٠٢١مبر یســــ د٣١مليـ
مم المدینة التجاریة.ه الذل هذإمكانية تحصين لضما عمالء ن الاعتماد غير مشروطة مضمانات بنكية أو خطابات 

كانت كما یلي:ان المتوقعة خالل الفترة  ص خسائر االئتمإن الحركة في مخص)ب

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمهم در 
(مدققة)ر مدققة) (غي

٢٬٩٤١٬٢٢٤٣٬١٥٨٬٩١٠/ السنةة الفترةالرصيد في بدای
)٦٨٦٬٢١٧(-لسنةا/ل الفترةالمل خ غ المح المبل)/كس(ع

٢٢٤٬٩٤١٢٬٢٢٤٬٩٤١٬٢السنة/الفترةیةالرصيد في نها 



أسمنت الخليج ش. م. ع.كةر ش
الموجزةية المرحليةالالمبياناتات حول الضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠في  

١٣

الماليةوراق ثمار في األ ستاال-٩

خرى بنود الدخل الشامل األاللادلة من خة العبالقيمجةدر ثمارات الماالستأ) 

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
همدر درهم 

مدققة)() ققةمدغير (

٤٨٬٨١٦٬٤٦٢٦٦٬٧٣٤٬٦٥٨ةمدرج 
٧٧٬٧٠٥٤٬٠٤٬٠٧٧٬٧٠٥ير مدرجةغ

من خالل بنود عادلة القيمة البمارات  إجمالي االستثوعمجم
٥٢٬٨٩٤٬١٦٧٧٠٬٨١٢٬٣٦٣ةبالتكلفخرى األل دخل الشامال

)٧٠٠٬٦٧٥٬٣٩()٤٠٦٬٨٢٦٬٣٧(افي، صاكملمتر الةيمة العاداحتياطي القناقصًا:  

٧٦١٬٠٦٧٬٥١٢٩٣٬١٣٧٬٣١لالستثماراتادلة  العةقيمال

لتالي:النحو ان علىه كا ة أعالارات المذكور في لالستثمإن االنتشار الجغرا

(مدققة)٢٠٢١دیسمبر ٣١مدققة)غير (٢٠٢٢یونيو٣٠
يمة القعلى زكير سبة التنالقيمة على نسبة التركيز

لةالعادالتكلفة عادلة مة الالقيالعادلة لفة تكالة العادلالقيمة 
درهمدرهم درهم م درهدرهم درهم 

١٧٥٬٨٣٨١٦٢٬١٥٠٪١٧٥٬٨٣٨١٣٧٬٧٧٧٠٬٥٪٠٬٩ارات العربية المتحدةمإلا
لتعاون  دول مجلس ا
٥٢٥٬٦٣٦٬٧٠١٤٣٬٩٧٥٬٣٠٪٣٢٩٬٧١٨٬٥٢٩٨٤٬٩٢٩٬١٤٥٬٩٩٪١٬٩٩ألخرى الخليجي ا

٣٦٣٬٨١٢٬٧٠٢٩٣٬١٣٧٬٣١٪١٦٧٬٨٩٤٬٥٢٧٦١٬٠٦٧٬١٥١٠٠٪١٠٠

٣٧٬٨قيمــة ســالبة بمبلــغ لشــامل األخــرى اخلبلغ التغير التراكمي في القيمة العادلة لالستثمارات المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بنــود الــد
من حقــوق الملكيــة. جهــا ضــ إدران درهــم) وتــم يــو مل٣٩٬٧لــغ ة بمبقيمــة ســالب-٢٠٢١یســمبر د٣١(٢٠٢٢یونيــو٣٠مليــون درهــم كمــا فــي 

مليــون ١٧٬٣–٢٠٢١یونيــو٣٠مليــون درهــم (٠٬٣٢، قامــت الشــركة بتحویــل مبلــغ ٢٠٢٢یونيــو ٣٠أشــهر المنتهيــة فــي الســتةخالل فترة  
لــدخلخــالل بنــود امــندلــة ة العا القيمــ ن اســتبعاد االســتثمارات المدرجــة ب) من احتياطي القيمــة العادلــة إلــى الخســائر المتراكمــة الناتجــة عــ مدره
رى مبلــغ خــ األمل األخرى. بلغ إجمالي المبالغ المحصلة من استبعاد االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة مــن خــالل بنــود الــدخل الشــامل الشا 

مليــون ٠٬١٤–٢٠٢٢یونيــو ٣٠مليــون درهــم (٢٬٥بمبلــغ ) مــا نــتج عنــه ربــحمليــون درهــم٢٠٬٨–٢٠٢١یونيــو٣٠مليون درهــم (٢٣٬٣
مل المرحلي الموجز.الشا لدخلجه في بيان ارام إدالذي ت) و درهم

ر ت المدرجــة وغيــ ي أســهم الشــركا فــ تثمارات األخرى االســ ملشا الدخل الودة العادلة من خالل بنق الملكية المصنفة بالقيمحقو تضمن أدوات  ت
مــنةادلــ ة العلقيملغاء با ل لإلابير قغشكلٍ تثمارات بهذه االسنيف صص غير مسيطرة في هذه الشركات. تم تصح المدرجة. تحتفظ الشركة ب

عتها.بيطاتيجية فيتر ر هذه االستثمارات اسرى نظرًا ألن الشركة تعتبألخ خل الشامل اخالل بنود الد



أسمنت الخليج ش. م. ع.كةر ش
الموجزةية المرحليةالالمبياناتات حول الضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠في  

١٤

(تتمة) الماليةوراق ر في األ ستثمااال-٩

ح أو الخسائرمن خالل األرباة بالقيمة العادلة االستثمارات المدرجب) 

ربدیسم٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

مرهدهم در 
ة)مدقق(مدققة) غير (

٦٩٬٩٤٦٬٠٤٤٧٢٬٥١٥٬٠١٦متداولة
١٥٦٬٨٢٦٢٬٦١٥٬٨٢٦٬٢متداولةغير

٧٢٬٧٧٢٬٢٠٠٧٥٬٣٤١٬١٧٢كلفةات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالتاالستثمار إجماليمجموع 
)٢٠٥٬١٦٣٬٣٨()٢٦٠٬٧٧٤٬٤٢(ةدلالعا لقيمة كمة في اناقصًا: تغيرات مترا

٩٤٠٬٩٩٧٬٢٩٩٦٧٬٠٢٤٬٧٣تدلة لالستثماراالقيمة العا 

لتالي:النحو اعلىنه كا أعالرات المذكورةا متثافي لالسإن االنتشار الجغر 

(مدققة)٢٠٢١دیسمبر ٣١مدققة)غير (٢٠٢٢یونيو٣٠
يمة لقاى عل زكيسبة التر نالقيمة على نسبة التركيز

العادلةلفة التكة العادلة القيمالعادلة التكلفة ادلة الع القيمة
درهمدرهم درهم م رهددرهم درهم 

٢٧٬٢٧١٬٨١٥١٧٬٠٦٠٬٨٩٧٪٢٧٬٢٧١٬٨١٥١٥٬٩٢٥٬٦٩٠٤٦٬١٪٥٣٬٠٩بية المتحدةعر الارات  مإلا
دول مجلس التعاون  

٥٧٣٬٠٦٩٬٤٨٠٧٠٬٤٩٦٬١٩٪٣٨٥٬٥٠٠٬٤٥٢٥٠٬٠٧٢٬١٤٩٬٣٥٪٤٦٬٩١ألخرى الخليجي ا

١٧٢٬٣٤١٬٧٥٩٦٧٬٠٢٤٬٣٧٪٢٠٠٬٧٧٢٬٧٢٩٤٠٬٩٩٧٬٢٩١٠٠٪١٠٠

لي:ت كما یق المالية كانفي األوراار  ثمتساالي  الحركة فإن
دیسمبر٣١یونيو ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمرهم د

مدققة)(مدققة) غير (

٦٨٬١٦٢٬٢٦٠٦٧٬٩١٣٬٨١٩ةسنالة/الفتر تثمارات في بدایةسلقيمة العادلة لالا
٣٬١٧٢٬٢٣١١٩٬٩٣٣٬٩٣٨السنةترة/لفاي تمت خاللالتاإلضافات
)٢٦٬٣٢٩٬٧٣٥()٢٤٬٦١٤٬٤٧٧(سنةالترة/لفالخالت ي تمالتادات االستبع

المدرجة قة عند إعادة تقييم االستثماراتلمحقغير األرباحا/)الخسائر(
١٬٥٦٣٬٣٠٧)٣٬١٨٢٬١٩٢()٥یضاحإ(لخسائرو اأاحربل األمن خاللة  عادبالقيمة ال

خالل  ن مالتغير في القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة
٨٧٩٬٥٢٧٬١٩٣١٬٠٨٠٬٥مل األخرى ل الشا الدخ نودب

٧٠١٬٠٦٥٬٤٥٦٠٢٬١٦٢٬٨٦سنةالالفترة/لالستثمارات في نهایة دلة  القيمة العا 



أسمنت الخليج ش. م. ع.كةر ش
الموجزةية المرحليةالالمبياناتات حول الضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠في  

١٥

ون ز المخ-١٠
سمبردی٣١یونيو ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمهم در 

مدققة)(مدققة) غير (

٨٬٧٤٥٬٣٩٠٢٬٨٧٤٬٢٠٥امة الصنعتبضائع
٦٬٣٢٨٬١٨٤٩٬٩٦٨٬١٥٣ةد أوليوام
٢١٬٠٣٩٬٧٣٩٨٬١٨٣٬٠٤٤التنفيذعمال قيداأل

٣٣٬٦٥٢٬١٩٦٤٠٬٩٨٦٬١٥٥لتشحيموزیوت ااألكياس والوقود  
٢٥٬٥٢٧٬٧١٦٢٦٬١٩٦٬١٦٤نةالصيا رةإدا-غيار  لقطع ا

٩٬٤٠٥٬٠٥١١١٬١٦٣٬٨٤٢كيةالمواد االستهال
٦٠٤٬٤٥٠١٧٣٬٤٤٨واتأد

١٠٥٬١٤٨٬٨٨٠٩٩٬٨١٩٬٨٨٠
)٢١٬٠٢٥٬٥٥٥()٥٥٥٬٠٢٥٬٢١(ون بطيء الحركةناقصًا: مخصص المخز 

٣٢٥٬١٢٣٬٨٤٣٢٥٬٧٩٤٬٧٨

).(أ)١٤(إیضاح الت البنكیة التي حصلت علیھا الشركة التسھیوصبخصنزومخ اللحریق على  ان ضدالتأمیالتنازل عن بولیصة أ)

).(أ)١٤(إیضاحةلت علیھا الشركالتي حصكیة بنلتسھیالت االل المخزون مقابن رھتمب) 

د في الصندوق قوالننوك البدى  األرصدة ل-١١
دیسمبر٣١یونيو ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

مدققة)(ة) مدققغير (

٩٣٤٬٤٢٨٥٧٬٩دوق الصند فيقن

البنوك:األرصدة لدى 
٢٬٨٩٤٬٧٣٩٤٬٢٩٨٬٢٩٠الحسابات الجاریة

٢٢٤٬٧٩٩٬٥٠١٤٬٨٧٤٬٢)أدناهالملحوظة(لبطالدائع تحتو 

٩٦٣٬٦٩٣٬٨٣٠٤٬١٧٢٬٧البنوكدة لدىرصاألمجموع

٨٩٧٬٧٣٦٬٨١٦١٬١٨٢٬٧ق وك والنقد في الصندو ألرصدة لدى البنا



أسمنت الخليج ش. م. ع.كةر ش
الموجزةية المرحليةالالمبياناتات حول الضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠في  

١٦

(تتمة) د في الصندوق قوالننوك دى البرصدة لاأل -١١

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
مرهددرهم 

مدققة)(ة) مدققغير (

وكرصدة لدى البناأل
٦٬٨٩٩٬٧٨٥٥٬١٤٣٬٥٦٣دةربية المتح خل اإلمارات العدا

١٧٨٬٧٩٤١٬٧٤١٬٨٠٢٬٢الخليجي األخرى ن  او س التعضمن دول مجل

٩٦٣٬٦٩٣٬٨٣٠٤٬١٧٢٬٧

.ن ثالثة أشهرعقلتم لمدة تتو ًا ریة سنویالودائع تحت الطلب فائدة باألسعار التجا ى  یترتب عل

المالأس  ر -١٢

یسمبرد٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
همدر درهم 

مدققة)(ة) مدققغير (

مل:ا بالكلمصدر والمدفوعا
٬٤١٠٠٬٥٤٨٤١٤١٠٬٥٤٨٬٤١٠مرهد١نها ملكقيمةدي عا سهم٤١٠٬٥٤٨٬٤١٠

ياطياتاالحت-١٣

یــتم تحویــل ، )وتعدیالتــه(يــة المتحــدةمــارات العربفــي دولــة اإل٢٠١٥) لسنة ٢(قمتحادي ر االن نو قا والاألساسي للشركة لنظامات اطلبوفقًا لمت
إلــى االحتيــاطي القــانوني یقــاف التحویــل جــوز إ. یي االختيــار اطي تيــ االح ى إلــى أخر ٪١٠و حتياطي القانونياح السنویة إلى االمن األرب٪١٠
القــانون.هــا لتــي یســمح بت اي الحــاالفــ بــل للتوزیــع إاليــر قا طي غتيــا إن هــذا االح ع.فو دلمــال المــ س ا٪ مــن رأ٥٠بلــغ هــذا االحتيــاطي متــى
هــذا یبلــغ دما عنــ إلدارة، أوجلــس اميةلــى توصــ عنــاءً بادیــةيــة العيــة العموملجمعتيــاطي االختيــاري بقــرار مــن ااالح جوز إیقاف التحویل إلــى وی

ع.مال المدفو المن رأس٪٢٠االحتياطي  

احتياطياحتياطي 
المجموعتياري اخ نوني قا 

درهمدرهم درهم 

٥٥٧٬٩٣٠٬٣٤٣٤٨٤٧٣٢٬٤٬١٠٤٬٣٦٦٬٣٤٨(مدققة)١٠٢٢دیسمبر ٣١في  الرصيد

٥٥٧٬٩٣٠٬٣٤٣٤٨٤٧٣٢٬٤٬٠٤١٬٦٦٣٬٣٤٨مدققة)غير (٢٠٢٢یونيو٣٠في لرصيدا



أسمنت الخليج ش. م. ع.كةر ش
الموجزةية المرحليةالالمبياناتات حول الضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠في  

١٧

(تتمة) ياطياتاالحت-١٣

أربــاح ي توزیعــاتلــم تــتم الموافقــة علــى أ، )٢٠٢١أبریل ١١-٢٠٢١(٢٠٢٢مارس٢٨اریخقدة بتومية السنویة المنعل الجمعية العمخال
بشــرط الحصــول علــى الموافقــات يون درهــم مل٢٠٬٥مبلغ الموافقة على توزیع أرباح بتمت –٢٠٢١(٢٠٢١برمدیس٣١للسنة المنتهية في  

.)١٧إیضاح  ) (سلطات التنظيميةالمنالالزمة

كو نالبيات منسلفال-١٤

لاألجقصيرة -أ

ریسمبد٣١ونيو ی٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

مدققة)(مدققة) ير غ(

٨٤٢٬٣٧٨١٬٣٩٥٬٨٢٧البنوكن ف مالمكشو لىعالسحبت هيالست
٦٣٤٬١٦١٬٥٢٧٤٧٬٦٠٠٬٢٧قرض قصير األجل

٠١٢٬٠٠٤٬٥٣٥٧٤٬٩٩٦٬٢٨موع السلفيات من البنوكمج 

صــدةأر ترتــب علــى . تر شــهًراخــالل اثنــي عشــ جل صيرة األالقروض قیتم سدادو لطلبعند اركة للشف المكشو لىحب عالسدةأرصیتم سداد
باإلضــافة إلــى فــروق األســعار علــى ســعر إیبــور سية في السوق بنــاءً ر متغيرة وتنافبأسعا لقرض قصير األجل فائدة واوفشلمكالىالسحب ع

طــي ضــد الحریــق تغن يصــة التــأمعــن بوليخــرى مثــل التنــازلة األماليــ ات الض الســندبعــ كة و ن الشــر عــ در ة مقابــل ســند إذنــي صــا وهي مضمون
علـــى  ة لبي ات ســ وتعهـــد (ب))  ١٠(إیضــاح  المخـــزون الـــرهن علــى  و ) (و)٧إیضــاح (نقـــلثابتـــة القابلــة للالت داوالموجــو أ)) (١٠(إیضـــاحالمخــزون 

. )) ه ( ٧(إیضاح  ودات الثابتة الموج 

لج) طویلة األب 

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

مدققة)(مدققة) غير (

٢٠٦٬٢٢٩٢٠٠٬٤٦٩المتداولء  الجز 
٣٧٤٬١٨٩٤٩٬١٢٢لالمتداو الجزء غير  

٦٠٣٬٢٢٤٤١٨٬٣٢٣لقروض ألجلامجموع 

ى أســاس تســتحق الســداد علــ و )) د(٧مضــمونة مقابــل الســيارات الممولــة (إیضــاح وهــيویًا ســن٪٣ة بنســبة فائــدألجــلض ى القــرو علــ تــبتر ت
.٢٠٢٣أغسطس ١بتاریخ  دفعة آخر  تستحق شهري و 



أسمنت الخليج ش. م. ع.كةر ش
الموجزةية المرحليةالالمبياناتات حول الضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠في  

١٨

مة) تت( وكفيات من البنسلال-١٤

ةمویليلتناتجة عن األنشطة اات الي المطلوبفات التغير ) ج

یونيو ٣٠نقدیة التدفقات النقدیةات الفق التدینایر ١
٢٠٢٢الصادرة الواردة ٢٠٢٢
درهم درهم درهم درهم 

٥٢٬١٦١٬٦٣٤) ٤١٬٣٨٥٬٢٥٦(٢٧٬٦٠٠٬٧٤٧٦٥٬٩٤٦٬١٤٣ل جقرض قصير األ
٨٤٢٬٣٧٨)٥٥٣٬٤٤٩(١٬٣٩٥٬٨٢٧ك و لى المكشوف من البنسحوبات ع

٢٩٬٠٥٦٬٣٧٩)٣٣٠٬٦٩٢(-٢٩٬٣٨٧٬٠٧١توزیعات أرباح مستحقة 
٦٠٣٬٢٢٤)٨١٥٬٩٨(-٣٢٣٬٤١٨قروض ألجل 

٩٩٤٬٢٨٤٬٨٢) ٢١٢٬٣٦٨٬٤٢(٥٨٬٧٠٧٬٠٦٣١٤٣٬٩٤٦٬٦٥

دیسمبر٣١ات التغير نقدیة التدفقات النقدیة التدفقات الیر ینا ١
٢٠٢١ألخرى ارة الصاد الواردة ٢٠٢١
درهم درهم درهم درهم درهم 

٢٧٬٦٠٠٬٧٤٧-) ١٥٨٬٠١٦٬٠٦٦(٤٤٬٩١٢٬٢٦٩١٤٠٬٧٠٤٬٥٤٤جل صير األقرض ق
سحوبات على المكشوف

١٬٣٩٥٬٨٢٧-)٩٬١٨٩٬٩٠٥(-١٠٬٥٨٥٬٧٣٢ك و من البن
٢٠٬٥٢٧٬٤٢٠٢٩٬٣٨٧٬٠٧١) ١٩٬٨٣٩٬٦٥١(-٢٨٬٦٩٩٬٣٠٢توزیعات أرباح مستحقة 

٢٣٬٤١٨٣-) ١٨٨٬٩٨٤(-٥١٢٬٤٠٢قروض ألجل 

٢٠٬٥٢٧٬٤٢٠٥٨٬٧٠٧٬٠٦٣) ١٨٧٬٢٣٤٬٦٠٦(٬٧٠٩٬٧٠٥٨٤١٤٠٬٧٠٤٬٥٤٤

. تصــنف عد كما في نهایة الســنةیتم دفعها بي لم ة خالل السنة والتمعلنة والمستحقات األرباح الخرى" آثار توزیعالتغيرات األد "یتضمن العمو 
.ةيليغالتشة نشطمن األیل المدفوعة على أنها تدفقات نقدیةكلفة التمو تكةالشر 

ئنون التجاریون واآلخرون الدا-١٥
دیسمبر٣١یونيو ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

ققة)مد(قة) مدقغير (

١٤٤٬٨٨٩٬٦٨٥١٥٩٬٢٦٠٬١٧٤اریون ائنون تج د
٢٩٬٠٥٦٬٣٧٩٢٩٬٣٨٧٬٠٧١المستحقةو غير المستلمةاحاألربتوزیعات 

٢٣٬٢١٣٬٦٧٦١١٬٢٠٢٬٦٩٧مصاریف مستحقة
٣٬١٨٧٬٧٩٧١٬٤١٠٬٧٤٢)٤(إیضاح  ات من العمالءفيسل

٨٥٠٬٠٢٤١٬١٠٢٬١١٦ضریبة القيمة المضافة المستحقة
٢١٤٬٥٢٨٢١١٬٨٨٤خرون ون آئناد

٧٧٥٬٧٢٥٬١٠٢٠١١٬٢٤٧٬٢٠٣



أسمنت الخليج ش. م. ع.كةر ش
الموجزةية المرحليةالالمبياناتات حول الضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠في  

١٩

للسهمةاألساسيخسارة ال-١٦

فترة الستة أشهر المنتهية في ي منتهية فأشهر الثةال لثفترة ا
٢٠٢١یونيو ٢٠٢٢٣٠یونيو ٢٠٢١٣٠یونيو٢٠٢٢٣٠یونيو٣٠

درهم درهم درهم درهم 
(غير مدققة) قة) (غير مدقير مدققة) (غير مدققة) غ(

) ٢٥٬٣٨١٬٦٩٥() ٢٩٬٢٤٢٬٠٨٨() ١٨٬٥٩١٬٨٣٧()٧٬٨٣٧٬٩٦٠(للفترة ئر لخسا ا
════════════════════════════════════

٤١٠٬٥٤٨٬٤١٠٤١٠٬٥٤٨٬٤١٠٤١٠٬٥٤٨٬٤١٠٤١٠٬٥٤٨٬٤١٠سهمالمتوسط المرجح لعدد األ
════════════════════════════════════

) ٠٬٠٦٢()٠٬٠٧١() ٠٬٠٤٥()٠٬٠١٩(مللسهاألساسية ائر الخس
════════════════════════════════════

السهم عند استخدامها.بحية ر ىعلر مخففية قد یكون لها تأثيات مالدو م الشركة بإصدار أي أتقم ل)أ

ح توزیعات األربا-١٧

على  مين من قبل المساهم الموافقة لم تت،  )٢٠٢١أبریل  ١١-٢٠٢١(٢٠٢٢س  مار ٢٨ومية السنویة المنعقدة بتاریخ ل الجمعية العمخال
درهم مليون ٢٠٬٥ح نقدیة بقيمة  با ت أر عا توزیوافقة على  تمت الم-٢٠٢١(٢٠٢١مبر  دیس٣١هية في  نتلمي توزیعات أرباح للسنة اأ

مجلس اإلدارة  عضاء أنه لم یتم اعتماد أي تعویضات أل كما  .)٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في  ٪ من رأس مال الشركة ٥ثل تموالتي 
.ال شيء)-٢٠٢٠(٢٠٢١ر دیسمب٣١المنتهية في اهمين للسنةل المسمن قب

قةت العالذااف  ر طع األاألرصدة والمعامالت م-١٨

العالقةات التالية مع األطراف ذ، أبرمت الشركة المعامالتالفترةخالل  

فترة الستة أشهر المنتهية في ي منتهية فلأشهر ا لثالثةفترة ا
٢٠٢١یونيو ٢٠٢٢٣٠یونيو ٢٠٢١٣٠نيویو ٢٠٢٢٣٠یونيو٣٠

درهم درهم درهم درهم 
(غير مدققة) (غير مدققة) ير مدققة) (غير مدققة) غ(

حضور اجتماعات مجلس  مصاریف
٢٠٦٬٧٩٥١٠٣٬١٢٠٤٧٢٬٦٤٠٢٥٧٬٤٢٦اللجان و اإلدارة

════════════════════════════════════
وكة من أرباح من منح قطعة أرض ممل
٦٬٦٩١٬٦٥٥---) ٦احقبل حكومة رأس الخيمة (إیض 

════════════════════════════════════



أسمنت الخليج ش. م. ع.كةر ش
الموجزةية المرحليةالالمبياناتات حول الضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠في  

٢٠

(تتمة) قةت العالاف ذاطر األرصدة والمعامالت مع األ-١٨

موظفي اإلدارة العليات تعویضا
نت كما یلي:كا رةالفتضات اإلدارة العليا خالل  إن تعوی

منتهية في ال ر فترة الستة أشه ي منتهية فأشهر اللثالثةفترة ا
٢٠٢١یونيو ٢٠٢٢٣٠یونيو ٢٠٢١٣٠یونيو٢٠٢٢٣٠یونيو٣٠

درهم درهم درهم درهم 
(غير مدققة) (غير مدققة) ير مدققة) (غير مدققة) غ(

خرى قصيرة األجل  الرواتب والمزایا األ 
١٬٠٦٤٬٥١٦٩٧٨٬٢٣٣٢٬١٣٩٬٦٣٣١٬٩٥٦٬٤٦٦(اإلیضاح أدناه) 
٧٧٬٢١٣٩٦٬٣٠٠١٥٤٬٧٧٨١٩٢٬٦٠٠للموظفين ة دممكافأة نهایة الخ 

────────────────────────────────────────
١٬١٤١٬٧٢٩١٬٠٧٤٬٥٣٣٢٬٢٩٤٬٤١١٢٬١٤٩٬٠٦٦

════════════════════════════════════

الفتــرةخــالل مصــروفات المبــالغ المثبتــة كي هــ جــلاألصــيرةقرى خــ ا األب والمزایــ تــ واالر اله تتعلــق بأعــ ول عنهــا فــي الجــدح مفصــ إن المبــالغ ال
إلدارة العليا.والمتعلقة بموظفي ا

المطلوبات الطارئة وااللتزامات-١٩

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
همدر درهم 

ققة)مد(قة) مدقغير (

٤٩٬٥٧٧٬٩٣٢٢٩٤٬٩٧٣٬٦١اعتمادات مستندیة

٣٦٬٧٢٥٥٢٧٬٣٦انمت ضخطابا 



أسمنت الخليج ش. م. ع.كةر ش
الموجزةية المرحليةالالمبياناتات حول الضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠في  

٢١

ةياعقطمعلومات الال-٢٠

خالل قطاعي أعمال رئيسيين:كة من مل الشر تع

ریة.تثما السالعقارات او )ریةا الج ات  حسابالناء  استث(بنوكلدى البالودائع  وراق مالية و سمنت، وقطاع االستثمار الذي یشتمل على االستثمارات في أیشمل تصنيع جميع أنواع اإلو يقطاع صناع

٢٠٢١یونيو٣٠شهر المنتهية في أالستةة فتر ٢٠٢٢وني یو ٣٠ة في شهر المنتهي أالستةة ر فت
المجموع مارات استثتصنيعالمجموع استثمارات تصنيع
درهم درهم درهم درهم درهم درهم 

) مدققة(غير ) مدققة(غير ) مدققة(غير ) مدققة(غير ) مدققة(غير) مدققة(غير 

١٦٧٬٥٧٤٬٨٠٦-١٧٦٬٥٦٢٬٤٩٣١٦٧٬٥٧٤٬٨٠٦-١٧٦٬٥٦٢٬٤٩٣ع ا قطت الإیرادا
══════════════════════════════════════════════════════

) ٢٥٬٣٨١٬٦٩٥(٧٬٢٠١٬٥٠١) ٣٢٬٥٨٣٬١٩٦() ٢٩٬٢٤٢٬٠٨٨()١٬٠١٤٬٦٦٤() ٢٨٬٢٢٧٬٤٢٤(ج القطاع نتائ
══════════════════════════════════════════════════════

٢٠٢١سمبردی٢٠٢٢٣١یونيو٣٠
المجموع استثمارات صنيعتالمجموع استثمارات تصنيع

)مدققة()مدققة()مدققة() مدققة(غير ) مدققة(غير ) مدققة(غير 
درهم درهم رهم ددرهم رهم ددرهم 

٨١٦٬١٧٣٬٩٦٩٦٣٬٤٩٤٬٩٢٥٨٧٩٬٦٦٨٬٨٩٤٧٩٨٬٧٢٨٬٦٩٩٨٣٬٦٦٦٬٢٧٤٨٨٢٬٣٩٤٬٩٧٣طاع القتجوداو م
════════════════════════════════════════════════════════

٢٤١٬٠٤٧٬٧٨٦-٢٦٣٬٥١٥٬٧٤٦٢٤١٬٠٤٧٬٧٨٦-٢٦٣٬٥١٥٬٧٤٦القطاع مطلوبات
══════════════════════════════════════════════════════

األعمال.ت بين قطاعات  ال توجد أي معامال



أسمنت الخليج ش. م. ع.كةر ش
الموجزةية المرحليةالالمبياناتات حول الضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠في  

٢٢

مة)(تتيةاع لومات القطالمع- ٢٠

القطاعية، موضحة أدناه: ، إعداد التقاریر٨مالية رقم عداد التقاریر الولي إلالدرالمعيا ات اإلضافية حسب متطلبات المعلومإن

ية الجغرافاعات لومات حول القطمع)أ

٤٦٬٨ة  لعربية المتحدرات ا ما إلاخل دولة اشركة دللالء  العمت من  ادابلغت اإلیر ،  ٢٠٢٢یونيو٣٠هية في  منتالأشهرالستةفترة  خالل  
) وبل٣٣٬٨–٢٠٢١یونيو٣٠تهية في  أشهر المنالستةة  فتر مليون درهم  دولة اإلمارامليون درهم)  خارج  من العمالء  ت غت اإلیرادات 

).همدر مليون ١٣٣٬٨–٢٠٢١یونيو٣٠ة في المنتهيشهر أة الستفترة م (ليون درهم١٢٩٬٧) جانبتحدة (العمالء األمبية الالعر 

أهم العمالء)ب 

٣٠أشهر المنتهية في  الستةفترة  (عمالء  ٧من  مالي اإلیراداتمن إج ٪٨٩یمثل  ي  والذ،  همدر مليون ١٥٧٬٥لغ  یرادات مبإلتضمن ات
).ءعمال٧من إجمالي اإلیراداتمن٪٩٣ثل والذي یم)مليون درهم١٥٦٬٤–٢٠٢١یونيو

ةدلاالعس القيمة ياق-٢١

ن المشــاركين معاملة منتظمة بيمطلوبات ما فيویل بندلتح ات ما أو المدفوع سيتم قبضه لبيع بند موجودة هي السعر الذي دلعا لمة القياإن
مــة عریــف القيتتضــمنعادلــة. یرات القيمــة الوتقــدیلدفتریــة مــة االقي، یمكــن أن تنــتج فروقــات بــينالنحــواق بتــاریخ القيــاس. وعلــى هــذلســو فــي ا

روط و إجــراء معاملــة بشــ بصــورة كبيــرة أملياتهــا م عأو حاجة لتقلــيص حجــ االستمراریة دون أي نية كة تعمل وفق مبدأشر الض أنتراافادلة  لعا
مجحفة.

بالتكلفة المطفأةلمدرجةاالعادلة لألدوات المالية  مة القي
تعــادل المرحليــة المــوجزة الماليـــة أة فــي البيانـــاتطفــ لماكلفــةالتبثبتــة لمايــةبــات المالطلو والملماليــة جــة للموجــودات االمدر المبــالغ أن دارة ترى اإل
.ادلةعقيمها ال

يمة العادلةاس القألغراض قيفتراضات المطبقةالايم و أساليب التقي
اتفــي البيانـــ خدمةتمســـ ت الاالفتراضــا ثلـــة و لمما م ايــيليب التقة باســتخدام أســـا ماليـــ لت اطلوبــا الماليـــة والمودات لـــة للموجــ ة العادیــتم تحدیـــد القيمــ 

.٢٠٢١بر دیسم٣١المنتهية في  للسنةالسنویة المدققة  لماليةا

تكررلعادلة على أساس مبالقيمة االتي یتم قياسها و ة للشركت المالية  القيمة العادلة للموجودا
ات عــن كيفيــة تحدیــد ومــ علل التــالي مالجــدو ح وضــ یة.ماليــ التقــاریرفتــرة الي نهایةلة فكة بالقيمة العادلشر للية ما م قياس بعض الموجودات الیت
لمالية؛جودات ام العادلة لهذه المو القي



أسمنت الخليج ش. م. ع.كةر ش
الموجزةية المرحليةالالمبياناتات حول الضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠في  

٢٣

(تتمة) لةقياس القيمة العاد-٢١

ودات المالية جمو ال
تسلسل  لة  قيمة العادال

القيمة  
العادلة 

أساليب التقييم  
ت والمدخال

ة يسيئ الر 

المدخالت 
ر  ة غي الهام 
وظة الملح

خالت لمدة اعالق
ظة  حو الملر غي
ة دل العالقيمة با

یونيو٣٠
٢٠٢٢

بر دیسم٣١
٢٠٢١

درهم م دره
(مدققة)ة)(مدقق

رات في االستثما 
وق الملكية  حق

المدرجة  اولةالمتد
ة من ة العادلقيمبال
دخل  بنود الاللخ 

رى األخ الشامل 

١لمستوى ا١٤٬٤٤٩٬٣٨٨٣٠٬٥١٨٬٩٢٠
أسعار 

طاءاتعال
ة فيداولالمت
شطة وق نس

ینطبق الال شيء

ثمارات في االست
غير  ة قوق الملكيح 
المدرجة  ةلمتداولا
القيمة العادلة من ب

ل  نود الدخ بخالل
األخرى الشامل 

٣المستوى٦١٨٬٣٧٣٦١٨٬٣٧٣
م  طریقة تقيي

صافي
تالموجودا
المعدلة

مة  ي قيصاف 
وداتموج لا
دم خصم لعوال
قجود تسویو 

رة  اإلدااستخدمت
صافيمتقييیقة طر 

تي  الو الموجودات
قيمة العادلة  تمثل ال
بحسب المناسبة

دارة. اإل
في االستثمارات

حقوق الملكية  
جة  المدر لةالمتداو 
ة العادلة من بالقيم
األرباح أو  لخال
ائر لخسا

١المستوى ٢٩٬٩٩٧٬٩٤٠٣٧٬٠٢٤٬٩٦٧
عار أس

ءاتا العط
المتداولة في 

نشطة سوق 
بق طال ینشيءال 

────────────────────
٤٥٬٠٦٥٬٧٠١٦٨٬١٦٢٬٢٦٠

════════════════════



أسمنت الخليج ش. م. ع.كةر ش
الموجزةية المرحليةالالمبياناتات حول الضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠في  

٢٤

دلة (تتمة) قياس القيمة العا-٢١

قيمة العادلةالتسلسل
لحــد اإلــىة اســتنادال القيمــة العادلــ ا ضــمن تسلســ یــتم تصــنيفهعنهــا صــاحاإلفا أوة لهــ قيــاس القيمــة العادلــ ي یــتم لتــ وات الماليــة اإن جميــع األد

اس القيمة العادلة ككل، كما یلي:سية لقيالت األسا خ مدالمن األدنى  

لة.المماثت  ت أو المطلوبا شطة للموجوداي األسواق الن) فاولة (غير المعدلةول: أسعار السوق المتداألالمستوى 

يــر رة أو غصــورة مباشــ بة وظــ ملح مــدخالت لــة (ادالعاس القيمــةخالت الــالزم لقيــ نــى مــن المــدالحــد األدمتســتخديم ب تقيــ ســاليي: أالمستوى الثان
مباشرة)،

ير ملحوظة).لة (مدخالت غالقيمة العادياسلمدخالت الالزم لقستخدم الحد األدنى من اتالمستوى الثالث: أساليب تقييم

ویات تمســ ن بيقد تمتیالتحو التإذا كانتحدد الشركة فيما س متكرر، تلة على أسا دالعا يمةبالقثبتةالمموجودات والمطلوباتصوص البخ 
د ل فتــرة إلعــدال) فــي نهایــة كــ ككــ اس القيمــة العادلــةدنــى مســتوى الجوهریــة لقيــ أبإعــادة تقيــيم التصــنيف (اســتنادًا إلــى مــدخالتلتسلســل فــي ا

لية.ما التقاریر ال

ل ادلــة خــاللقيمــة العاس يا ت قي عمليا مة فخدلمستلمدخالت التقييم وأنواع اوأساليب اصة بالشركةا م الخ قييت التمليا لى علم یطرأ أي تغيير ع
الفترة.

مدققة)غير (٢٠٢٢یونيو٣٠

المجموع٣المستوى ٢المستوى ١ى المستو 
همدر درهم م درهدرهم 

١٢٬٦٣٠٬٠٠٠١٢٬٦٣٠٬٠٠٠--قارات االستثماریةالع

العادلةبالقيمة ةمدرج الماراتاالستث
٢٩٬٩٩٧٬٩٤٠--٢٩٬٩٩٧٬٩٤٠الخسائرخالل األرباح أومن

لمدرجة بالقيمة العادلةت اتثمارااالس
ود الدخل الشامل األخرى:ن خالل بنم
١٤٬٤٤٩٬٣٨٨--١٤٬٤٤٩٬٣٨٨ية المتداولةحقوق الملك-
٣٧٣٦١٨٬٣٧٣٦١٨٬--ولةمتداغير الية ق الملكحقو -

٣٧٣٬٢٤٨٬١٣٥٧٬٦٩٥٬٧٠١-٤٤٬٤٤٧٬٣٢٨



أسمنت الخليج ش. م. ع.كةر ش
الموجزةية المرحليةالالمبياناتات حول الضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠في  

٢٥

(تتمة) ةدلعاالقيمة الياسق-٢١

(مدققة)٢٠٢١بر یسمد٣١

المجموع٣المستوى ٢ى و المست١المستوى 
مدرهدرهم درهم رهم د

١٢٬٦٣٠٬٠٠٠١٢٬٦٣٠٬٠٠٠--تثماریةالعقارات االس

لةلعادايمة ت المدرجة بالقماراالستثا
٣٧٬٠٢٤٬٩٦٧--٣٧٬٠٢٤٬٩٦٧ئرن خالل األرباح أو الخسا م

مدرجة بالقيمة العادلةلات  االستثمارا
األخرى:لشامل خل ان خالل بنود الدم
٣٠٬٥١٨٬٩٢٠--٣٠٬٥١٨٬٩٢٠لةالملكية المتداو ق  قو ح -
٣٧٣٬٦١٨٧٣٣٬٦١٨--غير المتداولةملكية حقوق ال-

٣٧٣٬٢٤٨٬١٣٢٦٠٬٧٩٢٬٨٠-٨٨٧٬٥٤٣٦٧٬

يذلك لــيس هنــاك أًا لــ ووفقــ العادلــة بالقيمــةجب قياسها مالية یبات. ال توجد أي مطلو ةتر لفایات خالل ستو لمين اتحویالت بتكن هناك أي  لم
ل أعاله.صوص الجدو فصاح بخ إ

الموجزةلية المرحلموافقة على البيانـات الماليـة ا-٢٢

.٢٠٢٢أغسطس١١ة لإلصدار بتاریخ  موجز البيانات المالية المرحلية الاعتمد مجلس اإلدارة


