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المقدمة 
  ٢٠٢٢مارس  ٣١لقد قمنا بمراجعة البيانات المالية الموجزة المرحلية المرفقة لشــــركة أســــمنت الخليج ش.م.ع ("الشــــركة") كما في  

ـــائر    ٢٠٢٢مـارس    ٣١والتي تتـألف من بيـان المركز المـالي المرحلي كمـا في   ـــــــــ والبيـانـات المرحليـة ذات العالقـة لألربـاح أو الخســ
ــياســــــات والدخل الشــــــامل والتغيرات في حق وق الملكية والتدفقات النقدیة لفترة الثالثة أشــــــهر المنتهية في ذلك التاریخ وملخص الســــ

ــؤولة عن اإل ــيریة. إن اإلدارة مسـ ــبية الهامة واإلیضـــاحات التفسـ البيانات المالية الموجزة المرحلية  ههذالعادل لعرض العداد و المحاسـ
"). إن مســـؤوليتنا هي ٣٤اریر المالية المرحلية ("المعيار المحاســـبي الدولي رقم ، إعداد التق٣٤وفقًا للمعيار المحاســـبي الدولي رقم 

إعطاء استنتاج حول هذه البيانات المالية الموجزة المرحلية استنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

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

من قبل مدقق حســـابات المنشـــأة المســـتقل". تتألف مراجعة المعلومات المالية المرحلية من طلب االســـتفســـارات بصـــورة رئيســـية من 
ألخرى. إن مجال عملية لمســـــؤولين عن األمور المالية والمحاســـــبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة ااألشـــــخاص ا

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

بخصوص التدقيق.

االستنتاج 
ــا، لم یرد إلى علمنا ما یســتوجب االعتقاد بأن البيانات المالية الموجزة المرحلية المرفقة لم یتم إعدادها، من  اســتنادًا إلى مراجعتنــــــــــــــ

.٣٤ریة، وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  جميع النواحي الجوه

عن إرنست ویونغ،

:قبل موقعة من
وردة إبراهيم

شریك
١٢٥٨رقم القيد: 

٢٠٢٢مایو  ١٢
، اإلمارات العربية المتحدة الشارقة



.ت الخليج ش. م. عنأسمشركة 

.ةالمرحلية الموجز البيانات الماليةهذهمنءًا  جز المرفقة٢٢إلى  ١من تتشكل اإلیضاحا 
٢

المرحلي الموجزاألرباح أو الخسائربيان 
٢٠٢٢مارس ٣١المنتهية في للفترة

ي المنتهية ففترة الثالثة أشهر
مارس ٣١

٢٠٢٢
مارس ٣١

٢٠٢١
درهم درهم إیضاح 

٤٧٧٬٠١٥٬٨٩٣٧٦٬٦٤٢٬٢٦٨ت من عقود العمالءرادااإلی

) ٨٥٬٨٧٣٬٢٣١() ٩٠٬٧٨٥٬٤١٥(تكلفة المبيعات 
──────────────────

)٩٬٢٣٠٬٩٦٣() ١٣٬٧٦٩٬٥٢٢(الخسائر إجمالي 

٤٠٤٬٥٦٤١٬٢١١٬١٥٠خرالدخل التشغيلي اآل

)٨٬٥٨٨٬١٧٢()٨٬٥٥٧٬٩١٧(مصاریف بيعية وعمومية وإداریة

٣٬٣٩٦٬٧٤٩)٧٢٬٥٩٢(٥صافي–االستثمار دخل / (خسارة)

) ٥٦٩٬٨٤٠()٣٧٨٬١٩٠(تكلفة تمویل

٦٩٦٩٬٥٢٩٦٬٩٩١٬٢١٨دخل آخر
──────────────────

)٦٬٧٨٩٬٨٥٨() ٢١٬٤٠٤٬١٢٨(الخسارة للفترة 
══════════════════

لسهم: ربحية ا
) ٠٬٠١٧()٠٬٠٥٢(١٦للسهمةالخسارة األساسي

══════════════════



.ت الخليج ش. م. عنأسمشركة 

.ةالمرحلية الموجز البيانات الماليةهذهمنءًا  جز المرفقة٢٢إلى  ١من تتشكل اإلیضاحا 
٣

المرحلي الموجزالشاملالدخلبيان 
(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في الثالثة أشهر المنتهية فترةل

فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
مارس ٣١

٢٠٢٢
مارس ٣١

٢٠٢١
درهم درهم 

)٦٬٧٨٩٬٨٥٨() ٢١٬٤٠٤٬١٢٨(ة ر للفتلخسائرا
──────────────────

بنود الدخل الشامل األخرى:
خرى التي لن تتم إعادة األبنود الدخل الشامل

إلى األرباح أو الخسائر في فترات الحقةتصنيفها 
لقيمة  با تثمارات المدرجةسالاعادمن استببالغ محصلةم

-١٢٩٬٢٤٥) أ(٩ود الدخل الشامل األخرى ل بنمن خالالعادلة 
لقيمة تثمارات المدرجة با سالعادلة لالمة لقيغير في اصافي الت
٦٬٧٢٧٬١٣٤٢٬٥١٦٬٥٩٢)ب(٩ود الدخل الشامل األخرى ل بنمن خالالعادلة 

──────────────────
٦٬٨٥٦٬٣٧٩٢٬٥١٦٬٥٩٢األخرى خل الشاملإجمالي بنود الد

──────────────────
)٤٬٢٧٣٬٢٦٦() ١٤٬٥٤٧٬٧٤٩(للفترةاملةشر الئاسالخاليإجم

══════════════════





.ت الخليج ش. م. عنأسمشركة 

.ةالمرحلية الموجز البيانات الماليةهذهمنءًا  جز المرفقة٢٢إلى  ١من تتشكل اإلیضاحا 
٥

الملكيةوق بيان التغيرات في حق
(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في هر المنتهية ثة أشالثالفترةل

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

٦٤١٬٣٤٧٬١٨٧) ٧٨٬١٨٩٬١٩٤() ٣٩٬٦٧٥٬٠٧٠(٤١٠٬٥٤٨٬٤١٠٣٤٨٬٦٦٣٬٠٤١) مدققة(٢٠٢٢ینایر١الرصيد في 

) ٢١٬٤٠٤٬١٢٨() ٢١٬٤٠٤٬١٢٨(---لفترة ة لسار خ ال

٦٬٧٢٧٬١٣٤١٢٩٬٢٤٥٦٬٨٥٦٬٣٧٩--للفترة األخرى ل الشاملبنود الدخ 
──────────────────────────────────────────────────

) ١٤٬٥٤٧٬٧٤٩() ٢١٬٢٧٤٬٨٨٣(٦٬٧٢٧٬١٣٤--رة الشاملة للفت إجمالي الخسارة 

العاديطا تي اح من  حول الم حقوق  لةالقيمة  ألدوات 
المصنفةا خالالعادلةلقيمة  با لملكية  بنمن  الدخل  ل  ود 
-) ٣٢٬٩٦٣(٣٢٬٩٦٣--(أ)) ٩(إیضاح رى ألخ لشامل اا

──────────────────────────────────────────────────
٦٢٦٬٧٩٩٬٤٣٨) ٩٩٬٤٩٧٬٠٤٠() ٣٢٬٩١٤٬٩٧٣(٤١٠٬٥٤٨٬٤١٠٣٤٨٬٦٦٣٬٠٤١(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١الرصيد في 

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

٧١٣٬١٩٥٬٨٨١)٨٬٠٠٥٬٤١٦() ٥٨٬٥٣٧٬٥٧٤(٤١٠٬٥٤٨٬٤١٠٣٦٩٬١٩٠٬٤٦١) مدققة(٢٠٢١ینایر١الرصيد في 

)٦٬٧٨٩٬٨٥٨()٦٬٧٨٩٬٨٥٨(---سارة للفترة الخ 

٢٬٥١٦٬٥٩٢-٢٬٥١٦٬٥٩٢--للفترة األخرى ملا شلاخلالدبنود 
──────────────────────────────────────────────────

)٤٬٢٧٣٬٢٦٦()٦٬٧٨٩٬٨٥٨(٢٬٥١٦٬٥٩٢--الشاملة للفترة إجمالي الخسارة 
──────────────────────────────────────────────────

٧٠٨٬٩٢٢٬٦١٥) ١٤٬٧٩٥٬٢٧٤() ٥٦٬٠٢٠٬٩٨٢(٤١٠٬٥٤٨٬٤١٠٣٦٩٬١٩٠٬٤٦١مدققة) ير (غ٢٠٢١مارس ٣١د فييالرص
══════════════════════════════════════════════════



ع.ج ش. م. الخليشركة أسمنت

.ةالمرحلية الموجز البيانات الماليةهذهمنءًا  جز المرفقة٢٢إلى  ١من تتشكل اإلیضاحا 
٦

المرحلي الموجزبيان التدفقات النقدیة 
٢٠٢٢مارس ٣١المنتهية في للفترة

ي ة فشهر المنتهية الثالثة أفتر 
٢٠٢١سمار ٢٠٢٢٣١مارس٣١

درهم درهم إیضاح 
األنشطة التشغيلية 

)٦٬٧٨٩٬٨٥٨() ٢١٬٤٠٤٬١٢٨(خسارة للفترة 
تعدیالت لتسویة الخسارة مقابل التدفقات النقدیة:

٧١٣٬٠٢٢٬٦١٩١١٬١٥٤٬٣٨٣استهالك موجودات ثابتة
٣٧٨٬١٩٠٥٦٩٬٨٤٠تكلفة التمویل 

٢١٠٬٠٠٠٢١٠٬٠٠٠فينموظخدمة لل یة النها ت مكافآ صمخص 
) ٧٣٨٬٠٢٩(-٨خسائر االئتمان المتوقعةعكس مخصص 

على االستثمارات بالقيمة العادلة من) غير محقق (ربح / خسارة غير محققة 
خالل األرباح أو الخسائر 

٥
٢٬٢٣٩٬٠٧٤(٥٨٠٬٧١٧(

) ٤٠٠٬٠٠٠(-ن بيع شركة شقيقةم المدینة  الذمم  تسویة 
)١٬١٥٧٬٦٧٥()٥٠٨٬١٢٥(٥د وتوزیعات أرباح ئ فوا دخل 

──────────────────
)٦٠٩٬٥٨٧)٧٬٧٢٠٬٧٢٧

في رأس المال العامل التغيرات
٥٬٧٥٠٬١٧٠)٣٬٥٠٩٬٣٠٦(مدینون تجاریون وآخرون 

) ١٣٬٣٧٢٬٩٨٦(١٨٬٢٥٧٬٤١٣مخزون 
٩٦٩٬٢١٤١٣٬٩٨٢٬٨٨٦وآخرون دائنون تجاریون 

──────────────────
٧٬٩٩٦٬٥٩٤٦٬٩٦٩٬٦٥٧لياتد من العمالنق

) ٣٧٩٬١٥٤()١٨٨٬٢٦٠(ة المدفوعة للموظفين یة الخدممكافأة نها 
) ٥٦٩٬٨٤٠()٣٧٨٬١٩٠(تكاليف تمویل مدفوعة

──────────────────
٧٬٤٣٠٬١٤٤٦٬٠٢٠٬٦٦٣ية ة التشغيلمن األنشطصافي التدفقات النقدیة 

──────────────────
ماریة ة االستثشطنأل ا

)٤٬٧٦٧٬٢١٩() ٢٦٬٨٠٧٬٧٢٩(٧شراء موجودات ثابتة
-)١٬٣٨٢٬٢٦٠(درجة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى شراء استثمارات م 

-١٬٨٠٤٬٤٠٧ماليةأوراق  استثمارات في ة من استبعاد محصل مبالغ  
٥٥٠٧٬٧٨٨١٬١٥٦٬٧٥٢مةرباح مستل ات أ توزیع

٥٣٣٧٩٢٣لمةفوائد مست
──────────────────

)٣٬٦٠٩٬٥٤٤() ٢٥٬٨٧٧٬٤٥٧(اریة صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثم
──────────────────

األنشطة التمویلية 
٢٢٬٣٣٦٬٥١٩٥٦٬٠٣٥(ج)١٤والقروض ألجل كصافي الحركة في السلفيات من البنو 

) ١٥٧٬٩٥٠()٢٠٠٬١٩٣(فوعةد مة غير مستلم توزیعات أرباح 
──────────────────

) ١٠١٬٩١٥(٢٢٬١٣٦٬٣٢٦یلية و ماألنشطة الت(المستخدم في)/منصافي النقد 
──────────────────

٣٬٦٨٩٬٠١٣٢٬٣٠٩٬٢٠٤ترة فوالنقد في الصندوق خالل البنوك لدى ال األرصدةصافي الزیادة في 
٧٬١٨٢٬١٦١٦٬٢٦٧٬٩٣٠ة الفترة الصندوق في بدایفينقداألرصدة لدى البنوك وال

──────────────────
١١١٠٬٨٧١٬١٧٤٨٬٥٧٧٬١٣٤ترة في نهایة الفقد في الصندوق األرصدة لدى البنوك والن

══════════════════



كة أسمنت الخليج ش. م. ع.ر ش
ية الموجزةالمرحلالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في  

٧

األنشطة-١

عامة بموجب المرسوم األميري مساهمةة") كشركةالشرك("ةة مساهمة عامة)، رأس الخيم(شرك. ع.مش.  نت الخليجت شركة أسمسستأ 
سنة  الصاد٢٤/٧٧رقم   في  ال١٩٧٧ر  صاحب  حاكمعن  ر سمو  اإليمةالخأس  إمارة  دولة  العربية  ،  إمارات  المكتالمتحدة.  عنوان  ب  ن 

.لألوراق المالية يببوظق أو سإن أسهم الشركة مدرجة في ة.متحدالة ربيمارات العالخيمة، اإل، رأس٥٢٩٥ة هو ص.ب ل للشركالمسج 

.أنواعهبجميع سمنت إلاوتسویق هو القيام بجميع األعمال المتعلقة بإنتاجركةرئيسي للشإن النشاط ال

تقييم افتراضات مبدأ االستمراریة١-١

لتاریخ، بلغت ا ا هذمليون درهم، وكما في٢١.٤خسائر بلغت  شركة، تكبدت ال٢٠٢٢مارس  ٣١خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
١٩-نظرًا لتباطؤ الوضع االقتصادي الكلي نتيجًة لآلثار المترتبة على تفشي جائحة كوفيدمليون درهم.  ٩٩.٥الخسائر المتراكمة للشركة  

ى النتائج التشغيلية للشركة.لًا عوظروف العمل الصعبة لألسعار والضغوط المستمرة لزیادة العرض، فقد أثر ذلك سلب

ا التو دیا لتح كانت  سلسلة  اضطراب  من  التعافي  هي  الفترة  خالل  الرئيسية  كوفيدت  جائحة  بعد  أسعار ١٩-رید  ارتفاع  على  أثرت  والتي   ،
انة المجدولة مع مراعاة القيود  يوالصالوقود والطاقة العالمية التي تشكل جزءًا بارًزا من التكلفة اإلجمالية لإلنتاج، والتحكم في التكلفة الثابتة  

شركة مرونة من جميع النواحي واعتمدت جميع التدابير الملموسة  أظهرت العلى الحركة والتجارة.١٩- تي فرضتها جائحة كوفيدالميةالعال
اعتمدتها   واالستراتيجيات المختلفة التي  إجراءات مراقبة التكاليف  بدأت  كما  الشركة.  في عام  ااإلدلتحسين الوضع لصالح  في  ٢٠٢١رة 

مارس ٣١خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  ز بشكل خاص على تقليل التكاليف الثابتة في تحقيق أهدافها ركي التجميع المجاالت مع  
٢٠٢٢ .

أسعار ر استموقامت اإلدارة بمراجعة أعمال الشركة وإعادة التأكيد على االستراتيجيات حتى تتمكن من التعامل بفعالية مع آثار   ار ارتفاع 
ا على  والسلع  عالقإلطالطاقة  المترتبة  النتائج  جانب  إلى  الحالية  البيع  أسعار  كوفيدوبيئة  جائحة  تفشي  المسار ١٩-لى  یلي  وفيما   .

إلجراءات؛ لالتكتيكي 

 عمالء التصدیر ر معمراجعة األسعار في السوق المحلية من خالل الترتيب مع المنتجين المحليين وإعادة التفاوض على األسعا
 ك ممكناً ات حيثما كان ذلفاءالكخفض التكاليف وتحسين
اال الرأسمالية  المصاریف  األسمنت تقليص  أسعار  تتحسن  عندما  اإلنتاج  زیادة  على  الشركة  قدرة  على  الحفاظ  مع  ختياریة 

واالقتصادات 
یندلمور إدارة صارمة لرأس المال العامل من خالل التفاوض بشأن شروط الدفع مع ا
  الطاقة على  للمحافظة  مصا لصحي 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  الختبار١٢أعدت  السيناریوهات  من  العدید  دراسة  تمت  فيلانة  مرو شهًرا.  مواجهة شركة 
في ذلك: ما  ل بمخاطر األعما 

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

مقایي تحسن  لحين  كافية  وخارجية  داخلية  تمویل  مصادر  لدیها  الشركة  أن  اإلدارة  قررت  ذلك،  ضوء  في ،ءدااألسفي  متوقع  أمر  وهو 
سيها، مقارنة بمنافاألزمات  اإلدارة أنها في وضع أفضل لمواجهة  ترى . تتمتع الشركة حاليًا برافعة مالية منخفضة، وبالتالي  ریبالقالمستقبل  

ومخاطر انتهاك أي تعهدات للدیون. في   لدى كان  ،  ٢٠٢٢سمار ٣١مما یوفر مساحة كافية للتخفيف من المخاطر التشغيلية السلبية 
مليون درهم) عبارة عن تسهيالت اقتراض غير مسحوبة ملتزمة بها.٤٦.٩-٢٠٢١دیسمبر٣١هم (مليون در ٣٧غ الشركة مبل

المتعلقة الشركة  توقعات  على  لتعهداتها بناًء  واالمتثال  العمل  على  قادرة  ستكون  الشركة  أن  اإلدارة  تعتقد  القائمة،  والتسهيالت  بالتنبؤات 
وعد استحقاقها، وبالتالي فقد توصلت إلى حكم بأنه من المناسب إعداد البيانات  ها عند حلول مفاء بالتزاماتكون قادرة على الو تسة و اليمال

ة.تمراریالمالية على أساس مبدأ االس
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٨

(تتمة)مراریةضات مبدأ االستتقييم افترا١-١

توسو  الشركةف  اواصل  ألثر  لدقيقالمتابعة  كة  مع  ١٩-كوفيد(تجد  المسنا  و ور فيروس  األو تط)  األاإلدضاع  ور  توقف  حاالت  عمال  رة 
). ١٩-كوفيدد (نتيجًة لتفشي فيروس كورونا المستج ٢٠٢٢الها وأدائها المالي في سنة م عمل أن تطرأ على أ المحت

للشركةالمحاسبيةي السياساتات فغير التالية و انات الماد البيأسس إعد-٢

ليةالمانات االبيعداد أسس إ١-٢
٣٤وفقًا للمعيــار المحاســبي الــدولي رقــم٢٠٢٢مارس ٣١موجزة المرحلية للشركة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ة الـات الماليـانتم إعداد البي

مرحلية".ة الریر المالي"التقا 

ًا أن تقــرأ جنبــ یة، وینبغــي نو نــات الماليــة الســ يا بلي اة فــ بــ ات المطلو تشتمل البيانات المالية المــوجزة المرحليــة علــى كافــة المعلومــات واإلفصــاح ال
.٢٠٢١دیسمبر ٣١مع البيانات المالية السنویة للشركة كما في إلى جنب 

د تكون متوقعة على النتائج التي قشراً ؤ مليست بالضرورة  ٢٠٢٢مارس  ٣١نتهية في  لماأشهرثالثةال، إن نتائج فترة  باإلضافة إلى ذلك
. ٢٠٢٢دیسمبر ٣١فيةينتهالمة الماليةللسن

جــري تقریــب العربية المتحدة ("درهم") وهــو العملــة المســتخدمة مــن قبــل الشــركة، ویالمالية الموجزة المرحلية بدرهم اإلمارات البياناتیتم إعداد
درهم إال إذا أشير لغير ذلك.أقرب األرقام إلىجميع

أو ة العادلــة مــن خــالل األربــاحبالقيمــ ات المدرجــة مار االســتثاســتثناءيــة، بخ یر التكلفــة التا بــدأ 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 واالســـتثماراتالخســائر 
العادلة.

قبل الشركةمنة لجدیدة المتبعت ایالدعلتاو والتفسيرات المعایير٢-٢

یة للشــركة الماليــة الســنو مرحليــة مماثلــة لتلــك المتبعــة عنــد إعــداد البيانــاتإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات الماليــة المــوجزة ال
التبــاع تقــم الشــركة با ملــ .٢٠٢٢ر ینــای١يا فــ كمــ للســاریة المفعــو ، باســتثناء اتبــاع المعــایير الجدیــدة ا٢٠٢١دیســمبر ٣١سنة المنتهية في لل

سر مفعولها بعد.ألیة معایير أو تفسيرات أو تعدیالت أخرى صادرة ولكن لم یالمبكر

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

٣٧اسبي الدولي رقم  معيار المحلتعدیل على الا–وفاء بعقد تكاليف ال–ات زامتلباملةح العقود الم .
 ٣التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم –اإلشارة إلى اإلطار التصوري
 حاسبي الدولي رقم م لر اعيا مالتعدیالت على ال–المبالغ المحصلة قبل االستخدام المقصود -الممتلكات والمكائن والمعدات

١٦ .
 الشركة التابعة التي  –ألول مرة للمعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية االتباع١داد التقاریر المالية رقم لدولي إلعالمعيار ا

مرة تقوم باتباع المعيار ألول
 ت لتوقف عن تثبيبالمائة ل ١٠نسبة رتبا اخ يالرسوم ف–األدوات المالية -٩المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم

لمالية المطلوبات ا
 الضرائب على قياسات القيمة العادلة -الزراعة٤١ي رقم المعيار المحاسبي الدول

إذا ةبليســتقمفــي الفتــرات الاالســتثناءات ركة اســتخدام لشــ اتنــويليس لهذه التعدیالت أي تأثير على البيانـات الماليـة الموجزة المرحلية للشركة.
.لتطبيقبحت قابلة لأص
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٩

ات غير المؤكدةة والمصادر الرئيسية للتقدیر سبية الهامحكام المحااأل-٣

يــق السياســـات حكــام والتقــدیرات واالفتراضــات التــي تــؤثر علــى تطبإن إعــداد البيانــات الماليــة المــوجزة المرحليــة یتطلــب مــن اإلدارة وضـــع األ
ن تلك التقدیرات.ائج الفعلية عقد تختلف النتخل والمصاریف.مطلوبات والدت والادوجو للمبالغ المعلنةمحاسبية والمال

ارة عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية للشــركة ذه البيانــات الماليــة المــوجزة المرحليــة، كانــت األحكــام الجوهریــة التــي اتخــذتها اإلدعــداد هــ وعنــد إ 
ــة الســنویفــي البيانــات اادر المطبقــة والمصــ 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  

ي منتهية فأشهر اللثالثةفترة ا
٢٠٢١س مار ٢٠٢٢٣١مارس ٣١

درهم درهم 
ير مدققة) (غير مدققة) غ(

إلیرادات نوع ا
٧٧٬٠١٥٬٨٩٣٧٦٬٦٤٢٬٢٦٨بيع السلع

══════════════════

أشهر المنتهية في لثالثةفترة ا
٢٠٢١مارس ٢٠٢٢٣١مارس ٣١

درهم درهم 
ققة) ير مد(غير مدققة) (غ

ةالجغرافياألسواق 
٢٢٬٤٢٥٬١٥٣١٩٬٦٤٢٬٧٣٠المتحدة بيةلعر اداخل اإلمارات 

٥٤٬٥٩٠٬٧٤٠٥٦٬٩٩٩٬٥٣٨المتحدة ربيةات العاإلمار خارج
──────────────────
٧٧٬٠١٥٬٨٩٣٧٦٬٦٤٢٬٢٦٨
══════════════════

أشهر المنتهية في لثالثةفترة ا
٢٠٢١مارس ٢٠٢٢٣١مارس ٣١

هم در درهم 
) ير مدققة(غققة) ير مد(غ

بيت اإلیرادات تثقيت و ت
٧٧٬٠١٥٬٨٩٣٧٦٬٦٤٢٬٢٦٨معين ي وقت فلها  م نقبضائع ت

══════════════════

فــي فتــرة الثالثــة أشــهر المنتهيــة (ء عمــال٧مــن ات مــن إجمــالي اإلیــراد٪٨٨مــا نســبته تمثل درهم والتيمليون ٦٧٬٦غ ادات مبلیر من اإلتتض
.)عمالء٧من داتالي اإلیراإجممن ٪٨٨نسبته ا مل مثتتيلام و درهمليون  ٧٦٬٦–٢٠٢١مارس ٣١
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١٠

(تتمة) ات من عقود العمالءاإلیراد-٤

أرصدة العقود٢-٤

بردیسم٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
مدرهدرهم 

مدققة)(ققة) مدغير (

موجودات ال
٧٢٢٬٣٥٦٬٤٧٦٦٠٬٤٦٨٬٣٧)٨لذمم المدینة التجاریة (إیضاح  ا

ت بامطلو لا
١١٧٬٠٤١٬١٠٧٤٢٬٤١٠٬١)١٥ح (إیضا ءن العمالمة مقدماتفعد

ت األداءزامالتا٣-٤

ــًا خـــاللُیســـتح تســـليم و لاعنــد لعام األداء عــن بيـــع الســـ فاء التـــز یــتم اســـتي ١٨٠-١٥٠-٢٠٢١(التســـليمیومــًا مـــن ١٨٠-١٥٠ق الــدفع عمومـ
).یوماً 

صافي -االستثماردخل/ خسارة) ( -٥

ة فينتهيلماهرأشةثثال فترة ال
مارس٣١ارس م٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

ر مدققة)(غيمدققة) غير(

مارات المدرجة بالقيمة  غير المحققة على االستثحربا األ/)الخسائر(
٢٬٢٣٩٬٠٧٤)٥٨٠٬٧١٧()٩إیضاح  (العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

٥٠٧٬٧٨٨١٬١٥٦٬٧٥٢دخل توزیعات األرباح
٣٣٧٩٢٣الفوائدل دخ 

)٧٤٩٬٣٩٦٬٣)٩٢٥٬٧٢
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١١

رآخدخل  -٦

. وخــالل الفتــرة المنتهيــة فــي من مبيعات الخــردة رئيسي بشكلٍ ر الخ ، یتألف الدخل ا٢٠٢٢مارس ٣١بالنسبة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
مينــاء رأس طعــة أرض لهيئــةویض عــن مــنح قكتعــ كةشــر اله يــ لمليــون درهــم حصــلت ع٦٬٧غ مبلــ ضــمن الــدخل اآلخــر تی، ٢٠٢١مــارس ٣١
لخيمة مقابل ال شيء.تم تخصيص قطعة األرض للشركة في السنوات السابقة من قبل حكومة رأس اخيمة.ال

ابتةالموجودات الث-٧

٣١درهــم (٢٦٬٨٠٧٬٧٢٩مبلــغ الموجودات الثابتة ، بلغت اإلضافات على ٢٠٢٢مارس ٣١ثالثة أشهر المنتهية في ترة الخالل ف)أ
درهــم ١٣٬٠٢٢٬٦١٩قــد بلــغ ٢٠٢٢مــارس ٣١ألشهر الثالثة المنتهية في لستهالكأن االدرهم) و ٤٬٧٦٧٬٢١٩-٢٠٢١مارس  

).درهم١١٬١٥٤٬٣٨٣–٢٠٢١مارس ٣١(

أس الخيمة.ملوكة لحكومة ر ني المرتبطة به على قطع أراضي مع والمبا اء المصنشتم إن)ب

ة.ربية المتحدت العداخل دولة اإلماراةابتالثجوداتجميع المو ع تق)ج

ضــاح (إیاتار قــرض الســيمقابــل ) ألــف درهــم٥٠٤–٢٠٢١دیســمبر ٣١(م ألــف درهــ ٤٧٠یــة دفتر ةصــافي قيمــ براتســيا رهــن تــم)د
).ب)(١٤

).(أ)١٤(إیضاح  ن البنوكممقابل السلفياتات الثابتةالموجودعلى  سلبي هد تع یوجد  )ه

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



كة أسمنت الخليج ش. م. ع.ر ش
ية الموجزةالمرحلالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في  

١٢

ون التجاریون واآلخر نون مدیال-٨

ردیسمب٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

مدققة)(ققة) دمغير (

٥٠٬٢٩٧٬٩٤٦٤٠٬٤٠٩٬٨٨٤جاریون مدینون ت
)٢٢٤٬٩٤١٬٢()٢٢٤٬٩٤١٢٬())ب(ظةلحو ممان المتوقعة (االئتائر  صص خسًا: مخ قصا ن

٤٧٬٣٥٦٬٧٢٢٣٧٬٤٦٨٬٦٦٠

١٠٬٠٥٣٬٤١٢١٦٬٤٣٢٬١٦٨مدینون آخرون 
٢٨٣٬٥٦٧٬٢٢٨٣٬٥٦٧٢٬كة شقيقةلمدینة من بيع شر لذمم اا تعلقة بم

٥٩٬٩٧٧٬٤١٧٥٦٬٤٦٨٬١١١

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

١٣٤٬٩١٠٬٥٧٨٢٨٬٤٠٠٬٥٤

ـــون درهــــم (١٩٬٨بمبلــــغ تجاریــــةالمدینــــة الذمم إن الــــ )أ مليــــون درهــــم) مضــــمونة بالكامــــل بموجــــب ١٨٬٩-٢٠٢١دیســــمبر ٣١مليـ
مم المدینة التجاریة.ه الذل هذن إمكانية تحصيلضما عمالء ن الضمانات بنكية أو خطابات اعتماد غير مشروطة م

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

دیسمبر٣١رس ما٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

(مدققة)(غير مدققة) 

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

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



كة أسمنت الخليج ش. م. ع.ر ش
ية الموجزةالمرحلالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في  

١٣

الماليةوراق ثمار في األ ستاال-٩

خرى بنود الدخل الشامل األاللة العادلة من خثمارات المدرجة بالقيماالستأ) 

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
همدر درهم 

مدققة)() ققةمدغير (

٦٦٬٤٠٨٬٧٩٣٦٦٬٧٣٤٬٦٥٨ةمدرج 
٧٧٬٧٠٥٤٬٠٤٬٠٧٧٬٧٠٥ير مدرجةغ

من خالل بنود عادلة القيمة البمارات  إجمالي االستثوعمجم
٧٠٬٤٨٦٬٤٩٨٧٠٬٨١٢٬٣٦٣بالتكلفةدخل الشامل األخرى ال

)٠٧٠٬٦٧٥٬٣٩()٩٧٣٬٩١٤٬٢٣(افي، صاكمالمتر لةيمة العاداحتياطي القناقصًا:  

٥٢٥٬٥٧١٬٣٧٢٩٣٬١٣٧٬٣١لالستثماراتادلة  العةقيمال

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

(مدققة)٢٠٢١دیسمبر ٣١مدققة)غير (٢٠٢٢مارس ١٣
يمة القعلى زكيسبة التر نالقيمة على نسبة التركيز

لةالعادالتكلفة عادلة مة الالقيالعادلة تكلفة الة العادلالقيمة 
درهمدرهم درهم م درهدرهم درهم 

١٧٥٬٨٣٨١٦٢٬١٥٠٪١٧٥٬٨٣٨١٥٧٬٩٥٠٠٬٥٪٠٬٤ارات العربية المتحدةمإلا
دول مجلس التعاون  

٥٢٥٬٦٣٦٬٧٠١٤٣٬٩٧٥٬٣٠٪٦٦٠٬٣١٠٬٧٠٥٧٥٬٤١٣٬٧٣٥٬٩٩٪٦٬٩٩ألخرى الخليجي ا

٣٦٣٬٨١٢٬٧٠٢٩٣٬١٣٧٬٣١٪٩٨٤٬٤٨٦٬٠٧٥٢٥٬٥٧١٬٧٣١٠٠٪١٠٠

٣٢٬٩بلغ التغير التراكمي في القيمة العادلة لالستثمارات المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بنــود الــدخل الشــامل األخــرى قيمــة ســالبة بمبلــغ 
من حقــوق الملكيــة. جهــا ضــ إدرايــون درهــم) وتــم مل٣٩٬٧لــغ ة بمبقيمــة ســالب-٢٠٢١دیســمبر ٣١(٢٠٢٢مــارس ٣١مليــون درهــم كمــا فــي 

ال شــيء) -٢٠٢١مــارس ٣١مليــون درهــم (٠٬٠٣، قامــت الشــركة بتحویــل مبلــغ ٢٠٢٢مــارس ٣١خــالل فتــرة الثالثــة أشــهر المنتهيــة فــي 
مل الشــا لــدخلمــن خــالل بنــود ادلــة ة العا القيمــ من احتياطي القيمة العادلة إلى الخسائر المتراكمة الناتجة عــن اســتبعاد االســتثمارات المدرجــة ب

١٬٨األخــرى. بلــغ إجمــالي المبــالغ المحصــلة مــن اســتبعاد االســتثمارات المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بنــود الــدخل الشــامل األخــرى مبلــغ 
راجــه فــي م إدالــذي تــ يء) و ال شــ -٢٠٢١مــارس ٣١مليون درهم (٠٬١ال شيء) ما نتج عنه ربح بمبلغ -٢٠٢١مارس ٣١مليون درهم (

مل المرحلي الموجز.الشا لدخلبيان ا

ر ت المدرجــة وغيــ ي أســهم الشــركا فــ الدخل الشامل األخرى االســتثمارات ودة العادلة من خالل بنق الملكية المصنفة بالقيمحقو تضمن أدوات  ت
مــنةادلــ ة العلقيملغاء با ابل لإلير قغشكلٍ تثمارات بهذه االسنيف صص غير مسيطرة في هذه الشركات. تم تصالمدرجة. تحتفظ الشركة بح 

اتيجية في طبيعتها.تر ر هذه االستثمارات اسرى نظرًا ألن الشركة تعتبألخ خل الشامل اخالل بنود الد



كة أسمنت الخليج ش. م. ع.ر ش
ية الموجزةالمرحلالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في  

١٤

(تتمة) الماليةوراق ر في األ ستثمااال-٩

ح أو الخسائرمن خالل األربااالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة ب) 

ربدیسم٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

مرهدهم در 
ة)مدقق(مدققة) غير (

٧٢٬٥١٥٬٠١٦٧٢٬٥١٥٬٠١٦متداولة
١٥٦٬٨٢٦٢٬١٥٦٬٨٢٦٬٢متداولةغير

٧٥٬٣٤١٬١٧٢٧٥٬٣٤١٬١٧٢ات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالتكلفةاالستثمار إجماليمجموع 
)٢٠٥٬١٦٣٬٣٨()٢٩٢٬٨٩٦٬٣٨(دلةالعا لقيمة كمة في اناقصًا: تغيرات مترا

٢٥٠٬٤٤٤٬٣٦٩٦٧٬٠٢٤٬٧٣تدلة لالستثماراالقيمة العا 

لتالي:النحو اعلىنه كا ارات المذكورة أعالافي لالستثمإن االنتشار الجغر 

(مدققة)٢٠٢١دیسمبر ٣١مدققة)غير (٢٠٢٢مارس ٣١
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٪٢٧٬٢٧١٬٨١٥١٧٬١٣٥٬٨٥٣٤٦٬١٪٤٧٬٠ارات العربية المتحدةمإلا
دول مجلس التعاون  

٥٧٣٬٠٦٩٬٤٨٠٧٠٬٤٩٦٬١٩٪٣٥٧٬٠٦٩٬٤٨٧٣٩٬٣٠٨٬١٩٩٬٣٥٪٠٬٣٥ألخرى الخليجي ا

١٧٢٬٣٤١٬٧٥٩٦٧٬٠٢٤٬٣٧٪١٧٢٬٣٤١٬٧٥٢٥٠٬٤٤٤٬٣٦١٠٠٪١٠٠

لي:ت كما یفي األوراق المالية كانتثمار  االسي  الحركة فإن

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

مدققة)((مدققة)

٦٨٬١٦٢٬٢٦٠٦٧٬٩١٣٬٨١٩سنةالة/الفتر تثمارات في بدایةسلقيمة العادلة لالا
١٬٣٨٢٬٢٦٠١٩٬٩٣٣٬٩٣٨السنةترة/لفاي تمت خاللالتاإلضافات
)٢٦٬٣٢٩٬٧٣٥()١٬٦٧٥٬١٦٢(السنةترة/لفاي تمت خاللالتادات االستبع

المدرجة لمحققة عند إعادة تقييم االستثماراتغير األرباحا/)الخسائر(
١٬٥٦٣٬٣٠٧)٥٨٠٬٧١٧()٥یضاحإ(لخسائرأو ااحربل األمن خاللة  عادبالقيمة ال

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
١٣٤٬٧٢٧٬٦٩٣١٬٠٨٠٬٥مل األخرى ل الشا نود الدخ ب

٧٧٥٬٠١٥٬٧٤٦٠٢٬١٦٢٬٨٦سنةالالفترة/دلة لالستثمارات في نهایة القيمة العا 
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(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في  

١٥

ون ز المخ-١٠
سمبردی٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمهم در 

مدققة)(مدققة) غير (

٣٬٥٣٧٬٩٦١٢٬٨٧٤٬٢٠٥امة الصنعتبضائع
٧٬٧٥٣٬٢٦٨٩٬٩٦٨٬١٥٣ةمواد أولي

٧٬٢٢٤٬٤٣٩٨٬١٨٣٬٠٤٤التنفيذعمال قيداأل
٣٢٬٩٣٤٬٧٧٢٤٠٬٩٨٦٬١٥٥لتشحيموزیوت ااألكياس والوقود  

٢١٬٥٣٥٬٩٧٧٢٦٬١٩٦٬١٦٤نةرة الصيا إدا-غيار  لقطع ا
٨٬١٤٣٬٨٢٦١١٬١٦٣٬٨٤٢كيةالمواد االستهال

٢٢٤٬٤٣٢٣١٧٬٤٤٨واتأد

٨١٬٥٦٢٬٤٦٧٩٩٬٨١٩٬٨٨٠
)٢١٬٠٢٥٬٥٥٥()٥٥٥٬٠٢٥٬٢١(ون بطيء الحركةناقصًا: مخصص المخز 

٩١٢٬٥٣٦٬٦٠٣٢٥٬٧٩٤٬٧٨

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

).(أ)١٤(إیضاحةلت علیھا الشركالتي حصبنكیة لالمخزون مقابل التسھیالت ان رھتم

د في الصندوق قوالننوك دى الباألرصدة ل-١١
دیسمبر٣١ارس م٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

مدققة)(ة) مدققغير (

٤٨٥٬٩٩٨٥٧٬٩دوق الصند فيقن

البنوك:األرصدة لدى 
١٬٨٤٤٬٥٧٥٤٬٢٩٨٬٢٩٠الحسابات الجاریة

١١٤٬٩٢٧٬٨٠١٤٬٨٧٤٬٢)أدناهالملحوظة(طلبالودائع تحت

٦٨٩٬٧٧١٬١٠٣٠٤٬١٧٢٬٧دة لدى البنوكرصاألمجموع

١٧٤٬٨٧١٬١٠١٦١٬١٨٢٬٧ق وك والنقد في الصندو ألرصدة لدى البنا



كة أسمنت الخليج ش. م. ع.ر ش
ية الموجزةالمرحلالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في  

١٦

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

دیسمبر٣١ارس م٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

مدققة)(مدققة) غير (

وكرصدة لدى البناأل
٩٬٠١١٬٠٠٥٥٬١٤٣٬٥٦٣ربية المتحدةخل اإلمارات العدا

٦٨٤٬٧٦٠١٬٧٤١٬٨٠٢٬٢الخليجي األخرى ن  او س التعضمن دول مجل

٩٦٨٬١٧٧٬١٠٣٠٤٬١٧٢٬٧

تم لمدة تقل عن ثالثة أشهر.تو ًا ریة سنویالودائع تحت الطلب فائدة باألسعار التجا ى  یترتب عل

المالأس  ر -١٢

یسمبرد٣١رس ما٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

مدققة)(ة) مدققغير (

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

ياطياتاالحت-١٣

یــتم تحویــل ، )وتعدیالتــه(يــة المتحــدةمــارات العربفــي دولــة اإل٢٠١٥) لسنة ٢(تحادي رقماالوالقانون األساسي للشركة لنظامات اطلبوفقًا لمت
إلــى االحتيــاطي القــانوني یقــاف التحویــل جــوز إ. یي االختيــار تيــاطي 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 دفوع. إن هــذا االح لمــال المــ س ا٪ مــن رأ٥٠بلــغ هــذا االحتيــاطي متــى
هــذا یبلــغ دما عنــ إلدارة، أوجلــس اميةلــى توصــ عبنــاءً ادیــةيــة العيــة العموملجمعتيــاطي االختيــاري بقــرار مــن ااالح جوز إیقاف التحویل إلــى وی

ع.مال المدفو المن رأس٪٢٠االحتياطي  

احتياطياحتياطي 
المجموعتياري اخ قانوني 
درهمدرهم درهم 

٩٧٧٬٤٥٧٣٦٤٬٤٨٤٧٣٢٬٤٬٤٦١١٩٠٬٣٦٩٬(مدققة)٠٠٢٢دیسمبر ٣١في  الرصيد

٩٧٧٤٥٧٬٣٦٤٬٤٤٨٢٬٧٣٤٬٤٦١١٩٠٬٦٩٬٣دققة)مغير  (٢٠٢١مارس ٣١في  لرصيدا

٥٥٧٬٩٣٠٬٣٤٣٤٨٤٧٣٢٬٤٬٠٤١٬٣٦٦٬٣٤٨(مدققة)١٠٢٢دیسمبر ٣١في  الرصيد

٥٥٧٬٩٣٠٬٣٤٣٤٨٤٧٣٢٬٤٬٠٤١٬٦٦٣٬٣٤٨مدققة)غير (٢٠٢٢مارس ٣١في لرصيدا
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(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في  

١٧

(تتمة) ياطياتاالحت-١٣

ي توزیعــات أربــاح لــم تــتم الموافقــة علــى أ، )٢٠٢١أبریل ١١-٢٠٢١(٢٠٢٢مارس ٢٨اریخقدة بتومية السنویة المنعل الجمعية العمخال
بشــرط الحصــول علــى الموافقــات يون درهــم مل٢٠٬٥مبلغ الموافقة على توزیع أرباح بتمت –٢٠٢١(٢٠٢١مبر دیس٣١للسنة المنتهية في  

.)١٧إیضاح  ) (سلطات التنظيميةالمنالالزمة

وكنالبيات منسلفال-١٤

لاألجقصيرة -أ

ریسمبد٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

مدققة)(مدققة) غير (

٤٬٥٤٥٬٦٦١١٬٣٩٥٬٨٢٧البنوكن ف مالسحب على المكشو ت هيالست
٤٨٩٬٨٣٦٬٤٦٧٤٧٬٦٠٠٬٢٧قرض قصير األجل

١٥٠٬٣٨٢٬٥١٥٧٤٬٩٩٦٬٢٨موع السلفيات من البنوكمج 

صــدةأر ترتــب علــى . تخــالل اثنــي عشــر شــهًراجل صيرة األالقروض قیتم سدادو لطلبعند اركة للشلى المكشوف حب عالسدةأرصیتم سداد
باإلضــافة إلــى فــروق األســعار علــى ســعر إیبــور سية في السوق بنــاءً ر متغيرة وتنافبأسعا لقرض قصير األجل فائدة واوفشالسحب على المك

ضــد الحریــق تغطــي ن يصــة التــأمعــن بوليخــرى مثــل التنــازلة األماليــ بعــض الســندات الكة 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 للوالموجــودات الأ)) (١٠(إیضـــاحالمخــزون 

. )) ه ( ٧(إیضاح  ودات الثابتة الموج 

لج) طویلة األب 

ن المركز المالي على النحو التالي:د في بيا فوائترتب عليها  تي تلاجل  ألطویلة لقروض  عن افصاح  م اإلیت

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

مدققة)(مدققة) غير (

٢٠٣٬٣٢٨٢٠٠٬٤٦٩المتداولء  الجز 
٠٣٣٬٧١٩٤٩٬١٢٢المتداولالجزء غير  

٦١٣٬٢٧٤٤١٨٬٣٢٣لقروض ألجلامجموع 

تســتحق الســداد علــى أســاس و )) د(٧مضــمونة مقابــل الســيارات الممولــة (إیضــاح وهــيویًا ســن٪٣ة بنســبة فائــدألجــلض ى القــرو علــ تــبتر ت
.٢٠٢٣أغسطس ١بتاریخ  دفعة آخر  تستحق شهري و 
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(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في  

١٨

مة) تت( وكسلفيات من البنال-١٤

ةمویليلتناتجة عن األنشطة اات الالتغيرات في المطلوب) ج

مارس ٣١نقدیة التدفقات النقدیةفقات الالتدینایر ١
٢٠٢٢الصادرة الواردة ٢٠٢٢
درهم درهم درهم درهم 

٤٦٬٨٣٦٬٤٨٩) ٢٢٬٥٣٥٬١٠٨(٢٧٬٦٠٠٬٧٤٧٤١٬٧٧٠٬٨٥٠جل قرض قصير األ
٤٬٥٤٥٬٦٦١-١٬٣٩٥٬٨٢٧٣٬١٤٩٬٨٣٤ك و سحوبات على المكشوف من البن

٢٩٬١٨٦٬٨٧٨)٢٠٠٬١٩٣(-٢٩٬٣٨٧٬٠٧١توزیعات أرباح مستحقة 
٢٧٤٬٣٦١)٤٩٬٠٥٧(-٣٢٣٬٤١٨قروض ألجل 

٨٠٬٨٤٣٬٣٨٩) ٢٢٬٧٨٤٬٣٥٨(٥٨٬٧٠٧٬٠٦٣٤٤٬٩٢٠٬٦٨٤

دیسمبر٣١التغيرات نقدیة التدفقات النقدیة التدفقات الیر ینا ١
٢٠٢١األخرى الصادرة 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(٨٤٬٧٠٩٬٧٠٥١٤٠٬٧٠٤٬٥٤٤

. تصــنف یتم دفعها بعد كما في نهایة الســنةي لم ة خالل السنة والتمعلنة والمستحقخرى" آثار توزیعات األرباح الالتغيرات األد "یتضمن العمو 
.ةيليغة التشنشطمن األیل المدفوعة على أنها تدفقات نقدیةالشركة تكلفة التمو 

ئنون التجاریون واآلخرون الدا-١٥
دیسمبر٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

ققة)مد(قة) مدقغير (

١٥٣٬٨٠٣٬٦٧٧١٥٩٬٢٦٠٬١٧٤اریون ائنون تج د
٢٩٬١٨٦٬٨٧٨٢٩٬٣٨٧٬٠٧١المستحقةو غير المستلمةاألرباحتوزیعات 

١٠٬٠٣٩٬٢٤٢١١٬٢٠٢٬٦٩٧مصاریف مستحقة
١٠٬٠٤١٬١١٧١٬٤١٠٬٧٤٢)٤(إیضاح  فيات من العمالءسل

٥٠٨٬٢٦٦١٬١٠٢٬١١٦ضریبة القيمة المضافة المستحقة
٨٥٢٬٤٣٦٢١١٬٨٨٤ون آخرون ئناد

٣٢٠٬٦٠١٬٠٤٢٠١١٬٢٤٧٬٢٠٣
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(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في  

١٩

للسهمةاألساسيخسارة ال-١٦
ة فيالمنتهيهرأشةثثال فترة ال

مارس٣١ارس م٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمم دره

ر مدققة)(غيمدققة) غير(

)٨٥٨٬٧٨٩٬٦()١٢٨٬٤٠٤٬٢١((بالدرهم)للفترةئر  لخسا ا

٤١٠٬٥٤٨٬٤١٠٨٬٤١٠٤١٠٬٥٤سهمالمتوسط المرجح لعدد األ

)١٧٠٬٠()٥٢٠٬٠(الدرهم)م (بللسهائر األساسية الخس

السهم عند استخدامها.ربحية ىعلر مخففية قد یكون لها تأثيات مالدو لم تقم الشركة بإصدار أي أ)أ

ح توزیعات األربا-١٧

على  من قبل المساهمين م الموافقة لم تت،  )٢٠٢١أبریل  ١١-٢٠٢١(٢٠٢٢مارس  ٢٨ومية السنویة المنعقدة بتاریخ ل الجمعية العمخال
درهم مليون ٢٠٬٥باح نقدیة بقيمة  ت أر عا توزیوافقة على  تمت الم-٢٠٢١(٢٠٢١مبر  دیس٣١ي توزیعات أرباح للسنة المنتهية في  أ

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

قةت العالذااف  ر طع األاألرصدة والمعامالت م-١٨

العالقةات التالية مع األطراف ذ، أبرمت الشركة المعامالتالفترةخالل  

منتهية فيالهرأشثالثةالفترة
مارس٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمم دره

ر مدققة)(غي) مدققةغير(

٨٤٥٬٢٦٥٣٠٦٬١٥٤اللجانو حضور اجتماعات مجلس اإلدارةمصاریف

٦٥٥٬٦٬٦٩١-)٦عة أرض مملوكة من قبل حكومة رأس الخيمة (إیضاح  قطمنح اح من أرب
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(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في  

٢٠

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

موظفي اإلدارة العليات تعویضا
نت كما یلي:كا رةالفتإن تعویضات اإلدارة العليا خالل  

نتهية فيالمهرأشثالثةالرةفت
رسما ٣١ارس م٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمرهم د

ر مدققة)(غيمدققة) غير (

١٬٢٨٠٬٧٦٠٩٧٨٬٢٣٣اإلیضاح أدناه)(األجلخرى قصيرةوالمزایا األاتب  لرو ا
٥٦٥٬٧٧٣٤٣٬٧٢نهایة الخدمة للموظفينمكافأة

٣٢٥٬٣٥٨٬١٥٧٦٬٠٥٠٬١

الفتــرةخــالل مصــروفات هــي المبــالغ المثبتــة كجــل األصــيرةقخــرى ا األب والمزایــ تــ الروااله تتعلــق بأعــ ول عنهــا فــي الجــدح مفصــ إن المبــالغ ال
إلدارة العليا.والمتعلقة بموظفي ا

المطلوبات الطارئة وااللتزامات-١٩

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
همدر درهم 

ققة)مد(مدققة) غير (

٦٦٬٦٦٤٬٨٦٢٢٩٤٬٩٧٣٬٦١اعتمادات مستندیة

٣٦٬٧٣٠٥٧٢٬٣٦انمخطابات ض
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(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في  

٢١

ةالمعلومات القطاعي-٢٠

خالل قطاعي أعمال رئيسيين:كة من مل الشر تع

ریة.الستثما العقارات 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

٢٠٢١مارس٣١شهر المنتهية في  أثالثةة ال فتر ٢٠٢٢رس ما٣١شهر المنتهية في أثالثةلة ار فت
المجموع مارات استثتصنيعالمجموع استثمارات تصنيع
درهم درهم درهم درهم درهم درهم 

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

٧٦٬٦٤٢٬٢٦٨-٧٧٬٠١٥٬٨٩٣٧٦٬٦٤٢٬٢٦٨-٧٧٬٠١٥٬٨٩٣ع قطا ت الإیرادا
══════════════════════════════════════════════════════

)٦٬٧٨٩٬٨٥٨(٣٬٣٩٦٬٧٤٩) ١٠٬١٨٦٬٦٠٧() ٢١٬٤٠٤٬١٢٨()٧٢٬٥٩٢() ٢١٬٣٣١٬٥٣٦(ج القطاع نتائ
══════════════════════════════════════════════════════

٢٠٢١سمبردی٢٠٢٢٣١مارس ٣١
المجموع استثمارات صنيعتالمجموع استثمارات تصنيع

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

٧٩٥٬٤٠١٬٦١٥٩٥٬٥٧٢٬٨٨٩٨٩٠٬٩٧٤٬٥٠٤٧٩٨٬٧٢٨٬٦٩٩٨٣٬٦٦٦٬٢٧٤٨٨٢٬٣٩٤٬٩٧٣طاع القتجوداو م
════════════════════════════════════════════════════════

٢٤١٬٠٤٧٬٧٨٦-٢٦٤٬١٧٥٬٠٦٦٢٤١٬٠٤٧٬٧٨٦-٢٦٤٬١٧٥٬٠٦٦القطاع مطلوبات
══════════════════════════════════════════════════════

األعمال.ال توجد أي معامالت بين قطاعات  
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(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في  

٢٢

مة)(تتالمعلومات القطاعية- ٢٠

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

ية اعات الجغرافلومات حول القطمع)أ

٢٢٬٤ة  لعربية المتحدمارات اللشركة داخل دولة اإلالء  العمت من  ادا، بلغت اإلیر ٢٠٢٢مارس  ٣١هية في  منتالأشهرالثةثالفترة  خالل  
ت غت اإلیرادات من العمالء خارج دولة اإلمارامليون درهم) وبل١٩٬٦–٢٠٢١مارس٣١تهية في  الثالثة أشهر المن ة  فتر مليون درهم (

مليون درهم).٥٧٬٠–٢٠٢١ارسم٣١ة في المنتهيثالثة أشهر فترة الم (ليون درهم٥٤٬٦) جانبتحدة (العمالء األمالعربية ال

أهم العمالء)ب 

مبإلتضمن ات إج ٪٨٨یمثل  ي  والذ،  همدر مليون ٦٧٬٦لغ  یرادات  أشهر المنتهية في  (عمالء  ٧من  مالي اإلیراداتمن  ٣١فترة الثالثة 
).عمالء٧من إجمالي اإلیراداتمن٪٨٨ثل والذي یم)مليون درهم٧٦٬٦–٢٠٢١مارس 

دلةاالعس القيمة ياق-٢١

ن المشــاركين معاملة منتظمة بيمطلوبات ما فيویل بندلتح ات ما أو المدفوع سيتم قبضه لبيع بند موجودلعادلة هي السعر الذي مة القيإن ا
مــة عریــف القيتتضــمنرات القيمــة العادلــة. یوتقــدیلدفتریــة مــة االقيالنحــو، یمكــن أن تنــتج فروقــات بــيناق بتــاریخ القيــاس. وعلــى هــذلســو فــي ا

روط و إجــراء معاملــة بشــ بصــورة كبيــرة أملياتهــا م عأو حاجة لتقلــيص حجــ االستمراریة دون أي نية الشركة تعمل وفق مبدأض أنترالعادلة افا
مجحفة.

لمدرجة بالتكلفة المطفأةاالعادلة لألدوات المالية  مة القي
تعــادل المرحليــة المــوجزة الماليـــة المطفــأة فــي البيانـــاتكلفــةالتلمثبتــة بايــةبــات المالطلو والمجــة للموجــودات الماليــة المدر المبــالغ أن دارة ترى اإل
.ادلةعقيمها ال

يمة العادلةاس القألغراض قيفتراضات المطبقةالايم و أساليب التقي
خدمة فــي البيانـــات مســـتت الاالفتراضــا ثلـــة و لمما م اليب التقيــية باســتخدام أســـا ماليـــ لت اطلوبــا الماليـــة والمودات ة العادلـــة للموجــ یــتم تحدیـــد القيمــ 

.٢٠٢١بر دیسم٣١المنتهية في  للسنةالسنویة المدققة  المالية

تكررلعادلة على أساس مبالقيمة االتي یتم قياسها و ة للشركت المالية  القيمة العادلة للموجودا
ومــات عــن كيفيــة تحدیــد ح الجــدول التــالي معلوضــ یة.ماليــ التقــاریري نهایة فتــرة اللة فكة بالقيمة العادلشر للية ما یتم قياس بعض الموجودات ال

لمالية؛جودات ام العادلة لهذه المو القي



كة أسمنت الخليج ش. م. ع.ر ش
ية الموجزةالمرحلالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في  

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 

الملحوظة 

خالت لمدة اعالق
حوظة  الملر غي

العادلة بالقيمة 
مارس  ٣١

٢٠٢٢
بر دیسم٣١

٢٠٢١
درهم م دره
(مدققة)ة)(مدقق

رات في االستثما 
وق الملكية  حق

المدرجة  اولةالمتد
ة من ة العادلقيمبال

دخل  بنود الخالل
رى األخ الشامل 

١لمستوى ا٣٦٬٩٥٣٬١٥٢٣٠٬٥١٨٬٩٢٠
أسعار 

طاءاتعال
ة فيداولالمت

سوق نشطة 
ال ینطبق ال 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
جود تسویقو 

رة  اإلدااستخدمت
صافي  متقييیقة طر 

الموجودات والتي  
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 ٣٦٬٤٤٤٬٢٥٠٣٧٬٠٢٤٬٩٦٧
عار أس

ءاتا العط
المتداولة في 

نشطة سوق 
بق طال ینال شيء

────────────────────
٧٤٬٠١٥٬٧٧٥٦٨٬١٦٢٬٢٦٠

════════════════════
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(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في  

٢٤

دلة (تتمة) قياس القيمة العا-٢١

قيمة العادلةالتسلسل
الحــد إلــىة اســتناداا ضــمن تسلســل القيمــة العادلــ 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 من المدخ األدنى  

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

يــر رة أو غصــورة مباشــ ملحوظــة بادلــة (مــدخالت العاس القيمــةنــى مــن المــدخالت الــالزم لقيــ الحــد األدمتســتخديم ب تقيــ ســاليي: أالمستوى الثان
مباشرة)،

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

ویات بين مســتحویالت قد تمتالتإذا كانتس متكرر، تحدد الشركة فيما لة 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 العت قياس اخدمة في عمليا لمستلمدخالت اوأساليب التقييم وأنواع اصة بالشركةا م الخ قييت التمليا لى علم یطرأ أي تغيير ع
الفترة.

مدققة)غير (٢٠٢٢مارس ٣١

المجموع٣المستوى ٢المستوى ١ى المستو 
همدر درهم م درهدرهم 

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

العادلةبالقيمة ةمدرج الماراتاالستث
٣٦٬٤٤٤٬٢٥٠--٣٦٬٤٤٤٬٢٥٠الخسائرمن خالل األرباح أو

لمدرجة بالقيمة العادلةت اتثمارااالس
ود الدخل الشامل األخرى:ن خالل بنم
٣٦٬٩٥٣٬١٥٢--٣٦٬٩٥٣٬١٥٢ية المتداولةحقوق الملك-
٣٧٣٦١٨٬٣٧٣٦١٨٬--ولةمتداغير الق الملكية حقو -

٣٧٣٬٢٤٨٬١٣٧٧٥٬٦٤٥٬٨٦-٤٠٢٬٩٧٣٬٧٣
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(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في  

٢٥

(تتمة) القيمة العادلةقياس-٢١

(مدققة)٢٠٢١بر یسمد٣١

المجموع٣المستوى ٢ى و المست١المستوى 
مدرهدرهم درهم رهم د

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

لةلعادايمة ت المدرجة بالقمارااالستث
٣٧٬٠٢٤٬٩٦٧--٣٧٬٠٢٤٬٩٦٧ن خالل األرباح أو الخسائرم

لمدرجة بالقيمة العادلةت ااالستثمارا
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 الفترةلمستویات خالل ين اتحویالت بتكن هناك أي  لم
ل أعاله.صوص الجدو فصاح بخ إ

الموجزةالمرحلية لموافقة على البيانـات الماليـة ا-٢٢

يات الممنوحة لــه مــن مجلــس اإلدارة فــي قــراره الصــادر بتــاریخ صالح ًء على الاعتمد رئيس مجلس اإلدارة البيانـات الماليـة المرحلية الموجزة بنا 
.٢٠٢٢مایو ١٢ة لإلصدار بتاریخ  وتم اعتماد البيانات المالية المرحلية الموجز .٢٠٢١أغسطس ١١
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