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كات األعضاء  ارنست ويونغ  العالمية المحدودة إحدى ال
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ey.com
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السادة مساهمي إلى   المرحلية الموجزةنات المالية اتقریر مراجعة البي
شركة أسمنت الخليج ش. م. ع.

المقدمة 
  ٢٠٢١ یونيو ٣٠كما في  ) "الشـــــركةش.م.ع ("  شـــــركة أســـــمنت الخليجالموجزة المرحلية المرفقة للقد قمنا بمراجعة البيانات المالية  

  لألربـاح أو الخســـــــــــــــائر المرحليـة ذات العالقـة    والبيـانـات  ٢٠٢١  يویون  ٣٠المرحلي كمـا في  والتي تتـألف من بيـان المركز المـالي  
ـــــــامل ـــــــهر المنتهيتين  توالســـــــــ   الثالثةلفترتي   والدخل الشــ لتغيرات في حقوق الملكية ل  الموجزة  المرحلية  والبيانات  في ذلك التاریخة أشــ

ـــات الفي ذلك التاریخ  أشــــهر المنتهية  ســــتةوالتدفقات النقدیة لفترة ال ــبيمحا وملخص الســــياسـ احات التفســــيریة. إن یضــــ واإلة الهامة ســ
، إعداد ٣٤لمعيار المحاســـبي الدولي رقم  لية وفقًا  المرحل  الموجزةالبيانات المالية   ههذلالعادل  عرض  العداد و اإلاإلدارة مســـؤولة عن 

ــــــبي الدولي رقم ــتنتاج حول  ٣٤  التقاریر المالية المرحلية ("المعيار المحاســــ مالية  هذه البيانات ال"). إن مســــــــــؤوليتنا هي إعطاء اســــــــ
ها.الموجزة المرحلية استنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا ب

مجال المراجعة 
المنجزة  الـذي ینطبق على مهـام المراجعـة "مراجعـة المعلومـات المـاليـة المرحليـة    ٢٤١٠ًا للمعيـار الـدولي رقم  اجعتنـا وفقـ لقـد تمـت مر 

مات المالية المرحلية من طلب االســـتفســـارات بصـــورة رئيســـية من ف مراجعة المعلو من قبل مدقق حســـابات المنشـــأة المســـتقل". تتأل
والمحاســـــبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. إن مجال عملية   لمســـــؤولين عن األمور الماليةص ااألشـــــخا 

إنهــا ال تمكننــا من الحصــــــــــــــول على  يــة وبنــاء عليــه فــ مجــال التــدقيق الــذي یتم وفقــًا لمعــایير التــدقيق الــدولالمراجعــة أقــل بكثير من  
ـــــوهریة التي یمكن تحدیمو التأكيدات التي تطلعنا على جميع األ دها أثناء القيام بالتدقيــــــــــق. بناء على ذلك فإننا ال نبدي رأیًا  ر الجـــــ

بخصوص التدقيق.

االستنتاج 
ــا، لم یرد إلى علمنا ما یســتوجب االعتقاد بأناســتنادًا إلى م م یتم إعدادها، من ل  ةقفر ملا ةيلح ر ملا  ةز ج و ملاية  البيانات المال  راجعتنــــــــــــــ

.٣٤ي الدولي رقم  ریة، وفقًا للمعيار المحاسبجوهجميع النواحي ال

عن إرنست ویونغ

:قبل موقعة من
أشرف أبو شرخ

شریك
٦٩٠رقم القيد: 

٢٠٢١ أغسطس ١١
، اإلمارات العربية المتحدة الشارقة



.عت الخليج ش. م.نأسمشركة 

.ةلمرحلية الموجز اءًا من هذه البيانات الماليةالمرفقة جز ٢٢إلى ١من تتشكل اإلیضاحا 
٢

الموجزالمرحلي األرباح أو الخسائربيان 
٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية في للفترة

ي ية فأشهر المنتهستةفترة الي ية فأشهر المنته الثالثةفترة 
یونيو ٣٠

٢٠٢١
یونيو٣٠

٢٠٢٠
یونيو ٣٠

٢٠٢١
یونيو٣٠

٢٠٢٠
درهم درهمدرهم درهمإیضاح

٤٩٠٬٩٣٢٬٥٣٨٨٥٬٦٥٧٬٥٦٣١٦٧٬٥٧٤٬٨٠٦١٧٣٬٩١٨٬٨٣٧ت رادااإلی

) ٢٠١٬٥٧١٬١٨٣()١٨٨٬٦٢١٬٤٤٨() ٩٨٬٤٤٢٬٨٩٢()١٠٢٬٧٤٨٬٢١٧(تكلفة المبيعات
────────────────────────────────────

)٢٧٬٦٥٢٬٣٤٦()٢١٬٠٤٦٬٦٤٢()١٢٬٧٨٥٬٣٢٩()١١٬٨١٥٬٦٧٩(الخسائر إجمالي 

٩٥١٬٢٥٥٢٬٢٩٥٬٣١٢٢٬١٦٢٬٤٠٥٤٬٤١٧٬٨٥٥خرالدخل التشغيلي اآل

) ٢١٬٩٥٠٬٩٣١() ١٩٬٧٩١٬٥٢٨() ١٠٬٢٩٦٬١٦٣()١١٬٢٠٣٬٣٥٦(وإداریةوتوزیعيةمصاریف بيعية 

)٢٬٧٦٨٬٦٢٢(٥٣٬٨٠٤٬٧٥٢١٬٧٨٦٬٠٢٥٧٬٢٠١٬٥٠١صافي–دخل/(خسارة) االستثمار  

) ١٬١١٥٬٠٥٦()١٬٠٧٧٬١٨٥() ٦٥٧٬٢٤٨()٥٠٧٬٣٤٥(تكلفة تمویل

٦١٧٨٬٥٣٦١٢٥٬٧٠٤٧٬١٦٩٬٧٥٤٦٣١٬٩٧٦ل آخرخ د 
────────────────────────────────────

)٤٨٬٤٣٧٬١٢٤()٢٥٬٣٨١٬٦٩٥() ١٩٬٥٣١٬٦٩٩()١٨٬٥٩١٬٨٣٧(الخسارة للفترة 
════════════════════════════════════

لسهم: ربحية ا
)٠٬١١٨()٠٬٠٦٢() ٠٬٠٤٨()٠٬٠٤٥(١٦للسهمةالخسارة األساسي

════════════════════════════════════



.عت الخليج ش. م.نأسمشركة 

.ةلمرحلية الموجز اءًا من هذه البيانات الماليةالمرفقة جز ٢٢إلى ١من تتشكل اإلیضاحا 
٣

المرحلي الموجزالشاملالدخلبيان 
(غير مدققة)٢٠٢١ونيوی٣٠في أشهر المنتهية ستةالفترةل

ية في أشهر المنتهستةفترة الية في أشهر المنته الثالثةفترة 
یونيو ٣٠

٢٠٢١
ویوني٣٠

٢٠٢٠
یونيو ٣٠

٢٠٢١
یونيو٣٠

٢٠٢٠
درهم درهمدرهم درهم

)٤٨٬٤٣٧٬١٢٤()٢٥٬٣٨١٬٦٩٥()١٩٬٥٣١٬٦٩٩()١٨٬٥٩١٬٨٣٧(ة ر للفتلخسائرا
────────────────────────────────────

بنود الدخل الشامل األخرى:
خــرى التــي األ)الشــاملة(الخســائر/بنــود الــدخل الشــامل

ادة تتم إعلن
إلى األرباح أو الخسائر في فترات الحقةتصنيفها 

لقيمة تثمارات المدرجة با سالاح من استبعادالرب
-١٣٥٬٩١١-١٣٥٬٩١١ود الدخل الشامل األخرى ل بنمن خالالعادلة 
المدرجــة ت ارامثالســتدلــة لالتغير في القيمــة العا صافي 

)٧٬٥٣٣٬٧٥١(٢٩٥٬٧٦٩٤٬٧٠٣٬٥٢٩٢٬٨١٢٬٣٦١رى لشامل األخ ل اود الدخ ل بنمن خالالعادلة لقيمة با 
────────────────────────────────────

)٧٬٥٣٣٬٧٥١(٤٣١٬٦٨٠٤٬٧٠٣٬٥٢٩٢٬٩٤٨٬٢٧٢ألخرى ا(الخسارة الشاملة)/ةلإجمالي بنود الدخل الشام
────────────────────────────────────

)٥٥٬٩٧٠٬٨٧٥()٢٢٬٤٣٣٬٤٢٣()١٤٬٨٢٨٬١٧٠()١٨٬١٦٠٬١٥٧(للفترةاملةشر الئاسالخاليإجم
════════════════════════════════════





.عت الخليج ش. م.نأسمشركة 

.ةلمرحلية الموجز اءًا من هذه البيانات الماليةالمرفقة جز ٢٢إلى ١من تتشكل اإلیضاحا 
٥

الملكيةوق بيان التغيرات في حق
(غير مدققة)٢٠٢١یونيو٣٠في أشهر المنتهية ستةالفترةل

المجموع خسائر متراكمة ادلة عي القيمة الياطاحتتياطيات حاالرأس المال 
درهمدرهمدرهمدرهمدرهم

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

)٢٥٬٣٨١٬٦٩٥()٢٥٬٣٨١٬٦٩٥(---سارة للفترةالخ 

٢٬٨١٢٬٣٦١١٣٥٬٩١١٢٬٩٤٨٬٢٧٢--للفترةخرى األل الشاملبنود الدخ 
──────────────────────────────────────────────────

)٢٢٬٤٣٣٬٤٢٣()٢٥٬٢٤٥٬٧٨٤(٢٬٨١٢٬٣٦١--رةالشاملة للفترة الخسا إجمالي

لقيمة جة با المدر تاالستثمارابعاد المحول من است
(إیضاح رى لشامل األخود الدخل ال بنمن خالالعادلة 

-)١٧٬٢٩٩٬١٩٣(١٧٬٢٩٩٬١٩٣--(أ))٩

)٢٠٬٥٢٧٬٤٢٠(--)٢٠٬٥٢٧٬٤٢٠(-)١٧إیضاح توزیعات أرباح (
──────────────────────────────────────────────────

٦٧٠٬٢٣٥٬٠٣٨)٥٠٬٥٥٠٬٣٩٣()٣٨٬٤٢٦٬٠٢٠(٤١٠٬٥٤٨٬٤١٠٣٤٨٬٦٦٣٬٠٤١غير مدققة)(٢٠٢١یونيو ٣٠الرصيد في 
══════════════════════════════════════════════════

٩٨١٬٣٧٦٬٥٤٣)٤٣٬٠٩٠٬٢٥١()١٦٥٬٨٢٠٬٤٨٧(٢٠٢٠٨٢١٬٠٩٦٬٨٢٠٣٦٩٬١٩٠٬٤٦١ینایر١في صيدالر 

)٤٨٬٤٣٧٬١٢٤()٤٨٬٤٣٧٬١٢٤(---سارة للفترةالخ 

)٧٬٥٣٣٬٧٥١(-)٧٬٥٣٣٬٧٥١(--للفترةاألخرى ةالشاملارة خسلابنود 
──────────────────────────────────────────────────

)٥٥٬٩٧٠٬٨٧٥()٤٨٬٤٣٧٬١٢٤()٧٬٥٣٣٬٧٥١(--الشاملة للفترةإجمالي الخسارة 
──────────────────────────────────────────────────

٩٢٥٬٤٠٥٬٦٦٨)٩١٬٥٢٧٬٣٧٥()١٧٣٬٣٥٤٬٢٣٨(٨٢١٬٠٩٦٬٨٢٠٣٦٩٬١٩٠٬٤٦١(غير مدققة)٢٠٢٠یونيو٣٠د في يالرص
══════════════════════════════════════════════════



ج ش. م. ع.الخليشركة أسمنت

.ةلمرحلية الموجز اءًا من هذه البيانات الماليةالمرفقة جز ٢٢إلى ١من تتشكل اإلیضاحا 
٦

المرحلي الموجزبيان التدفقات النقدیة 
(غير مدققة)٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية في رلفترة الستة أشه

ي ة فشهر المنتهي أستةة الفتر 
٢٠٢٠یونيو٢٠٢١٣٠یونيو٣٠

درهم درهماحإیض
األنشطة التشغيلية 

)٤٨٬٤٣٧٬١٢٤()٢٥٬٣٨١٬٦٩٥(خسارة للفترة

مقابل التدفقات النقدیة:الربحتعدیالت لتسویة 
٧٢٢٬٢١٩٬٥٧٠٣٣٬٨٥٤٬٦٥١استهالك موجودات ثابتة

١٬٠٧٧٬١٨٥١٬١١٥٬٠٥٦یلالتمو تكلفة
٢١٠٬٠٠٠٢١٠٬٠٠٠ت نهایة الخدمة للموظفينمكافآ صمخص 

(أرباح)/ خسائر غير محققة على استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة
٤٬٦٦٨٬٣٥٣)٥٬٣٤٨٬٧٨١(٥من خالل األرباح أو الخسائر

٥٠٠٬٠٠٠)٢١٧٬٦٨٦(٨عةئتمان المتوق مخصص خسائر اال(عكس مخصص)/ 
-)٢٦٥٬٣٩٢(٥الربح من بيع االستثمارات في األوراق المالية

-)٤٠٠٬٠٠٠(ن بيع شركة شقيقةم المدینة  الذمم  تسویة 
) ١٬٨٩٩٬٧٣١()١٬٥٨٧٬٣٢٨(٥فوائد وتوزیعات أرباح ل دخ 

──────────────────
)٩٬٩٨٨٬٧٩٥()٩٬٦٩٤٬١٢٧(

في رأس المال العاملالتغيرات
١٬٠٥٧٬٤٤١٣٦٬٣١٧٬٧٧١مدینون تجاریون وآخرون 

) ٢٬٤٤٥٬٩٩٣()١٥٬٠٥١٬٩٧٠(مخزون 
)٧٬٢٨٠٬٥٢٩(٣٧٬٠٦٥٬٥١١وآخرون دائنون تجاریون 

──────────────────
١٣٬٣٧٦٬٨٥٥١٦٬٦٠٢٬٤٥٤

) ١٬٢٠١٬٨٣٥()٦١٤٬٥١٥(فينللموظةعة المدفو یة الخدممكافأة نها 
) ١٬١١٥٬٠٥٦()١٬٠٧٧٬١٨٥(تكاليف تمویل مدفوعة

──────────────────
١١٬٦٨٥٬١٥٥١٤٬٢٨٥٬٥٦٣يةة التشغيلمن األنشطالناتجة النقدیة صافي التدفقات

──────────────────
ماریة األنشطة االستث

) ٩٬٦٤٦٬٥٩٦()٩٬٢٣٦٬١٣٨(٧شراء موجودات ثابتة
-٢٠٬٧٩٧٬١٨٦المبالغ المحصلة من استبعاد االستثمارات في األوراق المالية

٥١٬٥٨٤٬٩٦٤١٬٨٩٣٬٠٦٢توزیعات أرباح مستلمة
٥٢٬٣٦٤٦٬٦٦٩لمةفوائد مست

──────────────────
)٧٬٧٤٦٬٨٦٥(١٣٬١٤٨٬٣٧٦اریةاألنشطة االستثم)فيةالمستخدم(یة من/النقدالتدفقات صافي 

──────────────────
األنشطة التمویلية 

)٣٬٩٧٢٬٣٨٨()٢٬٥١٥٬١٣٢(كصافي الحركة في السلفيات من البنو 
) ٩٩٬٣٧٩()١٨٬١٥٢٬٨٦٢(مدفوعةتوزیعات أرباح 

──────────────────
)٤٬٠٧١٬٧٦٧()٢٠٬٦٦٧٬٩٩٤(یليةو ماألنشطة التيالمستخدم فصافي النقد 

──────────────────
٤٬١٦٥٬٥٣٧٢٬٤٦٦٬٩٣١ترةف خالل الالنقدیة وشبه النقدیةالزیادة في فيصا

١١٦٬٢٦٧٬٩٣٠٦٬٥٥٨٬٩٤٥في بدایة الفترةالنقدیة وشبه النقدیة
──────────────────

١١١٠٬٤٣٣٬٤٦٧٩٬٠٢٥٬٨٧٦ترة في نهایة الفالنقدیة وشبه النقدیة
══════════════════
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األنشطة-١
عامة بموجب المرسوم األميري مساهمةة") كشركةة ("الشركة مساهمة عامة)، رأس الخيمكع. (شر ش. م. نت الخليج ت شركة أسمسستأ 

ب  وان المكتعنن إالمتحدة. مارات العربية ، دولة اإليمةالخأس إمارة ر سمو حاكمعن صاحب ال١٩٧٧ر في سنة الصاد٢٤/٧٧رقم 
.لألوراق الماليةيق أبوظبو سإن أسهم الشركة مدرجة في ة.متحدة المارات العربيالخيمة، اإل، رأس٥٢٩٥ة هو ص.ب ل للشركالمسج 

. وكان صة الكویتر على إلغاء إدراج أسهم الشركة من بو ٢٠٢٠أبریل ٢ومية المنعقد بتاریخ عماع الجمعية المجتخالل اهمون مسا افق الو 
.٢٠٢٠دیسمبر ١٤ة في بورصة الكویت هو هم الشركل أسداو م لتآخر یو 

.أنواعهبجميع سمنت إلاوتسویق لقة بإنتاجهو القيام بجميع األعمال المتعركةرئيسي للشإن النشاط ال

یةرار ستمتقييم افتراضات مبدأ اال١-١

هم، وكما في هذا التاریخ، بلغت  مليون در ٢٥٬٣٨ئر بلغت تكبدت الشركة خسا ،٢٠٢١یونيو٣٠في أشهر المنتهيةستةلاالل فترة خ 
أشهر  ستةالفترة اللالشركة خ تأثر أداءفقد ،ةالكليةالقتصادیاالبيئةؤ في التباطوبسبب .مليون درهم٥٠٬٥٥ركة مة للشتراكمالخسائر ال

على الطلب ًا جوهریًا وسلبيًا أثر ة سابقسنة الوفي الهذه الفترة يفكان لتفشي فيروس كورونا المستجد كما ،٢٠٢١یونيو٣٠في هيةالمنت
نتيجًة ق التصدیرسو فياءشطة البننأت تباطأ .شكٍل سلبيبئج عملياتها نتا أثرتت، ومن ثم لشركة لاألساسيةمنتجات الوأسعار بيع 

.ریع السكنيةلمشا في اشطة البناءأنوتعليق عملض أیام الالتي تضمنت تخفيلصارمة ق اغالت اإلإلجراءا

رائب ، نجحت الشركة في التعافي من خالل تحسين األرباح قبل احتساب الفوائد والض٢٠٢١یونيو٣٠خالل الفترة المنتهية في 
ي مليون درهم خالل الفترة المنتهية ف١٥٬٧ستهالك واإلطفاء بقيمة االساب الفوائد والضرائب و لبية قبل احتفاء من أرباح سواالستهالك واإلط

مليون درهم للفترة الحالية.٢٬٠٨واالستهالك واإلطفاء بقيمة احتساب الفوائد والضرائبقبل بةلسا إلى أرباح ٢٠٢٠یونيو٣٠

عن المتوفرة لومات لراهنة وجميع المعیة اتصادقاالظروفضوء الالستمراریة في وفق مبدأ ال عمتمنشأة كانت إذا لما شركة تقييمًا لاأجرت 
حتى في هذا مال والسيولة. قبل ورأس الستلمإعداد التوقعات التي تغطي أداء الشركة في اوتم دة المستقبلية. ؤكالمغيرات اطر والتقدیر المخ 

للصيانةریف الرأسماليةلمصا اض خفریق عن طتباقي لدیها بشكٍل اسة النقدیة ولسيإدارة وضع المن الشركة تمكنت صيب،علالوقت ا
مصادر الشركةى لدیوجد، على ذلكوةالوع. وتصفية بعض استثماراتها في أسواق األوراق المالية دون استخدام أي تمویل خارجي كبير

حاليًا ا لشركة لدیهانإیب. مستقبل القر ث في الوالذي من المتوقع أن یحدء ایيس األدامقتمویل داخلية وخارجية كافية لحين تحسن
، كان ٢٠٢١یونيو٣٠يفافسيها.ة مع منبالمقارنتزما األةضل لمواجهفوضع أاإلدارة أنها فيترى تاليوبالیات استدانة منخفضةو مست

راض غير مسحوبة ملتزمة  مليون درهم) عبارة عن تسهيالت اقت١٠٢٬٣-٢٠٢٠دیسمبر ٣١مليون درهم (١٠٢٬٦لدى الشركة مبلغ 
ها.ب

أنإالجيًا، في التحسن تدریة الرسمية شائياإلنألعمال صدیر تحسنًا ملحوظًا، وأن تبدأ االتمحلية وأسواقاألسواق الارة أن تشهدداإلتتوقع
ي:ما یللى عة ر اإلداتعمل.دایة إعادة فتح األسواق االقتصادیةكون بوتيرة أبطأ خصوصًا مع بذلك التحسن سي

 ي تعاني حاليًا من ضغط كبيروالتم المبيعات،توسع في أحجااإلسمنت واليعاتى مبز علكر تات اتيجيتر استطویر
؛بل المنظورستقالمیة في ساسية واالختيار األصاریف غيركافة الميلأج ت
؛ةيمالية عند مستویات االحتفاظ األساستقييد المصاریف الرأس
؛ةاط المنخفضالنشیات مستو مع ماشىل بما یتاملعل الماس ال وخفض رأعامدارة الصارمة لرأس المال الاإل
مستویات األسعار وأن و ید متزاالما یتماشى مع الطلب يح بالصح حجمها ال في األعمة الهيكلة الجوهریة لوضعت إعادإجراءا

االستغالل قة و الطا در ح بين مصا صحيحافظة على الطاقة والمزج المجراءات الإج األقل تكلفة في الدولة من خالل نكون المنتِ 
ة.المتوفر مواردللمثل األال و الفع

لشركة. لاء أفضل مستویات أدحقيقان تي لضمف معها بشكٍل استباقكياصل التوسوف تو جهها ي تواعلى درایة بالتحدیات التدارةإن اإل

إجراءات يهدارة، س اإلا مجلتي اتخذهلاخرى لية األة والتشغيجيجراءات االستراتيترى اإلدارة أن اإلجراءات المذكورة أعاله، إلى جانب اإل
النقدیة المستقبلية فقاتالتدو باح األر قها على تحقيوتحسين قدرتحية الشركة بتحویل ر على ة وسوف تعمل بشكٍل فعالواقعية ومعقول

ومواصلة عملياتها في المستقبل المنظور.

الموارد الكافية ت إلى أن الشركة لدیها ا عالتوقتشيرلحاليالوقت ايفلكن لتطور،) في ا١٩-يدكوفونا المستجد (قد یستمر أثر فيروس كور 
. نتيجًة لذلك، ٢٠٢٠دیسمبر ٣١حٍد كبير وبدون تغيير عن إلىأثيرتدون ریة بابدأ االستمر موقفها من مشغيلي ویظل تار وجودها الالستمر 

ة.راریمتالسعلى أساس مبدأ اجزة رحلية المو المية تم إعداد هذه البيانات المال
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)تمة(تمراریةضات مبدأ االستتقييم افترا١-١

عمال رة حاالت توقف األاضاع إلدور األو ) مع تط١٩-كوفيدورونا المستجد (فيروس كة ألثر لدقيقالمتابعة اواصل الشركةف توسو 
).١٩-كوفيدد (كورونا المستج فشي فيروس نتيجًة لت٢٠٢١الها وأدائها المالي في سنة معمل أن تطرأ على أ المحت

للشركةالمحاسبيةي السياساتات فغير تالالية و انات الماد البيأسس إعد-٢

ليةالبيانات الماعداد أسس إ١-٢
٣٤ســبي الــدولي رقــموفقــًا للمعيــار المحا ٢٠٢١یونيــو٣٠أشــهر المنتهيــة فــي ســتةموجزة المرحلية للشركة لفتــرة الـات الماليـة الياناد البتم إعد
مرحلية".ة الر الماليیر "التقا 

یة، وینبغــي أن تقــرأ جنبــًا يــة الســنو ات المطلوبــة فــي البيانــات المالافــة المعلومــات واإلفصــاح المــوجزة المرحليــة علــى كتشتمل البيانات الماليةال
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١مع البيانات المالية السنویة للشركة كما في إلى جنب 

د تكون متوقعة على النتائج التي قشراً ؤ مليست بالضرورة٢٠٢١یونيو٣٠نتهية في لماأشهرستةلا، إن نتائج فترة إلى ذلكباإلضافة
.٢٠٢١ر دیسمب٣١فية المالية المنتهيةللسن

تقریــب ي جــر مســتخدمة مــن قبــل الشــركة، ویالعربية المتحدة ("درهم") وهــو العملــة الیتم إعداد البيانات المالية الموجزة المرحلية بدرهم اإلمارات 
غير ذلك.درهم إال إذا أشير لأقرب األرقام إلىجميع

أو ة العادلــة مــن خــالل األربــاحبالقيمــ ات المدرجــة اســتثناء االســتثمار یخيــة، بر لتا التكلفــة ا لمبــدأوفقــاً المــوجزة حليــةالمر اليــة تم إعداد البيانات الم
ة تم قياســـها بالقيمـــ تثماریة، والتـــي یــ ارات االســـ خـــرى والعقــ األخل الشـــامل لــدابنـــودمــن خـــالل قيمـــة العادلـــةالمدرجــة بالواالســـتثماراتالخســائر 
العادلة.

ة من قبل الشركةتبعوالتعدیالت الجدیدة الموالتفسيرات المعایير٢-٢

یة للشــركة اليــة الســنو لمايانــاتلمتبعــة عنــد إعــداد البمرحليــة مماثلــة لتلــك اإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات الماليــة المــوجزة ال
تقــم الشــركة باالتبــاع ملــ .٢٠٢١ینــایر ١لســاریة المفعــول كمــا فــي عــایير الجدیــدة ا، باســتثناء اتبــاع الم٢٠٢٠دیســمبر٣١سنة المنتهية في لل

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

.حلية للشركةالمر البيانات المالية الموجزة ، إال أنها ال تؤثر على ٢٠٢١رة في سنة رات ألول مسيتفلعدید من التعدیالت والق اتطب

ـــة  ــادة تشــــكيل المقارنــــة المعياریـ ــعإعـ ـــة -ر الفائــــدة لسـ ــاریر الماليــــة رقــــم التعــــدیالت علـــى المعيــــار الــــدول: ٢المرحلـ والمعيــــار ٩ي إلعــــداد التقـ
لي والمعيــار الــدو ٤داد التقــاریر الماليــة رقــم والمعيــار الــدولي إلعــ ٧رقــم ریر الماليــة عــداد التقــا إلي والمعيــار الــدول٣٩ولي رقــم المحاســبي الــد

١٦إلعداد التقاریر المالية رقم 
فائــدة بــدیل خــال مــن المخــاطرمالية عندما یتم استبدال أسعار الفائدة بين البنوك بسعر لتعدیالت إعفاءات مؤقتة تتناول آثار التقاریر الر اتوف
یبًا.قر ت
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(تتمة) للشركةالمحاسبيةي السياساتفتاغير التالية و لمالبيانات اأسس إعداد -٢

(تتمة)دیدة المتبعة من قبل الشركةالجالمعایير والتفسيرات والتعدیالت ٢-٢

تشمل التعدیالت على االستثناءات المتاحة التالية:

 رات فــي ادة التشــكيل علــى أنهــا تغيــ لنقدیة المطلوبة مــن قبــل إعــ ي التدفقات االتغيرات فو أاقدیة،مل مع التغيرات التعاستثناء یتطلب التعا
الفائدة في السوق عاریساوي الحركة في أسدة المتغير، بما سعر الفائ

ون دوطعيينــات التحــوط وتوثيــق التحــ یجــب إجــراء تغييــرات األذونــات المطلوبــة مــن قبــل إعــادة تشــكيل أســعار الفائــدة بــين البنــوك علــى ت
قة التحوطوقف عال

 لفائــدة الخــالي مــن ل ایــتم تعيــين أداة معــدشــكل منفصــل عنــدما ي یمكن تحدیــدها بتااللتزام بالمتطلبات الر إعفاء مؤقت للمنشآت منفيتو
اطر كتحوط لمكون المخاطرالمخ 

التعــدیالت علــى المعيــار الــدولي -٢٠٢١یونيــو ٣٠التــي تجــاوزت ١٩-امتيــازات اإلیجــار المتعلقــة بوبــاء فيــروس كورونــا المســتجد كوفيــد
١٦إلعداد التقاریر المالية رقم 

اإلیجــار مــن المــؤجرین امتيــازاتمــن أجــل احتســابإعفــاًء للمســتأجرین ١٦التعــدیل علــى المعيــار الــدولي إلعــداد التقــاریر الماليــة رقــم ســيقدم
.١٩-عن جائحة كوفيدالناتجةعلى وجه التحدید 

فــي الفتــرات المســتقبلية إذااالســتثناءات ركة اســتخدام لشــ اتنــوية المرحلية للشركة.الماليـة الموجز تأثير على البيانـات ليس لهذه التعدیالت أي
.بحت قابلة للتطبيقأص

ات غير المؤكدةدیر ة والمصادر الرئيسية للتقسبية الهامحكام المحااأل-٣

يــق السياســـات تطبفتراضــات التــي تــؤثر علــىحكــام والتقــدیرات واالاإلدارة وضـــع األإن إعــداد البيانــات الماليــة المــوجزة المرحليــة یتطلــب مــن
ن تلك التقدیرات.ائج الفعلية عقد تختلف النت.لمطلوبات والدخل والمصاریفبالغ المعلنة للموجودات وامحاسبية والمال

ات المحاســبية للشــركة ارة عنــد تطبيــق السياســ لتــي اتخــذتها اإلدذه البيانــات الماليــة المــوجزة المرحليــة، كانــت األحكــام الجوهریــة اعــداد هــ د إ وعنــ 
٣١المدققــة للســنة المنتهيــة فــي الماليــة الســنویةصــادر المطبقــة فــي البيانــات المؤكــدة نفــس األحكــام والملتقــدیرات غيــرادر الرئيســية لوالمصــ 
.٢٠٢٠بر دیسم
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ات من عقود العمالءاإلیراد-٤

صلةمات اإلیرادات المفمعلو ١-٤

من عقود العمالء:الشركة إلیرادات فيما یلي تحليل 

ي منتهية فأشهر ال ستةلفترة اي منتهية فأشهر الالثالثةفترة 
٢٠٢٠یونيو٢٠٢١٣٠یونيو٢٠٢٠٣٠یونيو٢٠٢١٣٠یونيو٣٠

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

ت إلیرادانوع ا
٩٠٬٩٣٢٬٥٣٨٨٥٬٦٥٧٬٥٦٣١٦٧٬٥٧٤٬٨٠٦١٧٣٬٩١٨٬٨٣٧بيع السلع

════════════════════════════════════

ي منتهية فأشهر ال ستةلفترة اي منتهية فأشهر الالثالثةفترة 
٢٠٢٠یونيو٢٠٢١٣٠یونيو٢٠٢٠٣٠یونيو٢٠٢١٣٠یونيو٣٠

درهم درهمدرهم درهم
ير مدققة)(غير مدققة) (غير مدققة)(غققة) ير مد(غ

ةالجغرافياألسواق 
١٤٬١٢٤٬٤٠٣١٨٬٣٧٤٬٦٢٣٣٣٬٧٦٧٬١٣٣٤٤٬٤٥٧٬٨٧٢دةمتح الداخل اإلمارات العربية

٧٦٬٨٠٨٬١٣٥٦٧٬٢٨٢٬٩٤٠١٣٣٬٨٠٧٬٦٧٣١٢٩٬٤٦٠٬٩٦٥المتحدةربيةات العاإلمار خارج
────────────────────────────────────
٩٠٬٩٣٢٬٥٣٨٨٥٬٦٥٧٬٥٦٣١٦٧٬٥٧٤٬٨٠٦١٧٣٬٩١٨٬٨٣٧
════════════════════════════════════

ي منتهية فأشهر ال ستةلفترة اي منتهية فأشهر الالثالثةفترة 
٢٠٢٠یونيو٢٠٢١٣٠یونيو٢٠٢٠٣٠یونيو٢٠٢١٣٠یونيو٣٠

درهم درهمدرهم درهم
ير مدققة)(غير مدققة) (غدققة)مير(غير مدققة) (غ

یرادات ثبيت اإلتوقيت ت
٩٠٬٩٣٢٬٥٣٨٨٥٬٦٥٧٬٥٦٣١٦٧٬٥٧٤٬٨٠٦١٧٣٬٩١٨٬٨٣٧معيني وقت م نقلها فبضائع ت

════════════════════════════════════

مليــون ١٥٦٬٠–٢٠٢٠(ء عمــال٧مــنات دمــن إجمــالي اإلیــرا٪٩٣مــا نســبته تمثــل درهــم والتــيمليــون ١٥٦٬٤غ ادات مبلــ یــر من اإلتتضــ 
.)عمالء٧من من إجمالي اإلیرادات٪٩٠نسبته ا التي تمثل مم و دره



خليج ش. م. ع.كة أسمنت الر ش
المرحلية الموجزةالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢١یونيو٣٠في 

١١

تتمة) ( ن عقود العمالءات ماإلیراد-٤

أرصدة العقود٢-٤

بردیسم٣١و یوني ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
مدرهدرهم

مدققة)(ققة) مدغير (

موجودات ال
١٢٢٬٩٧٦٬٢٧٧٩٬٣٨١٬١٨٤)٨یضاح لذمم المدینة التجاریة (إا

بات مطلو لا
١٬٤١٤٬٩٠٢١٬٤٧٩٬١٤٧)١٥ح (إیضا ءن العمالمة مدفعات مقد

ت األداءالتزاما٣-٤

ــًا خـــاللُیســـتح تســـليم و لاد عنــ لعام األداء عــن بيـــع الســـ فاء التـــز یــتم اســـتي ١٨٠-١٥٠-٢٠٢٠(التســـليمیومــًا مـــن ١٨٠-١٥٠ق الــدفع عمومـ
).یوماً 

صافي –االستثمار(خسارة) / دخل-٥

ي منتهية فأشهر ال ستةلفترة اي منتهية فأشهر الالثالثةفترة 
٢٠٢٠یونيو٢٠٢١٣٠یونيو٢٠٢٠٣٠یونيو٢٠٢١٣٠یونيو٣٠

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

ــة علــــى )لخســــائراح/(ربا األ ــر المحققــ غيــ
العادلــة مــن مارات المدرجة بالقيمةستثاال

)٤٬٦٦٨٬٣٥٣(٣٬١٠٩٬٧٠٧٥٧٩٬٩٧٩٥٬٣٤٨٬٧٨١خالل األرباح أو الخسائر
الربح من استبعاد االستثمارات المدرجة 

العادلة من خالل األرباح أو بالقيمة
-٢٦٥٬٣٩٢-٢٦٥٬٣٩٢الخسائر

٤٢٨٬٢١٢١٬٢٠٠٬٧٨٠١٬٥٨٤٬٩٦٤١٬٨٩٣٬٠٦٢حات األربا دخل توزیع
١٬٤٤١٥٬٢٦٦٢٬٣٦٤٦٬٦٦٩الفوائدل دخ 

────────────────────────────────────
٢٬٧٦٨٬٦٢٢(٣٬٨٠٤٬٧٥٢١٬٧٨٦٬٠٢٥٧٬٢٠١٬٥٠١(

════════════════════════════════════



خليج ش. م. ع.كة أسمنت الر ش
المرحلية الموجزةالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢١یونيو٣٠في 

١٢

رآخدخل -٦

تــم تخصــيص طعــة أرض لهيئــة مينــاء رأس الخيمــة.ویض عــن مــنح قه الشــركة كتعــ عليــ هم حصلتمليون در ٦٬٧غ مبلیتضمن الدخل اآلخر 
لخيمة مقابل ال شيء.كومة رأس اقطعة األرض للشركة في السنوات السابقة من قبل ح 

ابتةالموجودات الث-٧

ونيــوی٣٠درهــم (٩٬٢٣٦٬١٣٨تــة الموجــودات الثاب، بلغــت اإلضــافات علــى ٢٠٢١یونيــو٣٠أشــهر المنتهيــة فــي ســتةتــرة الخالل ف)أ
٣٠درهــم (٢٢٬٢١٩٬٥٧٠قــد بلــغ ٢٠٢١یونيــو٣٠المنتهيــة فــي ســتةألشــهر اللســتهالكأن االدرهــم) و ٩٬٦٤٦٬٥٩٦-٢٠٢٠
).درهم٣٣٬٨٥٤٬٦٥١–٢٠٢٠یونيو

ملوكة لحكومة رأس الخيمة.مرتبطة به على قطع أراضي مني الع والمبا اء المصنشتم إن)ب

ة.ربية المتحدإلمارات العة داخل دولة اابتدات الثجو جميع المو ع تق)ج

ضــاح (إیاتار قــرض الســيمقابــل ) لــف درهــمأ٦٨٠–٢٠٢٠دیســمبر ٣١(م ألــف درهــ ٥٤٠یــة دفتر ةصــافي قيمــ براتســيا رهــن تــم)د
).ب)(١٤

).(أ)١٤(إیضاح من البنوكمقابل السلفياتالثابتةاتالموجودعلى سلبي هد تع یوجد )ه

التــي حصــلت عليهــا و البنكيــةالمنقولــة فيمــا یتعلــق بالتســهيالت الموجــودات الثابتــةى علــ الحرائــقضــد ين ة التــأمل عــن بوليصــ نــاز الت)و
أ)).(١٤الشركة (إیضاح 



خليج ش. م. ع.كة أسمنت الر ش
المرحلية الموجزةالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢١یونيو٣٠في 

١٣

ون التجاریون واآلخر نون مدیال-٨

ردیسمب٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم

مدققة)(ققة) دمغير (

٧٥٬٩١٧٬٣٤٦٨٢٬٥٤٠٬٠٩٤جاریون مدینون ت
)٬١٥٨٬٩١٠٣()٢٬٩٤١٬٢٢٤())ب(ظةلحو مخسائر االئتمان المتوقعة (صصًا: مخ ناقص

٧٢٬٩٧٦٬١٢٢٧٩٬٣٨١٬١٨٤

١٧٬٢٩٠٬٠٢١١١٬٧٢٤٬٧١٤دینون آخرون م
٣٬٠٦٧٬٢٨٣٢٬٦٦٧٬٢٨٣قيقةكة شلمدینة من بيع شر لذمم اا تعلقة بم

٩٣٬٣٣٣٬٤٢٦٩٣٬٧٧٣٬١٨١

)٢٬١٦٧٬٢٨٣()٢٬١٦٧٬٢٨٣(واحدةكة شقيقة مستحقة بعد سنة يع شر ة من بمدینلاذمم لا متعلقة ب

٩١٬١٦٦٬١٤٣٩١٬٦٠٥٬٨٩٨

٥٩٬٩حــتفظ بــذمم مدینــة تجاریــة بمبلــغ كة تحــدودة نظــرًا ألن الشــر جاریة للشركة مطر االئتمان المرتبطة بالذمم المدینة التتعتبر مخا )أ
ــم ( ــمبر ٣١مليـــون درهـ ــمانات بنكيـــة أو خطابـــات اعتمـــاد غيـــر ليـــون درهـــم) مضـــمونم٥٨٬٧-٢٠٢٠دیسـ ة بالكامـــل بموجـــب ضـ
ذمم المدینة التجاریة.ن العمالء لضمان إمكانية تحصيل هذه المشروطة م

كانت كما یلي:ترة ان المتوقعة خالل الفص خسائر االئتمإن الحركة في مخص)ب

یونيو٣٠یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم

(غير مدققة)ة) دققمغير (

٣٬١٥٨٬٩١٠١٬٨٧٢٬٦٣٤ة الفترةيد في بدایالرص
٢٬٤٦٧٬٩٠٠)٢١٧٬٦٨٦(المبلغ المحمل خالل الفترة)/كس(ع

)١٬١٨١٬٦٢٤(-مشطوبات خالل الفترة

٢٬٩٤١٬٢٢٤٬١٥٨٬٩١٠٣الفترةیةالرصيد في نها 



خليج ش. م. ع.كة أسمنت الر ش
المرحلية الموجزةالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢١یونيو٣٠في 

١٤

الماليةوراق ستثمار في األاال-٩

خرى بنود الدخل الشامل األاللدلة من خة العاالمدرجة بالقيمات ثمار االستأ) 

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
همدر درهم

مدققة)() ققةمدغير (

٤٧٬٨٩٤٬١٩٠٨٢٬٦٧٠٬٠٤٥مدرجة
٤٬٠٧٧٬٧٠٥٥٤٬٠٧٧٬٧٠ير مدرجةغ

من خالل بنود عادلة القيمة المارات بإجمالي االستثوعمجم
٥١٬٩٧١٬٨٩٥٨٦٬٧٤٧٬٧٥٠بالتكلفةشامل األخرى الدخلال

)٬٥٧٤٥٨٬٥٣٧()٣٨٬٤٢٦٬٠٢٠(افي، صاكمالمتر لةيمة العاداحتياطي القناقصًا: 

١٣٬٥٤٥٬٨٧٥١٧٦٢٨٬٢١٠٬ة العادلة لالستثماراتقيمال

لتالي:النحو ان علىه كا ارات المذكورة أعالفي لالستثمالجغراإن االنتشار

(مدققة)٢٠٢٠دیسمبر ٣١مدققة)غير (٢٠٢١وونيی٣٠
يمة القعلىزكيسبة التر نالقيمة على نسبة التركيز

لةالعادالتكلفةالقيمة العادلةالعادلة لتكلفة االقيمة العادلة 
رهمددرهم درهم مدرهدرهمدرهم

١٧٥٬٨٣٨١١١٬٦٠٠٪١٧٥٬٨٣٨١٣١٬١٠٠٠٬٤٪١ارات العربية المتحدةمإلا
تعاون  دول مجلس ال
٨٦٬٥٧١٬٩١٢٢٨٬٠٩٨٬٥٧٦٪٥١٬٧٩٦٬٠٥٧١٣٬٤١٤٬٧٧٥٦٬٩٩٪٩٩ألخرى الخليجي ا

٨٦٬٧٤٧٬٧٥٠٨٬٢١٠٬١٧٦٢٪٥١٬٩٧١٬٨٩٥١٣٬٥٤٥٬٨٧٥١٠٠٪١٠٠

٣٨٬٠٤قيمــة ســالبة بمبلــغ خــرى امل األل الشــ ود الــدخ بنــ لعادلة مــن خــالل بالقيمة االمدرجة يمة العادلة لالستثماراتم في القغ التغير المتراكبل
وق الملكيــة.حقــ نضــمم إدراجهــا درهــم) وتــ مليــون ٥٨٬٥ســالبة بمبلــغقيمــة-٢٠٢٠دیســمبر٣١(٢٠٢١یونيــو٣٠درهــم كمــا فــيمليــون 

عادلــة إلــى الخســائر يمــة المليــون درهــم مــن احتيــاطي الق١٧٬٣، قامــت الشــركة بتحویــل ٢٠٢١یونيــو ٣٠خالل فترة الستة أشهر المنتهية فــي 
.رى ألخ خل الشامل ابنود الدلمن خالالعادلة لقيمةتثمارات المدرجة با سالاستبعاداالمتراكمة الناتجة عن

ر غيــ ت المدرجــة و ي أســهم الشــركا فــ ود الدخل الشامل األخرى االســتثمارات ة العادلة من خالل بنفة بالقيمق الملكية المصنحقو تضمن أدوات ت
مــنةادلــ لقيمة العلغاء با ابل لإل غير قتثمارات بشكلٍ هذه االسنيف صص غير مسيطرة في هذه الشركات. تم تصالشركة بح تحتفظ المدرجة. 

تراتيجية في طبيعتها.ر هذه االستثمارات اسشركة تعتبرى نظرًا ألن الألخ خل الشامل اخالل بنود الد



خليج ش. م. ع.كة أسمنت الر ش
المرحلية الموجزةالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢١یونيو٣٠في 

١٥

مة) (تتالماليةوراق ر في األستثمااال-٩

ح أو الخسائرمن خالل األربات المدرجة بالقيمة العادلة تثمارااالسب) 

ردیسمب٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
مدرهدرهم

ة)مدقق(مدققة) غير (

٧٨٬٦٨٧٬٩٨٤٨٣٬٨١٥٬٠٢٧متداولة
٢٬٨٢٦٬١٥٦٢٬٨٢٦٬١٥٦متداولةغير

٨١٬٥١٤٬١٤٠٨٦٬٦٤١٬١٨٣ائر بالتكلفةو الخسالل األرباح أات بالقيمة العادلة من خ االستثمار إجماليمجموع 
)٤٦٬٩٣٧٬٥٤٠()٣٩٬٣٨٠٬٩٣٧(ادلةكمة في القيمة العناقصًا: تغيرات مترا

٤٢٬١٣٣٬٢٠٣٤٣٣٩٬٧٠٣٬٦تدلة لالستثماراالقيمة العا 

لتالي:النحو اعلىنه كا ارات المذكورة أعالإن االنتشار الجغرافي لالستثم

(مدققة)٢٠٢٠دیسمبر ٣١دققة)مغير (٢٠٢١یونيو٠٣
يمة القعلىزكيسبة التر نالقيمة على نسبة التركيز

العادلةلفةالتكة العادلةالقيمالعادلة التكلفة القيمة العادلة 
درهمدرهم درهم مرهددرهمدرهم

٣١٬٤٩٦٬٩٢٨١٩٬٢٠٧٬٢٠٠٪٢٧٬٢٧١٬٨١٥١٦٬٨٥٥٬٨٢١٤٨٬٤٪٤٠ارات العربية المتحدةمإلا
دول مجلس التعاون  

٥٥٥٥٬١٤٤٬٢٢٠٬٤٩٦٬٤٤٣٪٥٤٬٢٤٢٬٣٢٥٢٥٬٢٧٧٬٣٨٢٦٬٥١٪٦٠ألخرى الخليجي ا

٦٤١٬١٨٣٨٦٬٬٧٠٣٬٦٤٣٣٩٪٨١٬٥١٤٬١٤٠٤٢٬١٣٣٬٢٠٣١٠٠٪١٠٠

لي:ت كما یفي األوراق المالية كانتثمار االسالحركة في إن

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم

مدققة)(مدققة) غير (

٦٧٬٩١٣٬٨١٩٧٧٬٥٢١٬٨٦٨سنةال/الفترةتثمارات في بدایة سلقيمة العادلة لالا
)٢٠٬٠٠٠()٢٠٬٣٩٥٬٨٨٣(السنةترة/لفاي تمت خاللالتادات االستبع

المدرجة  غير المحققة عند إعادة تقييم االستثمارات)الخسائرألرباح/(ا
)٤٬٨٩٠٬٩٦٢(٥٬٣٤٨٬٧٨١)٥إیضاح (لخسائراح أو ال األربمن خاللة عادلبالقيمة ا

الستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  التغير في القيمة العادلة ل
)٦٩٧٬٠٨٧٤٬(٢٬٨١٢٬٣٦١مل األخرى ل الشا نود الدخ ب

٥٥٬٦٧٩٬٠٧٨١٩١٣٬٨٦٧٬٩سنةالالفترة/القيمة العادلة لالستثمارات في نهایة 



خليج ش. م. ع.كة أسمنت الر ش
المرحلية الموجزةالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢١یونيو٣٠في 

١٦

زون المخ-١٠
دیسمبر٣١یونيو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمهمدر 

مدققة)(مدققة) غير (

٨٬١٥٨٬٧١٤١٠٬٥١٩٬٢٥٩امة الصنعتائعبض
١١٬٧٠٩٬١٥١١٦٬٧٥٥٬٣٠٥ةمواد أولي

١٧٬٠٣٧٬٢٣٠٥٬٣١٧٬٨٨٩التنفيذعمال قيداأل
٣١٬٧٩٦٬٩٨٩٢٥٬٧٥٦٬٥٩٤لتشحيموزیوت ااألكياس والوقود 

٢٤٬٨٨٠٬٠٠٧٢٤٬٧٨٠٬٢٩٣نةرة الصيا إدا-لغيار طع اق
١٢٬٩٨٩٬٦٢٢٨٬٤١٢٬٩٣٩كيةالمواد االستهال

٤٥٧٬٧٣٩٤٣٥٬٢٠٣واتأد

١٠٧٬٠٢٩٬٤٥٢٩١٬٩٧٧٬٤٨٢
)٢١٬٠٢٥٬٥٥٥()٢١٬٠٢٥٬٥٥٥(ون بطيء الحركة: مخصص المخز ناقصاً 

٨٦٬٠٠٣٬٨٩٧٧٠٬٩٥١٬٩٢٧

).(أ)١٤(إیضاح الت البنكیة التي حصلت علیھا الشركة التسھیبخصوصنزوالمخ یصة التأمین ضد الحریق على زل عن بوللتنا اأ)

).(أ)١٤(إیضاحةشركلت علیھا الالتي حصبنكیة لالمخزون مقابل التسھیالت ان رھتم

د في الصندوق قوالننوك دى الباألرصدة ل-١١
دیسمبر٣١یونيو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم

مدققة)(مدققة) غير (

١٠٤٬١٩٩١٣٬٤١٦قد في الصندوق ن

البنوك:األرصدة لدى 
٥٬٣٣٧٬٠٢٢٤٬٤٧٩٬٥٦٦الحسابات الجاریة

٤٬٩٩٢٬٢٤٦٩٤٨١٬٧٧٤٬طلبالودائع تحت

١٠٬٣٢٩٬٢٦٨٦٬٢٥٤٬٥١٤دة لدى البنوكرصاألمجموع

٠٬٤٣٣٬٤٦٧١٦٬٢٦٧٬٩٣٠ق وك والنقد في الصندو ألرصدة لدى البنا



خليج ش. م. ع.كة أسمنت الر ش
المرحلية الموجزةالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢١یونيو٣٠في 

١٧

(تتمة) د في الصندوق قوالننوك دى الباألرصدة ل-١١

بردیسم٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم

مدققة)(مدققة) غير (

وكرصدة لدى البناأل
٦٬٧٧١٬٩٤٦٤٬٧٨٠٬٠٠٧ربية المتحدةخل اإلمارات العدا

٥٧٬٣٢٢٣٬٥٧٤٬٥٠٧١٬٤الخليجي األخرى ن او س التعضمن دول مجل

١٠٬٣٢٩٬٢٦٨٦٬٢٥٤٬٥١٤

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

المالأس ر -١٢

بریسمد٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم

مدققة)(مدققة) غير (

مل:ا بالكلمصدر والمدفوعا
٤١٠٬٥٤٨٬٤١٠٤١٠٬٥٤٨٬٤١٠رهمد١نها مكلدي قيمة عا مهس٤١٠٬٥٤٨٬٤١٠

ياطياتاالحت-١٣

مــن ٪١٠یــتم تحویــل يــة المتحــدة، ربمــارات العفــي دولــة اإل٢٠١٥) لســنة ٢(تحــادي رقــماالوالقــانون األساســي للشــركة ظــاملنات اطلبــ وفقًا لمت
بلــغ إلــى االحتيــاطي القــانوني متــى. یجــوز إیقــاف التحویــل ري االختيــا يــاطي تأخــرى إلــى االح ٪١٠و حتيــاطي القــانونياألرباح السنویة إلى اال

جــوز إیقــاف ویالقــانون.هــا لتــي یســمح بت اي الحــاالفــ بــل للتوزیــع إاليــر قا طي غتيا دفوع. إن هذا االح لمال الماس ٪ من رأ٥٠هذا االحتياطي 
هــذا االحتيــاطي یبلــغ دما عنــ مجلــس اإلدارة، أوصــيةلــى تو عبنــاءً يــة العموميــة العادیــةلجمعتيــاطي االختيــاري بقــرار مــن االتحویــل إلــى االح 

ع.مال المدفو المن رأس٪٢٠
احتياطيطياحتيا 

المجموعتياري اخ قانوني
درهمدرهم درهم 

٢٠١٩دیسمبر ٣١في الرصيد
٩٧٧٤٥٧٬٣٦٤٬٤٨٤٧٣٢٬٤٬٤٦١١٩٠٬٣٦٩٬(مدققة)٢٠٢٠ر دیسمب٣١و

٢٠٢٠یونيو٣٠في لرصيدا
٩٧٧٤٥٧٬٣٦٤٬٤٨٤٧٣٢٬٤٬٤٦١١٩٠٬٣٦٩٬مدققة)غير (٢٠٢١يویون٣٠و

٣٤٣٬٩٣٠٬٥٥٧٤٬٧٣٢٬٤٨٤٣٤٨٬٦٦٣٬٠٤١مدققة)غير (٢٠٢١یونيو٣٠ي فلرصيدا



خليج ش. م. ع.كة أسمنت الر ش
المرحلية الموجزةالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢١یونيو٣٠في 

١٨

(تتمة) ياطياتاالحت-١٣

يــون مل٢٠٬٥مبلــغ ن عــن توزیــع أربــاح باإلعــال، وافــق المســاهمون علــى ٢٠٢١أبریــل ١١ســنویة المنعقــدة بتــاریخ وميــة الل الجمعيــة العمخــال
.العربية المتحدةفي دولة اإلماراتسلطات التنظيميةالقبلمندها اعتما تما كم) ١٧(إیضاح حتياطي القانوني االخالل درهم من 

وكسلفيات من البنال-١٤

قصيرة األجل-أ

ریسمبد٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم

مدققة)(مدققة) غير (

٩٬٠٩٣٬٩٧٢١٠٬٥٨٥٬٧٣٢البنوكن ف مسحب على المكشو الت هيالست
٤٣٬٩٨١٬٨٢٧٤٤٬٩١٢٬٢٦٩قرض قصير األجل

٥٣٬٠٧٥٬٧٩٩٥٥٬٤٩٨٬٠٠١وع السلفيات من البنوكممج 

صــدةأر ترتــب علــى . تثنــي عشــر شــهًراخــالل اجل األالقروض قصيرة یتم سدادو عند الطلبللشركة كشوف لى المالسحب عأرصدةیتم سداد
باإلضــافة إلــى فــروق األســعار علــى ســعر إیبــورسية في السوق بنــاءً ر متغيرة وتنافبأسعا لقرض قصير األجل فائدة واوفشلسحب على المكا

ریــق تغطــي ضــد الح ن يتــأمعــن بوليصــة الســندات الماليــة األخــرى مثــل التنــازلبعــض العــن الشــركة و 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 للالموجــودات الو أ)) (١٠(إیضـــاحالمخــزون 

. )) ه ( ٧(إیضاح ودات الثابتة الموج 

لج) طویلة األب 

لى النحو التالي:ركز المالي عد في بيان المفوائتي تترتب عليها الألجل طویلة لقروض م اإلفصاح عن ایت

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم

مدققة)(مدققة) غير (

١٩٤٬٨٦٨١٨٩٬٤٢٤المتداولء الجز 
٢٢٤٬٦٠٤٣٢٢٬٩٧٨المتداولغير الجزء 

٤١٩٬٤٧٢٥١٢٬٤٠٢لقروض ألجلامجموع 

حق الســداد علــى أســاس تســتو )) د(٧ســيارات الممولــة (إیضــاح ونة مقابــل المضــموهــيویًا ســن٪٣ض ألجــل فائــدة بنســبة ى القــرو علــ ترتــبت
.٢٠٢٣أغسطس ١بتاریخ دفعة آخر تستحق شهري و 



خليج ش. م. ع.كة أسمنت الر ش
المرحلية الموجزةالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢١یونيو٣٠في 

١٩

رون ئنون التجاریون واآلخالدا-١٥
دیسمبر٣١یونيو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم

ققة)مد(قة) مدقغير (

١٢٦٬٥١٨٬٩٠٥٩٦٬٨٧٧٬٦٤٥اریون ن تج ائنو د
٣١٬٠٧٣٬٨٦٠٢٨٬٦٩٩٬٣٠٢المستحقةو ستلمةغير المرباحتوزیعات األ

١٨٬٨٩٤٬٤٧٩١٠٬٨٧٢٬١٥٥مصاریف مستحقة
١٬٤١٤٬٩٠٢١٬٤٧٩٬١٤٧)٤(إیضاح سلفيات من العمالء

١٬٥٠٨٬٣٣٧٢٬٠٤٢٬١٦٥ون آخرون ئناد

١٧٩٬٤١٠٬٤٨٣٬٤١٤١٣٩٬٩٧٠

للسهمةاألساسية خسار ال-١٦

ي منتهية فأشهر ال ستةلفترة اي ة فمنتهيأشهر الالثالثةفترة 
٢٠٢٠یونيو٢٠٢١٣٠یونيو٢٠٢٠٣٠یونيو٢٠٢١٣٠یونيو٣٠

درهم درهمدرهم درهم
ير مدققة)(غير مدققة) (غير مدققة)(غققة) ير مد(غ

)٤٨٬٤٣٧٬١٢٤()٢٥٬٣٨١٬٦٩٥() ١٩٬٥٣١٬٦٩٩()١٨٬٥٩١٬٨٣٧(للفترةئر لخسا ا
════════════════════════════════════

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

)٠٬١١٨()٠٬٠٦٢()٠٬٠٤٨()٠٬٠٤٥(مائر األساسية للسهالخس
════════════════════════════════════

٢٠٢٠ونيــوی٣٠ة فــي منتهيــ الللفتــرةر األساســية للســهمســائتــم تعــدیل مقــام الكســر لغــرض حســاب الخ ، ٢٠٢٠دیســمبر ٢٩فــي)أ
وارد وفقــًا فــي المــ قة دون تغييــر مماثــل ایــة الفتــرة الســابمــال قــد حــدث مــن بدرأس التقليــلرأس المــال كمــا لــو أن تقليــللــيعكس تــأثير 

.حية السهم""رب٣٣م بي الدولي رقلمتطلبات المعيار المحاس

هم عند استخدامها.السربحية ى علية قد یكون لها تأثير مخففدوات ماللم تقم الشركة بإصدار أي أ

ح توزیعات األربا-١٧

لتــي وادرهــم مليــون ٢٠٬٥ات أرباح نقدیــة بقيمــة عوافقة على توزی، تمت الم٢٠٢١أبریل ١١ة بتاریخالمنعقدالعمومية السنویة عية خالل الجم
ســلطات القبــلمــندهــا اعتما تــما كمــ ٢٠٢٠مبر دیســ ٣١احــد) للســنة المنتهيــة فــي للســهم الو درهــم ٠٬٠٥٪ مــن رأس مــال الشــركة (٥تمثــل 

نةل المســـاهمين للســـ كمــا أنـــه لـــم یــتم اعتمـــاد أي تعویضـــات ألعضــاء مجلـــس اإلدارة مـــن قبــ .العربيـــة المتحـــدةفـــي دولـــة اإلمــاراتالتنظيميــة
ال شيء).-٢٠٢٠(٢٠٢١سمبر دی٣١المنتهية في 



خليج ش. م. ع.كة أسمنت الر ش
المرحلية الموجزةالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢١یونيو٣٠في 

٢٠

قةالعالتاف ذاطر األرصدة والمعامالت مع األ-١٨

العالقةات التالية مع األطراف ذ، أبرمت الشركة المعامالتالفترةخالل 

ي منتهية فأشهر ال ستةلفترة اي منتهية فأشهر الالثالثةفترة 
٢٠٢٠يویون٢٠٢١٣٠یونيو٢٠٢٠٣٠یونيو٢٠٢١٣٠یونيو٣٠

درهم درهمدرهم درهم
ير مدققة)(غير مدققة) (غير مدققة)(غققة) ير مد(غ

حضور اجتماعات مجلس مصاریف
اللجاناإلدارة و 

٢٥٧٬٤٢٦٢١٢٬٦٧٢-١٠٣٬١٢٠
════════════════════════════════════

كة من ة أرض مملو عمنح قطأرباح من 
-٦٬٦٩١٬٦٥٥--)٦مة رأس الخيمة (إیضاح قبل حكو 

════════════════════════════════════

لياموظفي اإلدارة العت تعویضا
كانت كما یلي:السنةإن تعویضات اإلدارة العليا خالل 

ي منتهية فأشهر ال ستةلفترة اي منتهية فأشهر الالثالثةفترة 
٢٠٢٠یونيو٢٠٢١٣٠یونيو٢٠٢٠٣٠یونيو٢٠٢١٣٠یونيو٣٠

درهم درهمدرهم درهم
ير مدققة)(غير مدققة) (غير مدققة)(غققة) ير مد(غ

األجلخرى قصيرةالمزایا األو اتب لرو ا
٩٧٨٬٢٣٣١٬١٣٠٬١٠٧١٬٩٥٦٬٤٦٦٢٬٢١٧٬٥٣٩اإلیضاح أدناه)(

٩٦٬٣٠٠٩٨٬٨٠٤١٩٢٬٦٠٠١٩٧٬٦٠٩فيننهایة الخدمة للموظمكافأة
────────────────────────────────────
١٬٠٧٤٬٥٣٣١٬٢٢٨٬٩١١٢٬١٤٩٬٠٦٦٢٬٤١٥٬١٤٨

════════════════════════════════════

خــالل الســنة ت مصــروفا هــي المبــالغ المثبتــة كاألجــل صــيرةقتــب والمزایــا األخــرى الروااله تتعلــق بأعــ ول عنهــا فــي الجــدح مفصــ إن المبــالغ ال
إلدارة العليا.موظفي االمتعلقة بو 

المطلوبات الطارئة وااللتزامات-١٩
ردیسمب٣١یونيو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
همدر درهم

مدققة)(مدققة) غير (

٣٥٬١٤٨٬٥٨٢٢٦٬٩١٥٬١٧٤اعتمادات مستندیة
٢٣٦٬٧٣٠٧٢٤٬٢٣٦٬٥مانخطابات ض



خليج ش. م. ع.كة أسمنت الر ش
المرحلية الموجزةالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢١یونيو٣٠في 

٢١

ةالمعلومات القطاعي-٢٠

أعمال رئيسيين:خالل قطاعيكة من شر مل التع

الستثماریة.العقارات او )ریةا لج اات حسابالناء (باستثلدى البنوكوراق مالية والودائع ذي یشتمل على االستثمارات في أسمنت، وقطاع االستثمار الیشمل تصنيع جميع أنواع اإلو يقطاع صناع

شهر المنتهية في  أستةة الفتر 
٢٠٢٠یونيو٢٠٢١٣٠یونيو٣٠
)مدققة(غير ) ةمدققغير (

المجموعماراتاستثتصنيعالمجموع استثمارات تصنيع
درهم درهم درهم درهمدرهمدرهم

١٧٣٬٩١٨٬٨٣٧-١٦٧٬٥٧٤٬٨٠٦١٧٣٬٩١٨٬٨٣٧-١٦٧٬٥٧٤٬٨٠٦إیرادات القطاع
══════════════════════════════════════════════════════

)٤٨٬٤٣٧٬١٢٤()٢٬٧٦٨٬٦٢٢()٤٥٬٦٦٨٬٥٠٢()٢٥٬٣٨١٬٦٩٥(٧٬٢٠١٬٥٠١)٣٢٬٥٨٣٬١٩٦(ج القطاعنتائ
══════════════════════════════════════════════════════

٢٠٢٠سمبردی٢٠٢١٣١یونيو٣٠
(مدققة)مدققة) غير(

المجموعاستثماراتتصنيعالمجموع استثمارات تصنيع
هم در درهم هم ر ددرهمرهمددرهم

٨٤٠٬١٨٠٬١٩٣٧١٬٣٧١٬٣٢٤٩١١٬٥٥١٬٥١٧٨٣٧٬٦٠٣٬١٧١٨٠٬٣٨٨٬٧٦٧٩١٧٬٩٩١٬٩٣٨القطاعتجوداو م
════════════════════════════════════════════════════════

٢٠٤٬٧٩٦٬٠٥٧-٢٤١٬٣١٦٬٤٧٩٢٤١٬٣١٦٬٤٧٩٢٠٤٬٧٩٦٬٠٥٧القطاعمطلوبات
══════════════════════════════════════════════════════

ال توجد أي معامالت بين قطاعات األعمال.



خليج ش. م. ع.كة أسمنت الر ش
المرحلية الموجزةالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢١یونيو٣٠في 

٢٢

مة)(تتالمعلومات القطاعية- ٢٠

، إعداد التقاریر القطاعية، موضحة أدناه:٨مالية رقم عداد التقاریر الي إلولالدرالمعيا المعلومات اإلضافية حسب متطلبات إن

ية فعات الجغراالومات حول القطعم)أ

٣٣٬٨لعربية المتحدة مارات امالء للشركة داخل دولة اإلالعادات من ، بلغت اإلیر ٢٠٢١یونيو٣٠هية في منتالأشهرستةالفترة خالل 
ت دولة اإلمارامليون درهم) وبلغت اإلیرادات من العمالء خارج٤٤٬٥–٢٠٢٠یونيو٣٠تهية في نأشهر المستةالة فتر مليون درهم (

مليون درهم).١٢٩٬٥–٢٠٢٠یونيو٣٠المنتهية في أشهر ستةفترة الم (ليون درهم١٣٣٬٨تحدة (العمالء األجانب) ملعربية الا

أهم العمالء)ب 

الذي و )مليون درهم١٥٦٬٠–٢٠٢٠(عمالء ٧من مالي اإلیراداتمن إج ٪٩٣یمثل ي ذوال، همدر مليون ١٥٦٬٤لغ یرادات مبإلتتضمن ا
).عمالء٧من داتالي اإلیراإجممن٪٩٠یمثل 

ادلةياس القيمة العق-٢١

ن المشــاركين يمعاملة منتظمة بمطلوبات ما فيویل بندات ما أو المدفوع لتح سيتم قبضه لبيع بند موجودالذي لعادلة هي السعرمة القيإن ا
تعریــف القيمــة تضــمنات القيمــة العادلــة. یر وتقــدیریــة لدفتقــات بــين القيمــة االنحــو، یمكــن أن تنــتج فرو ق بتــاریخ القيــاس. وعلــى هــذالســو فــي ا

روط شــ و إجــراء معاملــة ببصــورة كبيــرة أملياتهــا أو حاجة لتقلــيص حجــم عاالستمراریة دون أي نية ق مبدأالشركة تعمل وفض أنتراالعادلة اف
مجحفة.

لمدرجة بالتكلفة المطفأةالعادلة لألدوات المالية امة القي
تعــادل المرحليــة المــوجزة المالـيــة اـنــاتالمطفــأة فــي البيكلفــةالتالمثبتــة بطلوبــات الماليــةوالمللموجــودات الماليــة جــةالمدر لغ المبــا أن ترى اإلدارة 

.عادلةقيمها ال

يمة العادلةاس القألغراض قيةفتراضات المطبقالايم و أساليب التقي
خدمة فــي البيانـــات ثلـــة واالفتراضــات المســـتلمما م اليب التقيــيأســـا ة باســتخدامماليـــ ليـــة والمطلوبــات االمالودات یــتم تحدیـــد القيمــة العادلـــة للموجــ 

.٢٠٢٠بر دیسم٣١المنتهية في للسنةنویة المدققة السالمالية

لعادلة على أساس متكرربالقيمة االتي یتم قياسها و ةللشركت المالية القيمة العادلة للموجودا
ة تحدیــد ومــات عــن كيفيــ وضــح الجــدول التــالي معلة. یماليــ تقــاریر الي نهایة فتــرة اللة فدلقيمة العا كة با للشر مالية ات الیتم قياس بعض الموجود

لمالية؛جودات ام العادلة لهذه المو القي



خليج ش. م. ع.كة أسمنت الر ش
المرحلية الموجزةالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢١یونيو٣٠في 

٢٣

(تتمة) لةقياس القيمة العاد-٢١

ودات المالية جو مال
تسلسل  لة  قيمة العادال

القيمة  
العادلة 

أساليب التقييم  
ت لمدخالوا

ة ئيسيالر 

دخالت الم
ر  ة غي م الها

الملحوظة 

لمدخالت ة اعالق
ر الملحوظة  غي

العادلة بالقيمة 
یونيو٣٠

٢٠٢١
بر دیسم٣١

٢٠٢٠
درهم مدره

(مدققة)مدققة) ر غي(

رات في االستثما 
وق الملكية حق

المدرجة اولةالمتد
ة العادلة من قيمبال

دخلبنود الخالل
١٢٬٩٢٧٬٥٠٢٢٧٬٥٩١٬٨٠٣األخرى الشامل 

١لمستوى ا
أسعار 

طاءات عال
داولة في المت

سوق نشطة 
ال ینطبقال شيء

ثمارات في ستاال
غير ة قوق الملكيح 
المدرجة ةلمتداولا

بالقيمة العادلة من 
ل نود الدخ بخالل
٦١٨٬٣٧٣٦١٨٬٣٧٣األخرى ل الشام

٣المستوى
طریقة تقييم 

صافي 
تالموجودا

عدلةالم

ي قيمة  صاف
وداتلموج ا
دم خصم لعوال
جود تسویقو 

اإلدارة استخدمت
صافي یقة تقييمطر 

الموجودات والتي 
قيمة العادلة تمثل ال
بحسب المناسبة

دارة.اإل
االستثمارات في 

حقوق الملكية 
جة المدر لةالمتداو 
ة العادلة من يمبالق
األرباح أو لخال
٤٢٬١٣٣٬٢٠٣٣٩٬٧٠٣٬٦٤٣ائرلخسا

١توى المس
عار أس

اءاتالعط
تداولة في الم

نشطة سوق 
بقطال ینال شيء

────────────────────
٥٥٬٦٧٩٬٠٧٨٦٧٬٩١٣٬٨١٩

════════════════════



خليج ش. م. ع.كة أسمنت الر ش
المرحلية الموجزةالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢١یونيو٣٠في 

٢٤

دلة (تتمة) قياس القيمة العا-٢١

قيمة العادلةالسلتسل
الحــد ا ضــمن تسلســل القيمــة العادلــة اســتنادا إلــىفهیــتم تصــنيا عنهــ ا أو اإلفصــاحة لهــ عادلــ قيــاس القيمــة اللتــي یــتم وات الماليــة اإن جميــع األد

اس القيمة العادلة ككل، كما یلي:سية لقيالت األسا من المدخ األدنى 

لة.ت المماثت أو المطلوبا شطة للموجوداي األسواق الن) فلةاولة (غير المعدول: أسعار السوق المتدالمستوى األ

يــر رة أو غصــورة مباشــ ملحوظــة بادلــة (مــدخالت نــى مــن المــدخالت الــالزم لقيــاس القيمــة العدالحــد األمدتســتخ ســاليب تقيــيم ي: ألثانالمستوى ا
مباشرة)،

ير ملحوظة).لة (مدخالت غالقيمة العادياسلقلمدخالت الالزم ستخدم الحد األدنى من االمستوى الثالث: أساليب تقييم ت

ویات بين مســتحویالت قد تمتس متكرر، تحدد الشركة فيما إذا كانت التسا لة على أدا العثبتة بالقيمةالموباتموجودات والمطلبخصوص ال
د ل فتــرة إلعــدال) فــي نهایــة كــ ككــ لــةاس القيمــة العاددنــى مســتوى الجوهریــة لقيــ بإعــادة تقيــيم التصــنيف (اســتنادًا إلــى مــدخالت ألتسلســل فــي ا

مالية.التقاریر ال

ل ادلــة خــاللقيمــة العت قياس اخدمة في عمليا وأساليب التقييم وأنواع المدخالت المستكةصة بالشر ا خ م المليات التقييلى عير علم یطرأ أي تغي
الفترة.

مدققة)غير (٢٠٢١یونيو٣٠

المجموع٣المستوى ٢المستوى ١ى المستو 
همدر درهممدرهدرهم

١٠٬٧٠٠٬٠٠٠١٠٬٧٠٠٬٠٠٠--قارات االستثماریةالع

العادلةبالقيمةةج مدر االستثمارات ال
٤٢٬١٣٣٬٢٠٣--٤٢٬١٣٣٬٢٠٣من خالل األرباح أو الخسائر

لمدرجة بالقيمة العادلةت اتثمارااالس
ود الدخل الشامل األخرى:ن خالل بنم
١٢٬٩٢٧٬٥٠٢--١٢٬٩٢٧٬٥٠٢ية المتداولةملكحقوق ال-
٣٧٣٦١٨٬٣٧٣٦١٨٬--ولةمتداغير الق الملكية حقو -

١١٬٣١٨٬٣٧٣٦٦٬٣٧٩٬٠٧٨-٥٥٬٠٦٠٬٧٠٥



خليج ش. م. ع.كة أسمنت الر ش
المرحلية الموجزةالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢١یونيو٣٠في 

٢٥

(تتمة) القيمة العادلةقياس-٢١

(مدققة)٢٠٢٠بر یسمد٣١

المجموع٣المستوى ٢ى و المست١المستوى 
مدرهدرهم درهم رهم د

١٠٬٧٠٠٬٠٠٠١٠٬٧٠٠٬٠٠٠--تثماریةالعقارات االس

لعادلةايمةت المدرجة بالقمارااالستث
٣٩٬٧٠٣٬٦٤٣--٣٩٬٧٠٣٬٦٤٣ن خالل األرباح أو الخسائرم

لمدرجة بالقيمة العادلةت ارااالستثما 
األخرى:خل الشامل ن خالل بنود الدم
٢٧٬٥٩١٬٨٠٣--٢٧٬٥٩١٬٨٠٣لةداو الملكية المتق قو ح -
٣٧٣٬٦١٨٧٣٣٬٦١٨--ولةغير المتداحقوق الملكية -

١١٬٣١٨٬٣٧٣٧٨٬٦١٣٬٨١٩-٤٤٦٦٧٬٢٩٥٬

يذلك لــيس هنــاك أًا لــ ووفقــ العادلــة بالقيمــةجب قياسها مالية یبات. ال توجد أي مطلو الفترةخالل تكن هناك أي تحویالت بين المستویات لم
ل أعاله.صوص الجدو فصاح بخ إ

وجزةالمالمرحلية يـة لموافقة على البيانـات المالا-٢٢

.٢٠٢١أغسطس١١بتاریخ قبل مجلس اإلدارة اعتمادها لإلصدار من و المرحلية الموجزة لماليـة ى البيانـات اوافقة علتمت الم


