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    11                              ش. م. ع.ش. م. ع.شركة أسمنت الخليج شركة أسمنت الخليج 
  

  )غير مدقق()غير مدقق(  الموجزالموجز  بيان الدخلبيان الدخل
  41324132مارس مارس   1313  المنتهية فيالمنتهية فيالثالثة اشهر الثالثة اشهر لفترة لفترة 

 
 

 مارس 13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في     
 3102  4132  إيضاحات  
 درهــم  درهــم    
       

 050.459.251  412.734.104  31  إليراداتا
       

 (053.299.232)  (372.731.207)    تكلفة المبيعات
       

 (241.352)  49.990.595    )الخسارة(الربح /إجمالي 
       

 21.253  044.317    إيرادات تشغيلية أخرى
       

دارية ،مصاريف بيعية  (01.515.409)  (39.515.445)    عمومية وا 
       

 09.315.322  23.605.531  32  إيرادات إستثمارات
       

 (051.544)  31.533    أخرى (خسائرايرادات /)
       
 3.531.253  51.133.513    لفترةلربح ال
       

 1.112  1.165  35  الواحدللسهم األساسي الربح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .الموجزة المالية البياناتمن هذه  ال يتجزأ جزءا  تشكل اإليضاحات المرفقة إن 



    22                                    ش. م. ع.ش. م. ع.شركة أسمنت الخليج شركة أسمنت الخليج 
  

    (()غير مدقق)غير مدقق  الشامل الموجزالشامل الموجز  بيان الدخلبيان الدخل
  41324132مارس مارس   1313لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 

 
 

 مارس 13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 4132 3102 
 درهــم درهــم 

   

 3.531.253 51.133.513 للفترة الربح
   

   الدخل الشامل االخرى:/ )الخسارة الشاملة( بنود
   

   ح أو الخسائربنود لن يتم اعادة تصنيفها الحقاً ضمن االربا
   

 )النقص(/ الزيادة في القيمة العادلة إلستثمارات بالقيمة العادلة من
 4.512.302 (31.412.391) خالل بنود الدخل الشامل األخرى   

 الخسارة من بيع إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود
 (2.449.259) -- الدخل الشامل األخرى   

 -- (3.111.111) دارةمكافأة اعضاء مجلس اال
   

 502.254 (33.512.391) اجمالي بنود )الخسارة الشاملة(/ الدخل الشامل االخرى

   

 2.329.500 23.277.123 للفترة لي الدخل الشاملإجما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .الموجزة المالية البياناتمن هذه  ال يتجزأ جزءا  تشكل اإليضاحات المرفقة إن 



  55                                ش. م. ع.ش. م. ع.  شركة أسمنت الخليجشركة أسمنت الخليج
  

  الموجزالموجز  بيان التغيرات في حقوق المساهمينبيان التغيرات في حقوق المساهمين
  41324132مارس مارس   1313المنتهية في المنتهية في الثالثة اشهر الثالثة اشهر لفترة لفترة 

  
  

 إحتياطيات رأس المال 

التغيرات المتراكمة 
 المجمــــــوع أرباح مستبقاه في القيمة العادلة

 درهــــم درهــــم درهــــم درهــــم درهــــم 
      
 0.305.522.332 90.435.222 (005.355.022) 950.422.255 230.142.231 )مدقق( 3103ديسمبر  20رصيد كما في ال

 3.531.253 3.531.253 -- -- -- الربح للفترة

 502.254 (2.449.259) 4.512.302 -- -- األخرى للفترة الدخل الشاملبنود 

 2.329.500 (2.352.513) 4.512.302 -- -- للفترة الدخل الشاملإجمالي 
 0.331.451.424 25.259.229 (015.592.431) 950.422.255 230.142.231 )غير مدقق( 3102مارس  20الرصيد كما في 
 0.322.205.533 95.231.541 (004.352.495) 925.253.155 230.142.231 )مدقق( 3102ديسمبر  20الرصيد كما في 

 52.100.520 52.100.520 -- -- -- الربح للفترة

 (00.529.041) (0.211.111) (01.329.041) -- -- األخرى للفترة ةالشامل الخسارةبنود 

 90.955.290 50.500.520 (01.329.041) -- -- للفترة الدخل الشاملإجمالي 
 (90.159.290) (90.159.290) -- -- -- (02)ايضاح  توزيعات ارباح معتمدة

 3.411.710.144 56.277.401 (349.510.315) 205.674.157 043.196.041 غير مدقق() 4132مارس  13الرصيد كما في 
 
 
 

 .الموجزة المالية البياناتمن هذه  ال يتجزأ جزءا  تشكل اإليضاحات المرفقة إن 
 



 

  66                  ش. م. ع.ش. م. ع.شركة أسمنت الخليج شركة أسمنت الخليج 
  

  )غير مدقق()غير مدقق(  الموجزالموجز  بيان التدفقات النقديةبيان التدفقات النقدية
  41324132مارس مارس   1313ية في ية في المنتهالمنتهالثالثة اشهر الثالثة اشهر لفترة لفترة 

  
 مارس 13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  4132  3102 

      درهــم  درهــم  
     التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية 

 3.531.253  51.133.513  للفترة الربح
     :التعديالت

 4.201.152  33.992.491  ، آالت ومعداتممتلكات إستهالك 
 24.322  --  ، آالت ومعداتممتلكات ئر من إستبعادخسا 
 223.111  445.111  مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين 
 استثمارات بالقيمة العادلةغير محققة من أرباح  
 من خالل األرباح أو الخسائر  

 

(21.115.315)  (09.934.522) 
 492.250  570.129  خسائر بيع استثمارات في أوراق مالية 
      (532.150)  (4.450.747)  وتوزيع أرباح فوائد إيرادات  

 الموجودات  قبل التغيرات في ةالتشغيلي التدفقات النقدية
 والمطلوبات التشغيلية   

 
  41.525.133  (0.535.143) 

 (25.222.045)  9.523.694  في ذمم تجارية مدينة وأخرى (الزيادةالنقص /)
 09.225.234  40.410.906  في البضاعة النقص
      (2.222.220)  44.219.461  في ذمم تجارية دائنة وأخرى )النقص(/ الزيادة
 (20.214.224)  01.715.429   العمليات/)المستخدم في(  الناتج من النقد

      (591.554)  (91.664)  المدفوع من تعويض نهاية الخدمة للموظفين
      (23.594.402)  01.622.507  العمليات التشغيلية/)المستخدم في( الناتج من  صافي النقد

     التدفقات النقدية من العمليات اإلستثمارية
 (021.199.252)  (39.140.920)  ، آالت ومعداتشراء ممتلكات

 (00.242.454)  (39.354.221)  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ستثماراتإ شراء
 39.220.529  1.492.617  متحصالت من إستبعاد إستثمارات في أوراق مالية

 512.925  14.562  مقبوضة أرباح توزيعات
 04.212  4.446.361  فوائد مقبوضة
      (005.255.515)  (14.940.152)  المستخدم في العمليات اإلستثمارية صافي النقد

     يةالتدفقات النقدية من العمليات التمويل
 --  (3.111.111)  مكافأة اعضاء مجلس االدارة المدفوعة

 54.322.299  --  ألجلقروض صافي الحركة على 
 (3.331)  (224.100)  توزيعات أرباح مدفوعة

      54.322.939  (3.724.100)  العمليات التمويلية / الناتج منفي(المستخدم ) النقدصافي 
      (24.024.310)  20.972.225  الفترةخالل  وما يعادلهي النقد ف/)النقص(  الزيادة صافي

      035.221.452  60.701.141  فترةالالنقد وما يعادله في بداية 
 52.040.553  337.752.260  فترةالالنقد وما يعادله في نهاية 

 
 
 
 
 

 .ةالموجز  ةالمالي البياناتمن هذه ال يتجزأ جزءا  تشكل المرفقة  إن اإليضاحات



 

    77                  ش. م. ع.ش. م. ع.شركة أسمنت الخليج شركة أسمنت الخليج 
  

    لموجزةلموجزةاا  الماليةالمالية  البياناتالبيانات  حولحول  إيضاحاتإيضاحات
  41324132مارس مارس   1313لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 

  
  معلومات عامةمعلومات عامة  --33

)الشركة( كشركة مساهمة عامة رأس الخيمة  –" شركة مساهمة عامة " ش. م. ع. تأسست شركة أسمنت الخليج 
دولة  -عن صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة  0455صادر في سنة ال 39/55مير  رقم األوم مرسالبموجب 

اإلمارات  -رأس الخيمة  ،5345 :إن عنوان المكتب المسجل للشركة هو ص. ب. .اإلمارات العربية المتحدة
 .العربية المتحدة

 

  .أنواعهجميع نتاج وتسويق األسمنت بالقيام بجميع األعمال المتعلقة بإ وللشركة هالنشاط الرئيسي إن  
 
 (IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -4
 على البيانات المالية الموجزةمادي تأثير  التي لم يكن لهالتقارير المالية المطبقة عداد االمعايير الدوليـة إل 4-3

، ولـم يكـن لتطبيـق فـي هـذه البيانـات الماليـة المـوجزةلتقارير المالية المعدلـة التــالية عداد اتم تطبيق المعايير الدولية إل
لتقـارير الماليـة المعدلـة أ  تــأثير جـوهر  علـى المبـالـ المدرجـــة للفتـرة الحاليـة والفتــرات عــداد اهـذه المعـايير الدوليـة إل

 ستقبـلية.السابقة، إال أنها قد تؤثر على محاسبة المعامالت والترتيبـات الم
 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
 

يطبق للفترات السنوية 
   التي تبدأ من أو بعد

  األدوات المالية: العرض  – 23المعيار المحاسبي الدولي رقم تعديالت على–
 ةالمتعلق بتوجيهات تطبيق معادلة الموجودات المالية مقابل المطلوبات المالي

 3109يناير  0
  
  افصاح المبالـ القابلة  – 22تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

 لالسترجاع
التعديالت تقيد متطلبات االفصاح للمبالـ القابلة لالسترجاع ألصل أو وحدة توليد 

وقد قاموا بتوسيع النقد للفترة التي حدث فيها االنخفاض أو االسترداد  في القيمة. 
االفصاح القابلة للتطبيق عندما يتم تحديد المبالـ القابلة  متطلبات وتوضيح

أو وحدة توليد النقد على أساس القيمة العادلة ناقصا تكلفة  لألصللالسترجاع 
 االستبعاد.

 3109يناير  0

  
  اإلعتراف  :األدوات المالية – 24تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

 قات ومواصلة محاسبة التحوط ، استبدال مشتوالقياس
 

محاسبة التحوط، في حال كانت  لمواصلةالتعديالت تحد من المتطلبات الالزمة 
 .استيفاءهاقدمت معايير معينة تم و  ،مشتقات التحوط مجددة

 3109يناير  0

  
  الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية  30اإلصدار رقم– 

 فرض الجبايات
د تم تطوير التفسير وذلك لمعالجة كيفية تسجيل الجبايات المفروضة التي لق

تعتمد على المعلومات المالية لفترة تختلف عن الفترة التي حدثت فيها المعامالت 
 التي أدت إلى حدوث تلك الجبايات.

 3109يناير  0



 

    00                            ش. م. ع.ش. م. ع.شركة أسمنت الخليج شركة أسمنت الخليج   
  

    لموجزةلموجزةاا  لماليةلماليةاا  البياناتالبيانات  حولحول  إيضاحاتإيضاحات
  " تتمة "" تتمة "  41324132مارس مارس   1313لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 

 

  

 " تتمة "" تتمة " (IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -4
 

ية المـوجزة على البيانات المالمادي تأثير  التي لم يكن لهالتقارير المالية المطبقة عداد االمعايير الدوليـة إل 4-3
 " تتمة "" تتمة " 

 "تتمة"المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
 

يطبق للفترات السنوية 
   التي تبدأ من أو بعد

 والمعيار  03رقم  ،01رقم  التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
 ستثمارالتوجيه على كيانات اإل – 35المحاسبي الدولي رقم 

 3109يناير  0
  
أصــدر مجلــس معــايير المحاســبة الدوليــة المعيــار النهــائي  ،3103 أكتــوبر 20فــي 

 ،01المتعلق باإلستثمار بالشركات والذ  يعدل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
فــي  بالشــركات ويعــرف مفهــوم اإلســتثمار ،35والمعيــار المحاســبي الــدولي رقــم  03
 .لية للتقارير الماليةمعايير الدو ال

 

 
قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم الجديدة والمعّدلة  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   4-4

 يحن موعد تطبيقها بعد 
المفعول  التالية التي تم إصدارها وغير سارية الجديدة والتعديالت والتفسيراتلمعايير المسبق لتطبيق الب الشركةقم لم ت 

  :بعد
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

 

 يطبق للفترات السنوية
 التي تبدأ من أو بعد

  

  لتوضح متطلبات ذات العالقة  –منافع الموظفين  04معيار المحاسبة الدولي رقم
إلى فترات بكيفية مساهمات الموظفين أو أطراف أخرى تتعلق بالخدمة والتي ترجع 

 الخدمة.

 3109يوليو  0

  

 3109يوليو  0  3103 – 3101ير الدولية إلعداد التقارير المالية يدورة التحسينات السنوية للمعا 
  

  حالة تعريف "  –الدفع على أساس األسهم  3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 ." اإلستحقاق

 
  

 محاسبة اإلعتبار الطارئ. –إندماج األعمال  2م المعيار الدولي للتقارير المالية رق  
  

  تجميع القطاعات، –قطاعات األعمال  – 2المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 تسوية موجودات القطاعات.

 
  

 إعادة حساب  – ممتلكات، آالت ومعدات – 02رقم  معيار المحاسبة الدولي
 .قييماإلستهالك المتراكم متناسبا  مع إعادة الت

 
  

  المنشآت  - إفصاحات األطراف ذات العالقة 39معيار المحاسبة الدولي رقم
 اإلدارية.

 



 

    99                            ش. م. ع.ش. م. ع.شركة أسمنت الخليج شركة أسمنت الخليج 
  

    لموجزةلموجزةاا  الماليةالمالية  البياناتالبيانات  حولحول  إيضاحاتإيضاحات
  " تتمة "" تتمة "  41324132مارس مارس   1313لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 

 
 

 " تتمة " (IFRSs) عداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلةتطبيق المعايير الدولية إل -4

قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم الجديدة والمعّدلة  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   4-4
 " تتمة "يحن موعد تطبيقها بعد 

 ""تتمة قارير المالية الجديدة والمعّدلةالمعايير الدولية إلعداد الت
 

 يطبق للفترات السنوية 
 التي تبدأ من أو بعد

  

  إعادة حساب  –الموجودات غير الملموسة  22معيار المحاسبة الدولي رقم
 اإلستهالك المتراكم متناسبا  مع إعادة التقييم.

 
  
  

 3109يوليو  0  3102 – 3100ر الدولية إلعداد التقارير المالية يدورة التحسينات السنوية للمعاي 
  

 ةالدولي المتعلق بتطبيق المعايير 0ية رقم لتقارير المالعداد االمعيار الدولي إل 
تعريف المعايير الدولية إلعداد التقارير  – د التقارير المالية للمرة االولىإلعدا

 المالية الفعالة.

 

  

  استثناء المشاريع  –إندماج األعمال  2المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 لمشتركة.ا

 
  

  استثناء نطاق  – قياس القيمة العادلة – 02المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 المحفظة.

 
  

  المعيار الدولي  العالقة بين –إستثمارات عقارية  91معيار المحاسبة الدولي رقم
 .91والمعيار المحاسبي الدولي رقم  2إلعداد التقارير المالية رقم 

 

 
فـي الفتـرة التـي تبـدأ  للشـركةالتفسيرات والتعديالت الجديـدة فـي البيانـات الماليـة  ،رة أن تطبق هذه المعاييرتتوقع اإلدا

قد ال يكون لها تأثير و  ،أو عند دخول هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة حيز التطبيق 3105يناير  0من
 ألولى.في مرحلة التطبيق ا للشركةهام على البيانات المالية 
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 أساس اإلعداد 1-3
 " الماليـة المرحليـة التقـارير " ،29رقـم  (IAS) تم إعداد البيانات المالية الموجزة بناء  على المعيار المحاسـبي الـدولي

 اإلمارات العربية المتحدة.القوانين المعمول بها في دولة متطلبات كذلك طبقا  لو 
 

وهــي العملــة التــي تمــارس بهــا الشــركة  )درهــم( العربيــة المتحــدة بــدرهم اإلمــارات لبيانــات الماليــة المــوجزةايــتم عــرض 
 .معظم نشاطها

 
 بنـــاء  علـــى مبـــدأ التكلفـــة التاريخيـــة، باســـتثناء إعـــادة تقيـــيم بعـــض األدوات الماليـــةتـــم إعـــداد البيانـــات الماليـــة المـــوجزة 

   . واإلستثمارات في ممتلكات
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  ""  تتمةتتمة  "" أساس اإلعداد 1-3
تلك المستخدمة  بيانات المالية الموجزة متوافقة معوالعرض واألساليب المستخدمة في هذه الة يسياسات المحاسبإن ال
 .3102ديسمبر  20 في ةيالمنته ة السنوية المدققة للسنةالمالي اتالبيانفي 

 
ال تتضمن البيانات المالية الموجزة المرفقة جميع المعلومات المطلوب إدراجها ضمن البيانات المالية السنوية 

 للسنة المنتهية فيالمدققة كما في و السنوية الرجوع إلى البيانات المالية للشركة ويجب عند قراءة هذه البيانات 
المنتهية في  أشهر ثالثةال لفترةباإلضافة إلى انه ليس من الضرور  أن نتائج أعمال الشركة  .3102ديسمبر  20
 .3109ديسمبر  20تعطي مؤشرا  دقيقا  لنتائج أعمال الشركة المتوقعة للسنة التي ستنتهي في  3109مارس  20

 
، تم اإلفصاح عن السياسـات المحاسـبية 3112أكتوبر  03بناء  على إخطار هيئة األوراق المالية والسلع المؤرخ في 

هـذه البيانـات  فـي ممتلكـات فـيالمالية واالستثمارات في األوراق ستثمارات اإل ،اآلالت والمعدات ،الممتلكاتب المتعلقة
 .المالية الموجزة

  
 آالت ومعدات ،ممتلكات 1-4

المتـــراكم وأيـــة  االســـتهالكبالتكلفـــة ناقصـــا  ، عـــدا الممتلكـــات قيـــد اإلنشـــاءفيمـــا ، اآلالت والمعـــدات ،الممتلكـــات تظهـــر
 .القيمة انخفاضجة عن نات الحقة خسائر

 
، بعـدأو أل  أغراض لم يـتم تحديـدها  اإلنتاج أو ألغراض إداريةقيد اإلنشاء التي سيتم إستخدامها في إن الممتلكات 

، وتكـــاليف وم المهنيـــةـتتضـــمن التكلفـــة الرســـ .يـــة خســـائر ناتجـــة عـــن إنخفـــاض القيمـــةيـــتم تســـجيلها بالتكلفـــة ناقصـــا  أ
وكمــا هــو الحــال مــع جميــع  .اإلقتــراض فيمــا يتعلــق باألصــول المؤهلــة تماشــيا  مــع السياســة المتبعــة مــن قبــل الشــركة

ألغـراض التـي تـم إنشــائها فـي ا لالســتخدامتكـون جـاهزة إهـالك هــذه األصـول عنـدما  احتسـابيبـدأ  ،األصـول األخـرى
 .من أجلها

 
ــة لمقا االســتهالك احتســابيــتم  ، بطريقــة القســط ـاء، فيمــا عــدا الممتلكــات قيــد اإلنشــفــي تكلفــة الموجــودات االنــدثاربل

اإلنتاجيـــة األعمـــار رة مراجعـــة مـــدة . يـــتم فـــي نهايـــة كـــل فتـــلألصـــولالمتوقعـــة  األعمـــار اإلنتاجيـــةبنيـــا  علـــى الثابـــت م
ويــتم إظهــار أثــر أ  تغييــر فــي هــذه التقــديرات خــالل الفتــرة  المتبعــة االســتهالكوطريقــة  ســتردة، القيمــة الملو لألصــ

 .المالية التي تم فيها التغيير والفترات المستقبلية
 

دات، أو حــذف أ  عنصــر مــن عناصــر الممتلكــات، اآلالت والمعــ اســتبعاديــتم تحديــد الــربح أو الخســارة الناتجــة عــن 
بهـذا الفـرق فـي األربـاح  االعترافالدفترية لألصل ويتم وذلك على أساس الفرق بين متحصالت البيع وصافي القيمة 

 .أو الخسائر
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 ""  تتمةتتمة  "" آالت ومعدات ،ممتلكات 1-4
 

 الخدمة المتوقعة كما يلي:مدة تم إحتساب اإلستهالك على أساس 
 نةســ  

 25 - 35  مباني وطرق
 05 – 5  المصنع آالت ومعدات
 01  محطة كهرباء

 5 - 3  سيارات ومعدات
 21-31  كرالخط الجديد إلنتاج الكلن

 2  أجهزة حاسوب
 
 إستثمارات في ممتلكات 1-1

، بالقيمــة اإلســتفادة مــن ارتفــاع قيمتهــاد إيجاريــه و/أو تظهــر االســتثمارات فــي الممتلكــات المقتنــاه بهــدف تحقيــق عوائــ
لتلـــك  . يظهـــر الـــربح أو الخســـارة الناتجــة عـــن التغيـــر فــي القيمـــة العادلـــةكمـــا فـــي تــاريل بيـــان المركـــز المــاليالعادلــة 

 .األرباح أو الخسائراإلستثمارات في ممتلكات في 
 

 .العربية المتحدة جميع اإلستثمارات في ممتلكات موجودة في دولة اإلمارات
 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  1-2

بــاح أو الخســائر، إال إذا قامــت الشــركة يــتم تصــنيف االســتثمارات فــي أدوات الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األر 
نــد االعتــراف ع ىخــر الــدخل الشــامل األبنــود العادلــة مــن خــالل بتصــنيف اســتثمار محــتفظ بــه لغيــر المتــاجرة بالقيمــة 

 . المبدئي
 

بتــاريل كــل بيــان مركــز  يــتم قيــاس الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر بالقيمــة العادلــة
 . األرباح أو الخسائر، ويتم االعتراف بكافة األرباح أو الخسائر الناتجة عن إعادة القياس في يمال
 
من خالل األربـاح أو الخسـائر  بأدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة االستثماراتمن تم االعتراف بتوزيعات األرباح ي

( رقــم SAIزيعــات وفقــا  للمعيـار المحاســبي الــدولي )عنـدما ينشــأ حــق الشــركة فـي اســتالم التو  األربــاح أو الخســائرفـي 
 اإليرادات. 02
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 خرىالدخل الشامل األ خالل بنود مالية بالقيمة العادلة منالموجودات ال 1-5
 

)علــى أســاس كــل أداة علــى حــدة( أن تصــنف  تغييــرعنــد االعتــراف المبــدئي، يمكــن للشــركة أن تختــار بمــا ال يقبــل ال
اإلســتثمارات فــي أدوات  تصــنيفب. وال يســمح ىخــر الــدخل الشــامل األبنــود أدوات الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 

ــة مــن خــالل  قــوق الملكيــةح إذا كــان االســتثمار بــأداة الملكيــة محــتفظ بــه  ىخــر الــدخل الشــامل األبنــود بالقيمــة العادل
 لغرض المتاجرة. 

 
  تعتبر الموجودات المالية محتفظ بها لغرض المتاجرة إذا:

 
 تم شراؤها أساسا  لغرض بيعها في المستقبل القريب، أو 
  وتشتمل على  الشركةجزء من محفظة أدوات مالية معلومة تديرها تمثل كانت عند اإلعتراف المبدئي

 أو ،نمط فعلي ألداة مالية تحقق أرباح على المدى القصير

  مالية لكنها غير مصنفة أو فعالة كأداة تحوط أو ضمان مالي مشتقةتمثل كانت . 
 

بالقيمــة  بشــكل مبــدئي األخــرى لشــاملالملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بنــود الــدخل اأدوات اإلســتثمارات بــ قيــاسيــتم 
 الخســائرأو  ربــاحاألويــتم االعتــراف بالعادلــة  ابقيمتهــ. ويــتم قياســها الحقــا  باإلضــافة إلــى تكــاليف المعــامالتالعادلــة 

التغيرات المتراكمة فـي القيمـة وتضاف إلى األخرى الدخل الشامل  بنودضمن ن التغيرات في القيمة العادلة م ناتجةال
 .األرباح أو الخسائر عند إستبعاد اإلستثمارات في المتراكمة عادة تصنيف األرباح أو الخسائريتم إ ال .العادلة

 
بالقيمــة  إســتثمارات ماليــةك ليســت بغــرض المتــاجرة والتــي كافــة اإلســتثمارات بــأدوات الملكيــة قامــت الشــركة بتصــنيف

 .األخرى الدخل الشامل نودالعادلة من خالل ب
 

 شـركةعنـدما تحصـل ال ضـمن األربـاح أو الخسـائر بأدوات الملكيةاإلستثمارات ادات التوزيعات عن إير يتم اإلعتراف ب
ح امــا لــم تكــن توزيعــات األربــ ،اإليــرادات 02لمعيــار المحاســبة الــدولي رقــم  علــى حــق إســتالم توزيعــات األربــاح وفقــا  

 .من تكلفة اإلستثمارات تمثل إسترداد لجزء
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    آالت ومعداتآالت ومعدات  ،،ممتلكاتممتلكات  --22
فترة الثالثة ) درهم 04.232.492خالل الفترة مبلـ اآلالت والمعدات ، الممتلكات بلغت تكلفة اإلضافات على

وبلغت أعباء اإلستهالك خالل فترة الثالثة أشهر  (درهم 021.199.252 :3102مارس  20 أشهر المنتهية في
 :3102مارس  20درهم )فترة الثالثة أشهر المنتهية في  00.449.342 مبلـ 3109مارس  20المنتهية في 
  .درهم( 4.201.152

 
مبلـ  3109مارس  20كما في ل بالخدمة تزا والتي المستهلكة بالكامل الاآلالت والمعدات ، الممتلكات بلغت تكلفة

  .(درهم 353.225.525 :3102ديسمبر  20) درهم 353.225.525
 
 .سنو  بشكلقابلة للتجديد  ةـإن مصنع ومباني الشركة مقامة على أرض مستأجرة من حكومة رأس الخيم 
 
 .ل دولة اإلمارات العربية المتحدةمعدات موجودة داخالالت و اآل، ممتلكاتالجميع  
 
  ذمم تجارية مدينة وأخرىذمم تجارية مدينة وأخرى  --55
 

 مــــــارس 13  
4132 

 ديسمبـــــــر 20 
3102 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 درهــــم  درهـــــم  
          

 005.243.959  337.715.545  مدينة ذمم تجارية

 25.522.210  45.601.550  ذمم مدينة أخرى

 02.111.111  31.111.111  من بيع إستثمارات في شركة زميلةذمم مدينة 
  356.109.101  025.421.555 

 ذمم مدينة من بيع إستثمارات في شركة زميلة مستحقة
 (4.511.111)  (9.511.111)  بعد سنة  
  326.009.101  052.921.555 
 
 

 25.445.531بمبلـ حيث لدى الشركة ذمم مدينة  ،تعتبر مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالذمم التجارية المدينة محدودة
بغرض تأمين  العمالء درهم( مغطاة بضمانات بنكية غير مشروطة من 23.125.121: 3102ديسمبر  20درهم )

 .تحصيل الذمم التجارية المدينة
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    في أوراق ماليةفي أوراق مالية  إستثماراتإستثمارات  --66
 

  )أ( إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
 مــــــارس 13  

4132 

 ديسمبـــــــر 20 
3102 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 درهــــم  درهـــــم  
     

 32.451.215  46.736.312  مدرجة 

 94.510.125  19.713.170  غير مدرجة 
     
  66.237.304  52.250.253 

  
  

 95.232.252  15.641.161  في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 20.135.444  11.791.044  في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
     
  66.237.304  52.250.253 
 
 

 أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل االرباح )ب( إستثمارات 
 مــــــارس 13 

4132 

 ديسمبـــــــر 20 
3102 

 )مدقق(  )غير مدقق( 
 درهــــم  درهـــــم 
    

 021.334.202  415.531.917 مدرجة
    

 001.145.559  361.171.266 في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 51.022.599  74.221.273 في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
    
 415.531.917  021.334.202 

 



 

  
  3535                                  ش. م. ع.ش. م. ع.شركة أسمنت الخليج شركة أسمنت الخليج 

  
  لموجزةلموجزةاا  الماليةالمالية  البياناتالبيانات  حولحول  إيضاحاتإيضاحات

  " تتمة "" تتمة "  41324132مارس مارس   1313لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 
 
  بضــاعةبضــاعة  --77
 مــــارس 13  

4132 

 ديسمبــــــر 20 
3102 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 درهــــم  ـــمدرهـ  
     

 2.522.521  1.694.141  بضاعة جاهزة
 04.512.513  47.496.666  مواد أولية

 25.559.512  44.215.643  بضاعة تحت التصنيع
 29.114.439  37.301.166  أكياس ووقود وزيوت

  71.612.171  42.112.224 

 053.505.911  351.205.197  قسم الصيانة -قطع غيار

 30.352.244  44.624.327  إستهالكيةاد مو 

 325.555  127.964   أدوات

  371.275.416  059.320.252 

 (02.310.230)  (30.413.043)  مخصص بضاعة بطيئة الحركة

  355.471.105  052.154.255 
  445.077.750  359.122.599 

  
  النقد وما يعادلهالنقد وما يعادله  --00

 مــــارس 13  
4132 

 ديسمبـــــر 20 
3102 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 درهــــم  درهـــــم  
     

 321.521  315.259  نقد في الصندوق 

     أرصدة لدى البنوك:
 29.223.202  9.067.105  حسابات جارية  
 2.222.255  11.417.141  ودائع تحت الطلب  

 --  77.532.612  قصيرة األجل ودائع  

  337.639.119  22.504.942 
  337.752.260  22.521.132 
     

     أرصدة لدى البنوك مودعة في:
 22.212.202  335.025.137  دولة اإلمارات العربية المتحدة  
 3.305.255  3.771.994  دول مجلس التعاون الخليجي األخرى  
  337.639.119  22.504.942 



 

 
  3636                                ش. م. ع.ش. م. ع.شركة أسمنت الخليج شركة أسمنت الخليج 

  
  لموجزةلموجزةاا  الماليةالمالية  البياناتالبيانات  حولحول  إيضاحاتإيضاحات

   " تتمة "" تتمة "  41324132مارس مارس   1313لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 
 
  رأس المالرأس المال  --99
 

 مــــارس 13  
4132 

 ديسمبـر 20 
3102 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 درهــــــم  درهــــــم  
     

 :رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل
 درهم  للسهم الواحد  0  بقيمة سهم عاد 230.142.231 

 

043.196.041   230.142.231 

  
  

  إحتياطياتإحتياطيات  --3131
لدولـة اإلمـارات العربيـة متطلبـات قـانون الشـركات اإلتحـاد  و  ( من النظام األساسي للشركة93على المادة رقم ) بناء  

، وكـذلك يـتم تيـاطي القـانونيلإلح السـنو ربح الـ % مـن01 تحويلفإنه يتم  ،وتعديالته 0429( لسنة 2المتحدة رقم )
 ذلـــك اإلحتيـــاطي متـــى بلــــلإلحتيـــاطي القـــانوني  تحويـــليجـــوز وقـــف ال .% أخـــرى لإلحتيـــاطي اإلختيـــار 01يـــل تحو 
تلـــك الحـــاالت التـــي حـــددها  إن اإلحتيـــاطي القـــانوني غيـــر قابـــل للتوزيـــع فيمـــا عـــدا. المـــال المـــدفوعرأس  % مـــن51

بقـرار مـن الجمعيـة العموميـة بنـاء علــى إقتـراح مجلـس اإلدارة أو ختيـار  لإلحتيـاطي اإل تحويـلوقف اليجوز القانون. 
 .% من رأس المال المدفوع31 رصيده ذا بلـإ
 

 المجمــــوع إحتياطي إختياري إحتياطي قانوني 

 درهـــــم درهـــــم درهـــــم 
    

 950.422.255  022.222.513  225.223.052  )مدقق( 3103ديسمبر  20الرصيد كما في 
 -- -- -- الحركة خالل الفترة

 950.422.255 022.222.513  225.223.052  )غير مدقق( 3102مارس  20الرصيد كما في 

 925.253.155  092.922.312  293.022.259  )مدقق( 3102ديسمبر  20الرصيد كما في 
 -- -- -- الحركة خالل الفترة

 205.674.157  321.200.411  124.301.052  ()غير مدقق 4132مارس  13الرصيد كما في 
 



 

 
  3737                              ش. م. ع.ش. م. ع.شركة أسمنت الخليج شركة أسمنت الخليج 

  
    لموجزةلموجزةاا  الماليةالمالية  البياناتالبيانات  حولحول  إيضاحاتإيضاحات

  " تتمة "" تتمة "  41324132مارس مارس   1313لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 
 
 

  مطلوبات عقد ايجار تمويليمطلوبات عقد ايجار تمويلي  --3333
عــ 3103خــالل ســنة دخلــت الشــركة  االمــارات دولــة فــي  شــركة تــأجير مســجلةادة اســتئجار مــع فــي ترتيبــات بيــع وا 
. تحتســـب مصـــاريف شـــراء وتركيـــب آالت ومعـــدات مشـــروع اســـترداد الحـــرارة المهـــدرةلتمويـــل وذلـــك العربيـــة المتحـــدة 
يـــــتم ســـــداد رصـــــيد عقـــــد االيجـــــار            أشـــــهر. لثالثــــة  "LIBOR"يبـــــور الال% ســـــنويا  فـــــوق معـــــدل 3.5التمويــــل بواقـــــع 

ســنوات علــى أن تســتحق الدفعــة األولــى فــي            5علــى اقســاط ربــع ســنوية علــى طــول فتــرة االيجــار البالغــة التمــويلي 
 .3109اغسطس  0
 

ـــــــان المركـــــــز المـــــــالي ـــــــاريل بي ــــــــ المـــــــوجز كمـــــــا بت                 20درهـــــــم ) 092.210.451، قامـــــــت الشـــــــركة باســـــــتغالل مبل
ــــــد االيجــــــار التمــــــويلي المتاحــــــة والبالغــــــة درهــــــم( مــــــن اجمــــــالي تســــــه 092.210.451: 3102ديســــــمبر  يالت عق

 درهم. 043.511.111
 

 تستحق الدفعات على عقد االيجار التمويلي كما يلي:
 
 

 الحد األدنى لدفعات االيجار
القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات 

 اإليجار
 مارس 13 

4132 
 ديسمبر 20

3102 
 مارس 13

4132 
 ديسمبر 20

3102 
 )مدققة( )غير مدققة( ققة()مد )غير مدققة( 
 درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم 
     

 00.912.125 30.134.561 02.091.251 43.145.194 تستحق خالل سنة
تستحق في السنة الثانية الى السنة 

 002.530.353 337.567.513 032.053.253 346.354.154 الخامسة
 02.059.290 31.243.006 02.911.243 31.536.171 تستحق بعد السنة الخامسة

 357.692.332 055.249.009 326.113.951 092.210.451 
     

 -- -- (00.243.029) (33.194.362) يطرح: تكاليف التمويل المشتملة
 326.113.951 092.210.451 326.113.951 092.210.451 
 

 كما يلي: الموجزة متضمنة في البيانات المالية
 مارس 13  

4132 

 ديسمبر  20 
3102 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 درهــــم  درهــــم  
     

 00.912.125  30.134.561  الجزء المتداول من مطلوبات عقد ايجار تمويلي

 029.245.402  347.909.107  الجزء غير المتداول من مطلوبات عقد ايجار تمويلي

  326.113.951  092.210.451 
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    لموجزةلموجزةاا  الماليةالمالية  البياناتالبيانات  حولحول  إيضاحاتإيضاحات

  " تتمة "" تتمة "  41324132مارس مارس   1313لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 
  

  
  ذمم تجارية دائنة وأخرىذمم تجارية دائنة وأخرى  --3344
 مــــــارس 13  

4132 

 ديسمبــــــر 20 
3102 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 درهــــم  درهـــــم  
     

 52.225.292  65.635.312  دائنة ريةذمم تجا

 31.932.502  63.116.473  توزيعات أرباح غير مدفوعة
 93.511.255  10.437.131  مستحقة  صاريفم

 5.341.425  39.916.105  ذمم دائنة أخرى
  302.012.271  030.553.921 

  
  اإليراداتاإليرادات  --3311

  :الشركةيرادات إل فيما يلي تحليل
 مارس 13أشهر المنتهية في لفترة الثالثة   

  4132  3102 

 )غير مدقق(  )غير مدقق(  
      درهـــــــم  درهـــــــم  

 55.522.553  19.311.499  مبيعات محلية

      42.225.542  365.503.701  خارجيةمبيعات 
  412.734.104  050.459.251 
  

  إستثماراتإستثمارات  إيراداتإيرادات  --3322
 مارس 13 لمنتهية فيلفترة الثالثة أشهر ا 
 4132 3102 

 )غير مدقق( (غير مدقق) 
 درهـــــم درهــــــم 
   

 بالقيمة العادلةغير محققة من إستثمارات أرباح 
 09.934.522 21.115.315 من خالل األرباح أو الخسائر  

 (492.250) (570.129) في اوراق مالية الخسارة من بيع إستثمارات

 512.925 4.446.361 أرباح إيرادات توزيعات

 04.212 14.562 فوائد تإيرادا
 23.605.531 09.315.322 



 

  
  3939                                    ش. م. ع.ش. م. ع.شركة أسمنت الخليج شركة أسمنت الخليج 

  
    لموجزةلموجزةاا  الماليةالمالية  البياناتالبيانات  حولحول  إيضاحاتإيضاحات

  " تتمة "" تتمة "  41324132مارس مارس   1313لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 
 
 

 الربح األساسي للسهم -35
 مارس 13ثالثة أشهر المنتهية في لفترة ال  

  4132  3102 

 (غير مدقق)  (غير مدقق)  
     

 3.531.253  51.133.513  الربح للفترة )درهم(

 230.142.231  043.196.041   عدد األسهم

 1.112  1.165  (درهم) لسهملاألساسي  ربحال
 
  

 توزيعات أرباح  -36
توزيع أرباح نقدية بنسبة  3109مارس  35ة العمومية السنو  المنعقد بتاريل المساهمون في إجتماع الجمعي اعتمد

% من 5أرباح نقدية بنسبة : 3102) 3102وذلك عن سنة مليون درهم  90.0والتي تبلـ من رأس المال % 5
 .(3103عن سنة  مليون درهم 90.0رأس المال والتي تبلـ 

 
  

 عالقة  اتف ذاطر أالمعامالت مع  -37
  ::بالمعامالت التالية مع أطراف ذات عالقةبالمعامالت التالية مع أطراف ذات عالقةخالل الفترة خالل الفترة ركة ركة قامت الشقامت الش

 
 مارس 13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

  4132  3102 

 (غير مدقق)  (غير مدقق)  
 درهــــــم  درهــــــم  
     

 295.911  171.251  بدالت أعضاء مجلس اإلدارة

 --  3.111.111  مكافأة اعضاء مجلس االدارة
 99.252  --  مصاريف إيجار



 

 
  4141                          ش. م. ع.ش. م. ع.شركة أسمنت الخليج شركة أسمنت الخليج 

  
    لموجزةلموجزةاا  الماليةالمالية  البياناتالبيانات  حولحول  إيضاحاتإيضاحات

  " تتمة "" تتمة "  41324132مارس مارس   1313لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 
 
 

 إلتزامات ومطلوبات محتملة -30
 مـــــارس 13  

4132 

 ديسمبـــر 20 
3102 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 درهــــم  درهـــــم  
     

 0.435.234  6.751.622  إعتمادات مستندية
     

 311.111  411.111  خطابات ضمان
     

 0.511.111  --  بشراء ممتلكات، آالت ومعداتمتعلقة إلتزامات 
 
 

 معلومات قطاعية -39
 

 :تعمل الشركة من خالل قطاعي أعمال أساسيين
ودائع  ،داولتتضمن االستثمارات في األوراق المالية القابلة للت والتي منت واالستثماراتميع أنواع األسـع جـتصني

 .في ممتلكاتلدى البنوك واالستثمارات 
 



 

  4343                                        ش. م. ع.ش. م. ع.شركة أسمنت الخليج شركة أسمنت الخليج 
  

  البيانات المالية الموجزة البيانات المالية الموجزة حول حول   إيضاحاتإيضاحات
  تمة "تمة "" ت" ت  41324132مارس مارس   1313لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 

 
  " تتمة " معلومات قطاعية -39

   
 3102مارس  20الثالثة أشهر المنتهية في لفترة  4132مارس  13الثالثة أشهر المنتهية في لفترة  

 
 المجمـــوع إستثمارات تصنيع المجموع إستثمارات تصنيع

 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 
 مـدره مـدره مـدره مـدره مـدره درهـم  

       
 050.459.251 -- 050.459.251 412.734.104 -- 412.734.104 إيرادات القطاع
 3.531.253 09.315.322 (00.922.909) 51.133.513 23.605.531 33.146.130 نتائج القطاع

       
 3102ديسمبر  20 4132مارس  13 

 المجموع إستثمارات نيعتص المجموع إستثمارات تصنيع 

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

 مـدره مـدره مـدره مـدره مـدره درهـم  

 0.995.545.190 352.950.341 0.024.035.550 3.566.326.396 247.216.260 3.310.719.740 موجودات القطاع
 29.492.092 -- -- 31.114.022 -- -- موجودات غير موزعة
 0.503.591.024 352.950.341 0.024.035.550 3.576.329.121 247.216.260 3.310.719.740 إجمالي الموجودات 

       
 354.339.225 -- 354.339.225 124.233.130 -- 124.233.130 مطلوبات القطاع

  
 .ال يوجد معامالت بين قطاعات األعمال



 

  
  4444                        ش. م. ع.ش. م. ع.شركة أسمنت الخليج شركة أسمنت الخليج 

  
  لموجزةلموجزةاا  الماليةالمالية  البياناتالبيانات  حولحول  إيضاحاتإيضاحات

  " تتمة "" تتمة "  41324132مارس مارس   1313لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 
 
 

  قياس القيمة العادلةقياس القيمة العادلة  --4141
إن القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها لبيع أحد الموجودات، أو دفعها لتحويل أ  من المطلوبات ضمن 

املين بالسـوق في تـاريل القياس. وعلى هذا النحو، يمكن أن تنشـأ الفروقات بين القيم معامالت منتظمة بين المتع
مستمرة في أعمالها دون أ   الشركةيقوم تعريف القيمة العادلة على إفتراض أن  الدفتـرية وتقديرات القيمة العادلة.

 نية أو حاجة لتقليص حجم عملياتها أو إلجراء صفقة بشروط مجحفة.
 

 بالتكلفة المطفأة المدرجة العادلة لألدوات الماليةالقيمة 
فـــي البيانـــات الماليـــة لمدرجـــة بالتكلفـــة المطفــأة القيمـــة الدفتريـــة للموجـــودات والمطلوبــات الماليـــة ا أن يعتبــراالدارة إن 

 .العادلةلقيمتها  الموجزة مقاربة
 

 أساليب التقييم واإلفتراضات لقياس القيمة العادلة
العادلـة للموجـودات والمطلوبـات الماليـة بإسـتخدام أسـاليب التقيـيم واإلفتراضـات المماثلـة المسـتخدمة  يتم تحديـد القيمـة

 .3102 رديسمب 20في إعداد البيانات المالية السنوية المدققة للسنة المنتهية في 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة ضمن بيان المركز المالي الموجز 
لي تحليل لألدوات المالية التي يتم قياسها الحقا  لإلعتراف المبدئي بالقيمة العادلة، مقسمة إلى يبين الجدول التا

  على أساس امكانية تحديد القيمة العادلة: 2إلى  0ثالثة مستويات من 
  المستوى األول: قياسات القيمة العادلة المستقاة من األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة

 موجودات والمطلوبات المتطابقة.لل
 

  المستوى الثاني: قياسات القيمة العادلة المستقاة من مدخالت بخالف األسعار المدرجة والتي تم إدراجها في
المستوى األول والتي يمكن مالحظتها للموجودات والمطلوبات إما مباشرة )كاألسعار مثال ( أو بطريقة غير 

 مباشرة )المستقاة من األسعار(.
 

  المستوى الثالث: قياسات القيمة العادلة المستقاة من "أساليب التقييم" والتي تتضمن مدخالت للموجودات أو
 المطلوبات والتي ال تستند إلى بيانات السوق المالحظة )المدخالت غير المالحظة(.



 

  
  4141                            ش. م. ع.ش. م. ع.شركة أسمنت الخليج شركة أسمنت الخليج 

  
  جزةجزةلمو لمو اا  الماليةالمالية  البياناتالبيانات  حولحول  إيضاحاتإيضاحات

  " تتمة "" تتمة "  41324132مارس مارس   1313لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 
 
 

  "تتمة""تتمة"  قياس القيمة العادلةقياس القيمة العادلة  --4141
 

 )غير مدققة( 4132 مارس 13
 

  المجموعالمجموع  22المستوى المستوى   33المستوى المستوى   00المستوى المستوى   
  درهــم  درهــم  درهــم درهــم  
          

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة 
  325.502.425325.502.425  ----  ----  325.502.425325.502.425 من خالل األرباح أو الخسائر  
          

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 
          خالل  بنود الدخل الشامل األخرىخالل  بنود الدخل الشامل األخرى    

  32.502.01932.502.019  ----  ----  32.502.01932.502.019  إستثمارات مدرجةإستثمارات مدرجة
  24.510.15224.510.152  24.510.15224.510.152  ----  ----  إستثمارات غير مدرجةإستثمارات غير مدرجة

          
  464.411.123464.411.123  ----  24.510.15224.510.152  113.913.339113.913.339  
  
  

 )مدققة( 3102ديسمبر  20
 

  المجموعالمجموع  22المستوى المستوى   33المستوى المستوى   00المستوى المستوى   
  درهــم  درهــم  درهــم درهــم  
          

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة 
  021.334.202021.334.202  ----  ----  021.334.202021.334.202 من خالل األرباح أو الخسائر  
          

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 
          ل الشامل األخرىل الشامل األخرىخالل  بنود الدخخالل  بنود الدخ    

  32.451.21532.451.215  ----  ----  32.451.21532.451.215  إستثمارات مدرجةإستثمارات مدرجة
  94.510.12594.510.125  94.510.12594.510.125  ----  ----  إستثمارات غير مدرجةإستثمارات غير مدرجة

          
  315.054.235315.054.235  ----  94.510.12594.510.125  352.221.241352.221.241  
  

أ  لم يكن هناك أية تحويالت بين المستويات خالل السنة. ال يوجد أية مطلوبات مالية تتطلب تصنيفها ضمن 
 من المستويات أعاله، وبالتالي لم يتم إدراج أية إيضاحات للجدول أعاله. 



 

  
  4242                            ش. م. ع.ش. م. ع.شركة أسمنت الخليج شركة أسمنت الخليج 

  
  لموجزةلموجزةاا  الماليةالمالية  البياناتالبيانات  حولحول  إيضاحاتإيضاحات

  " تتمة "" تتمة "  41324132مارس مارس   1313لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 
 
 

  نتائج موسميةنتائج موسمية  --4343
مــارس  20درهــم لفتــرة الثالثــة اشــهر المنتهيــة فــي  3.332.022ربــاح بمبلـــ أيعــات ســتثمارات توز االتتضــمن ايــرادات 

بأنهــــا ذات طبيعــــة  تعتبــــردرهــــم( والتــــي  512.925: 3102مــــارس  20)لفتــــرة الثالثــــة اشــــهر المنتهيــــة فــــي  3109
 .موسمية

  
  اعتماد البيانات المالية الموجزةاعتماد البيانات المالية الموجزة  --4444

 مـايو 09 بتـاريلوتـم التوقيـع عليهـا  مجلـس اإلدارة رئـيس مـن قبـل المـوجزة الماليـة البياناتتمت الموافقة على إصدار 
3109. 


