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    ))(غير مدقق(غير مدقق  الموجزالموجز  بيان الدخلبيان الدخل
    20112011يونيو يونيو   3030للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 

  
 

  اتإيضاح 
  لفترة الستة أشهر المنتهية في

  يونيـو 30
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

  يونيـو 30
   2011 2010  2011 2010  
 درهــم درهــم درهــم درهــم   
       

 155,254,591  130,154,060  326,413,239 288,381,479   13 إليراداتا
     

 ) 142,150,904( )144,090,471( )300,541,649( )304,717,008(    تكلفة المبيعات
     

 13,103,687  )  13,936,411( 25,871,590 )  16,335,529(    الربح (الخسارة)/إجمالي
     

 1,134,073  960,169  1,714,262 1,661,020     إيرادات تشغيلية أخرى
     

 )   3,639,477( )   5,282,378( )   7,196,905( ) 10,497,398(    عمومية وٕادارية ، عيةمصاريف بي
     

 10,598,283  )  18,258,620( 20,388,947 )  25,171,907(    الربح التشغيلي(الخسارة)/

 )  29,335,935( 31,981,098  18,228,853 21,167,778   14  (خسائر) إستثمارات/إيرادات

 -- -- 1,002,182 --   ات أخرىإيراد
     

 )      871,280( )      368,045( )   2,026,051( )     850,471(    تكاليف التمويل
     

 )  19,608,932( 13,354,433  37,593,931  )   4,854,600(    لفترة ل /الربح(الخسارة) 
     

   للسهماألساسي  الربح/(الخسارة)
   الواحد  

15    
)0,01( 

  
0,05 

  
0,02 

  
)0,02( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .موجزةال المالية البياناتمن هذه  ال يتجزأ جزءاً تشكل اإليضاحات المرفقة إن 



    44                                              ش. م. ع.ش. م. ع.شركة أسمنت الخليج شركة أسمنت الخليج 
  

    (غير مدقق)(غير مدقق)  الشامل الموجزالشامل الموجز  بيان الدخلبيان الدخل
    20112011يونيو يونيو   3030للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 

  
 

  أشهر المنتهية فيلفترة الستة  
 يونيـو  30 

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 يونيـو  30

 2011 2010  2011 2010  
 درهــم درهــم درهــم درهــم 

     
 ) 19,608,932( 13,354,433  37,593,931  )   4,854,600(  للفترة (الخسارة)/الربح

     
      األخرى ةالشامل الخسارةبنود 

  -- )  1,600,000(  -- )   1,600,000(  اء مجلس اإلدارةمكافأة أعض
 خسائر القيمة العادلة إلستثمارات بالقيمة العادلة

  من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  
  

)76,789,540  ( 
  
-- 

  
)47,283,451  ( 

  
-- 

     
 ) 19,608,932( )  35,529,018( 37,593,931  )  83,244,140(  الدخل الشامل للفترة/)الخسارة( إجمالي

  
  
  
  
  
  
  

  .الموجزة المالية البياناتمن هذه  ال يتجزأ جزءاً تشكل اإليضاحات المرفقة إن 
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  (غير مدقق)(غير مدقق)  الموجزالموجز  بيان التغيرات في حقوق المساهمينبيان التغيرات في حقوق المساهمين

                      20112011يونيو يونيو   3030للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 
  
  

 إحتياطيات رأس المال  

التغيرات المتراكمة 
 المجمـــوع أرباح مستبقاه في القيمة العادلة

          درهــم  درهــم  درهــم  درهــم  درهــم  
  1,477,062,463 198,724,290  -- 457,241,353 821,096,820  )(مدقق2010يناير1لرصيد كما فيا

  37,593,931  37,593,931  -- --  --  إجمالي الدخل الشامل للفترة
              )     82,109,682( ) 82,109,682( -- --  --  )16توزيعات أرباح (إيضاح

  1,432,546,712 154,208,539  -- 457,241,353 821,096,820  2010يونيو30الرصيد كما في
        
  1,469,040,751 175,523,807  451,469 471,968,655 821,096,820  )(مدقق2011يناير1لرصيد كما فيا

  تأثير التغير في السياسة المحاسبية لتصنيف وقياس 
  )1-2(إيضاح  IFRS 9 –الموجودات المالية   

   
--  

 
--  

 
)31,853,822  (  

  
 31,853,822  

 
--  

  1,469,040,751 207,377,629  ) 31,402,353( 471,968,655 821,096,820   (معاد تصنيفه) 2011يناير  1الرصيد كما في 
 )      4,854,600( )   4,854,600( -- -- --   للفترة الخسارة

  )     78,389,540( )   1,600,000( ) 76,789,540( --  --  بنود الخسارة الشاملة األخرى للفترة
  )     83,244,140( )   6,454,600( ) 76,789,540( --  --  للفترةةالشاملالخسارةإجمالي 

              )     82,109,682( ) 82,109,682( -- --  --  )16توزيعات أرباح (إيضاح
  1,303,686,929   118,813,347   )108,191,893(  471,968,655   821,096,820     2011يونيو  30الرصيد كما في 

  

  
.الموجزة المالية البياناتمن هذه  ال يتجزأ جزءاً تشكل اإليضاحات المرفقة إن 
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  (غير مدقق)(غير مدقق)  الموجزالموجز  بيان التدفقات النقديةبيان التدفقات النقدية
      20112011يونيو يونيو   3030للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 

  لفترة الستة أشهر المنتهية في
 يونيـو 30

2011  2010  
  درهــم  درهــم  

      التشغيلية العملياتالتدفقات النقدية من 
  37,593,931   )  4,854,600(  للفترةربح ال(الخسارة)/

      التعديالت :
  29,253,440   22,397,703  الت ومعداتآإستهالك ممتلكات ، 

  460,000   675,000  مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
 بالقيمة العادلة منإستثماراتغير محققة من خسائر

  7,608,997   16,335,328   خالل األرباح أو الخسائر 
  3,409,959   -- متاحة للبيع –إنخفاض قيمة إستثمارات 

  1,141,534   1,723,579  خسائر بيع استثمارات في أوراق مالية
  )  30,389,343(  )  39,226,685(  وتوزيع أرباحفوائد إيرادات
  2,026,051   850,471   تمويلالتكاليف

  الموجودات  فيقبل التغيرات  ةالتشغيلي التدفقات النقدية
  51,104,569   )    2,099,204(  والمطلوبات التشغيلية   

  2,161,711   22,881,791  في ذمم تجارية مدينة وأخرىالنقص
  12,131,680   )    7,703,406( في البضاعة /النقص)الزيادة(

  --  600,518  النقص في المطلوب من طرف ذو عالقة
  )   1,427,982(  )    7,940,548( نة وأخرىفي ذمم تجارية دائالنقص

        --  181,054  الزيادة في المطلوب لطرف ذو عالقة
  63,969,978   5,920,205    العملياتالنقد الناتج من 

  )   1,439,796(  )      493,416( المدفوع من تعويض نهاية الخدمة للموظفين
        )   2,026,051(  )      850,471(  مدفوعة تكاليف تمويل

        60,504,131   4,576,318   التشغيلية العملياتصافي النقد الناتج من 
      ستثماريةاإل العملياتالتدفقات النقدية من 

  )    2,780,392(  )   3,293,168( الت ومعداتآشراء ممتلكات ، 
  )  25,532,970(  )   2,553,129( لخسائربالقيمة العادلة من خالل األرباح أو استثمارات إشراء

 شراء إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل
  الشامل األخرى 

  
)9,245,935   (  

  
--  

  3,800,594   2,122,455  في أوراق ماليةستثماراتإ إستبعادمتحصالت من 
  26,686,403   36,966,654   مقبوضة أرباحتوزيعات

  3,702,940   2,260,031   ضةفوائد مقبو 
       --  15,000,000  أشهر3النقص في ودائع ثابتة تستحق السداد بعد أكثر من

        5,876,575   41,256,908   اإلستثمارية العملياتالناتج من  صافي النقد
     التمويلية العملياتالتدفقات النقدية من 
  --  )    1,600,000(  مكافأة مجلس اإلدارة

  )  35,874,516(  )  15,300,000(  ض بنكيتسديد قر 
  )  74,476,961(  )  82,873,084(  مدفوعة أرباحتوزيعات
        ) 110,351,477(  )  99,773,084(  التمويلية العمليات المستخدم في النقدصافي 
        )  43,970,771(  )  53,939,858(  الفترةخالل  وما يعادلهفي النقد  لنقصا صافي

        201,624,508   146,089,247   فترةالالنقد وما يعادله في بداية 
  157,653,737   92,149,389    فترةالالنقد وما يعادله في نهاية 

  
  

 .ةالموجز  المالية البياناتمن هذه ال يتجزأ جزءًا تشكل المرفقة  إن اإليضاحات
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    لموجزةلموجزةاا  الماليةالمالية  البياناتالبيانات  حولحول  إيضاحاتإيضاحات
    20112011يونيو يونيو   3030للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 

    
  معلومات عامةمعلومات عامة  --11

(الشركة) كشركة مساهمة عامة رأس الخيمة  –" شركة مساهمة عامة " ش. م. ع. تأسست شركة أسمنت الخليج   
دولة  -صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة  عن 1977صادر في سنة ال 24/77ميري رقم األمرسوم البموجب 

اإلمارات  -، رأس الخيمة  5295 :اإلمارات العربية المتحدة . إن عنوان المكتب المسجل للشركة هو ص. ب.
  العربية المتحدة .

  

   أنواعه .جميع القيام بجميع األعمال المتعلقة بإنتاج وتسويق األسمنت ب وللشركة هالنشاط الرئيسي إن   
  
  )IFRSs(تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  -2
  
المدرجة في الفترة  تؤثر على المبالغلتي الجديدة والمعدلة ا الدولية إلعداد التقارير الماليةالمعايير   2-1

  الحالية 
  

ة وقــد أثــر علــى المبــالغ الحاليــفتــرة الالتــالي فــي والمعدلــة التقــارير الماليــة الجديــدة  المعيــار الــدولي إلعــدادتــم تطبيــق 
  .المدرجة في هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة

  
المعيــــــار الــــــدولي إلعــــــداد التقــــــارير الماليــــــة 

)IFRS األدوات المالية 9) رقم  
 9) رقــــم IFRSيوضــــح المعيــــار الــــدولي للتقــــارير الماليــــة (  

تصــنيف وقيــاس الموجــودات الماليــة وُيكمــل المرحلــة األولــى 
رقـم  IASالمشروع إلستبدال المعيار المحاسبي الـدولي  من
ـــأثير علـــى  39 ـــراف والقيـــاس. إن الت ـــة: اإلعت األدوات المالي

  البيانات المالية الموجزة الموحدة موضح أدناه.
  

  األدوات المالية: اإلعتراف والقياس -9رقم ) IFRS(المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 

بتـاريخ يسـبق موعـد التطبيـق األدوات الماليـة   9) رقـم IFRSر الـدولي إلعـداد التقـارير الماليـة (المعيـا الشركة تطبق
بتقيـيم  ةكشـر فيـه ال تقامـتطبيقـه األولـي (أي التـاريخ الـذي ل موعـداً  2011يناير  1تاريخ الشركة  تختار إ. وقد الفعلي

فــي المعيــار الــدولي إلعــداد كمــا هــو مســموح بــه ق المعيــار بــأثر رجعــي، و يــطبتــم تقــد و الماليــة القائمــة).  اموجوداتهــ
  المبالغ المقارنة.أرقام  بيانيتم إعادة ، لم 9) رقم IFRSالتقارير المالية (

 
ة أن تتبعهـا فـي تصـنيف الطريقة التي يجب علي المنشـأ 9) رقم IFRSُيحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية (

لمنشـأة انمـوذج أعمـال مجتمعة بناء علـى المالية كافة الموجودات تصنيف يار يتطلب المعالمالية. موجوداتها وقياس 
ــتم قيــاس الموجــودات الماليــة إمــا للموجــودات التــدفقات النقديــة التعاقديــة وســمات الماليــة الموجــودات إلدارة  الماليــة. ي

  بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة. 
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    لموجزةلموجزةاا  الماليةالمالية  البياناتالبيانات  حولحول  إيضاحاتإيضاحات
  ""  تتمةتتمة  ""  20112011يونيو يونيو   3030للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 

  
  
  ""  تتمةتتمة  "") IFRSs( لتقارير المالية الجديدة والمعّدلةتطبيق المعايير الدولية ل  -2
  
درجة في الفترة الم تؤثر على المبالغلتي الجديدة والمعدلة ا الدولية إلعداد التقارير الماليةالمعايير   2-1

  ""  تتمةتتمة  ""الحالية 
  

  ""  تتمةتتمة  ""األدوات المالية: اإلعتراف والقياس  -9رقم ) IFRS(المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  

  ؛إذافقط بالتكلفة المطفأة  المالية لموجوداتايتم قياس 
أجـــل جمـــع  مـــناإلحتفـــاظ بـــالموجودات ضـــمن نمـــوذج األعمـــال الـــذي يهـــدف إلـــى كـــان األصـــل محـــتفظ بـــه  )1(

 والمتعاقد عليها؛التدفقات النقدية 
 

أصـل والمتعلقة حصـريًا بالتعاقدية للموجودات المالية مواعيد محددة للتدفقات النقدية إذا كان ينشأ عن البنود  )2(
 المبلغ غير المسدد والربح المتعلق به.

 
العادلـــة مـــن خـــالل األربـــاح أو  علـــى أنهـــا بالقيمـــة ةالماليـــ اتالموجـــودتحقـــق أي مـــن الشـــرطين يـــتم تصـــنيف يم إذا لـــ

التكلفــة المطفــأة فإنــه يجــوز . باإلضــافة إلــى ذلــك ، حتــى لــو كــان األصــل المــالي يفــي بمعــايير )FVTPL(الخســائر
ة أن تختــار عنــد اإلعتــراف المبــدئي أن تصــنف األصــل المــالي تحــت بنــد القيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو أللمنشــ

 الشــركة تنـه ُيلغــي أو ُيقلـل بشـكل كبيــر مـن عــدم التطـابق المحاسـبي. لقــد إختـار ، إذا تـم ذلــك فإ)FVTPL(الخسـارة 
بموجــب خيــار القيمــة  )FVTPL(عــدم تخصــيص أي أدوات تمويليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســارة 

 العادلة.
  

   اض القيمة.فقط يتم اختبار الموجودات المالية التي ُتصنف بأنها ُمقاسة بالتكلفة المطفأة إلنخف
الــدخل  بنــود تصــنف االســتثمارات فــي أدوات الملكيــة غيــر المحــتفظ بهــا لغــرض المتــاجرة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل

حيـث أن أدوات الملكيـة غيـر محـتفظ بهـا لغـرض المتـاجرة. إذا تـم تصـنيف االسـتثمار  )FVTOCI( ىخر الشامل األ
، فسيتم اإلعتراف بجميع األربـاح FVTOCI ىخر األخل الشامل لدا بنود لملكية بالقيمة العادلة من خاللفي أدوات ا

، وال يـتم إعـادة تصـنيفها الحقـًا فـي  ىخـر األالدخل الشـامل  بنود والخسائر، بإستثناء إيرادات توزيعات األرباح، ضمن
   بيان الدخل.

التطبيــق المبــدئي للمعيــار كمــا بتــاريخ  شــركةلقــد قامــت اإلدارة بمراجعــة وتقيــيم جميــع الموجــودات الماليــة الموجــودة لل
في أدوات الملكيـة  شركةتم تصنيف كافة استثمارات ال.  . ونتيجة لذلك9رقم ) IFRS(الدولي إلعداد التقارير المالية 

   .FVTOCI ىخر األالدخل الشامل  بنود والمحتفظ بها لغير غرض المتاجرة بالقيمة العادلة من خالل
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  ""  تتمةتتمة  "") IFRSs( لتقارير المالية الجديدة والمعّدلةتطبيق المعايير الدولية ل  -2
  
المدرجة في الفترة  الغتؤثر على المبلتي الجديدة والمعدلة ا الدولية إلعداد التقارير الماليةالمعايير   2-1

  ""  تتمةتتمة  ""الحالية 
  

    ""  تتمةتتمة  ""األدوات المالية: اإلعتراف والقياس  -9رقم ) IFRS(المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  ) على النحو التالي:2011يناير  1وقد كان لهذا التغيير في السياسة المحاسبية أثره في بداية الفترة الحالية (كما في 

  
في  ات المتراكمةالتغير  

  القيمة العادلة
    

  األرباح المستبقاة
       متاحة للبيع -إستثمارات 

       

 القيمة المتراكمة  خسائر إنخفاض – إستثمارات متاحة للبيع

  في السنوات السابقة المحتسبة في بيان الدخل الموحد  

 
  
)31,853,822  (  

    
  
 31,853,822  

  
خالل الفترة الحالية، لتأثر بيان الدخل  9رقم ) IFRSإلعداد التقارير المالية (لو لم يتم تطبيق المعيار الدولي 

 بغرض المتاجرة مليون درهم نتيجة التغييرات في القيمة العادلة لالستثمارات 76بمقدار  زيادة في الخسائرالموحد ب
  وٕانخفاض قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع .

  
قيد اإلصدار وغير سارية المفعـول والتـي التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  تطبيق المعايير الدولية إلعداد  2-2

 لم يحن موعد تطبيقها بعد 

بتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار ولم يحن موعد تطبيقها  شركةلم تقم ال
  بعد:

  الجديدة والمعّدلة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
 

يطبــق للفتــرات المحاســبية 
 التي تبدأ من أو بعد

المتعلق : الماليةعرض البيانات  – 1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  بمجموعة العناصر المعترف بها في بنود الدخل الشامل األخرى

  2012يوليو  1

   
 المعيار على تعديالت – الصلة ذات الموجودات استرداد:  المؤجلة الضريبة
  الدخل ضرائب: 12 رقم الدولي المحاسبي

  2012يناير  1 

   
(تم تعديله في عام  مخصصات الموظفين – 19المعيار المحاسبي الدولي رقم 

2011(  
  2013يناير  1
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قيد اإلصدار وغير سـارية المفعـول والتـي لـم  تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -2

  " تتمة "" تتمة " يحن موعد تطبيقها بعد

  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
 

حاســبية يطبــق للفتــرات الم
 التي تبدأ من أو بعد

(تم تعديله في عام  المنفصلة الماليةالبيانات  – 27المعيار المحاسبي الدولي رقم 
2011(  

  2013يناير  1

   
اإلستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع  - 28المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  )2011(تم تعديله في عام المشتركة 
  2013يناير  1

   
 عند المحددة التواريخ إلغاء: 1 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار على لتعدي

 األولى للمرة اعتماده

  2011يوليو  1

   
  2011يوليو  1  معدل التضخم الحاد :1 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار على تعديل

   
لية: األدوات الما 7تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 المتعلق بإفصاحات حول تحويالت الموجودات المالية.–اإلفصاحات

   2011يوليو  1
 

   
  2013يناير  1 )2010 عام(تم تعديله في  األدوات المالية  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

   
  2013يناير  1   البيانات المالية الموحدة 10المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

   
  2013يناير  1  ترتيبات مشتركة  11المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

   
اإلفصاح عن المصالح في المنشأت  12المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  األخرى
  2013يناير  1

   
  2013يناير  1  قياس القيمة العادلة 13المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  
 

أو عند  2012يناير  1في الفترة التي تبدأ من اتها في بياناتها الماليةأن تطبق هذه المعايير وتفسير  ارةاإلدتتوقع   
في مرحلة التطبيق  شركةللالبيانات المالية وٕان هذا التطبيق قد ال يكون له تأثير هام على  دخولها حيز التطبيق

  األولى . 
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  أساس اإلعداد 3-1

 " الماليـة المرحليـة التقـارير ",  34رقـم  )IAS( تم إعداد البيانات المالية الموجزة بناًء على المعيار المحاسبي الدولي
  اإلمارات العربية المتحدة.القوانين المعمول بها في دولة متطلبات مع  وتتفق

  
  .شركة تتم بهحيث أن غالبية عمليات ال (درهم) بدرهم اإلمارات البيانات المالية الموجزةيتم عرض 

  
 دوات الماليـــةبنـــاًء علـــى مبـــدأ التكلفـــة التاريخيـــة، باســـتثناء إعـــادة تقيـــيم بعـــض األتـــم إعـــداد البيانـــات الماليـــة المـــوجزة 

    . واإلستثمارات في ممتلكات
تلك المستخدمة  والعرض واألساليب المستخدمة في هذه البيانات المالية الموجزة متوافقة معة يسياسات المحاسبإن ال
بإستثناء تطبيق المعيار الدولي إلعداد  2010ديسمبر  31 في ةيالمنته ة السنوية المدققة للسنةالمالي اتالبيانفي 
األدوات المالية  IFRS (9(في المحاسبية المتعلقة  تاألدوات المالية . السياسيا 9) IFRS(ارير المالية التق

    .) 4-3(إيضاح 
ال تتضمن البيانات المالية الموجزة المرفقة جميع المعلومات المطلوب إدراجها ضمن البيانات المالية السنوية للشركة 

  للسنة المنتهية فيالمدققة كما في و السنوية إلى البيانات المالية ويجب عند قراءة هذه البيانات الرجوع 
يونيو  30للفترة المنتهية في باإلضافة إلى انه ليس من الضروري أن نتائج أعمال الشركة  2010ديسمبر  31

    . 2011ديسمبر  31تعطي مؤشرًا دقيقًا لنتائج أعمال الشركة المتوقعة للسنة التي ستنتهي في  2011
، تـم اإلفصـاح عـن السياسـات المحاسـبية 2008أكتـوبر  12على إخطار هيئة األوراق المالية والسلع المؤرخ فـي  بناءً 

فــي البيانــات  فــي ممتلكــاتواالســتثمارات  اآلالت والمعــدات، الممتلكــات , الماليــة فــي األوراق المتعلقــة باإلســتثمارات 
  . المالية الموجزة

  
  آالت ومعدات ممتلكات ، 3-2

بالتكلفــة ناقصــًا اإلســتهالك المتــراكم وأيــة خســائر ، ، عــدا الممتلكــات قيــد اإلنشــاءاآلالت والمعــدات ،الممتلكــات  تظهــر
  .جة عن إنخفاض القيمةنات
  

، أو ألي أغراض لـم يـتم تحديـدها بعـد اإلنتاج أو ألغراض إداريةقيد اإلنشاء التي سيتم إستخدامها في إن الممتلكات 
، وتكـــاليف وم المهنيـــةـتتضـــمن التكلفـــة الرســـ .يـــة خســـائر ناتجـــة عـــن إنخفـــاض القيمـــةيـــتم تســـجيلها بالتكلفـــة ناقصـــًا أ

اإلقتــراض فيمــا يتعلــق باألصــول المؤهلــة تماشــيًا مــع السياســة المتبعــة مــن قبــل الشــركة وكمــا هــو الحــال مــع جميــع 
ألغـراض التـي تـم إنشـائها مـن هزة لإلسـتخدام فـي افإن إهالك هذه األصـول يسـري عنـدما تكـون جـا ,األصول األخرى

  .أجلها
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  ""  تتمةتتمة  "" آالت ومعدات ممتلكات ، 3-2

بطريقــة القســط  ،اءـفيمــا عــدا الممتلكــات قيــد اإلنشــ ،موجــوداتبلــة اإلنــدثار فــي تكلفــة اليــتم إحتســاب اإلســتهالك لمقا
 سـتردةالقيمـة الم ،رة مراجعـة الخدمـة المتوقعـة لألصـل. يتم في نهاية كل فتبنيًا على الخدمة المتوقعة لألصلالثابت م

التغييــر  فيهــاتــم اليــة التــي هــذه التقــديرات خــالل الفتــرة الم فــي يــرتغي ويــتم إظهــار أثــر أي وطريقــة اإلســتهالك المتبعــة
  .والفترات المستقبلية

  
يــتم تحديــد الــربح أو الخســارة الناتجــة عــن إســتبعاد أو حــذف أي عنصــر مــن عناصــر الممتلكــات، اآلالت والمعــدات، 

فـي األربـاح  اإلعتـراف بهـذا الفـرقالدفترية لألصل ويـتم وذلك على أساس الفرق بين متحصالت البيع وصافي القيمة 
  .أو الخسائر

  إستثمارات في ممتلكات 3-3

كمـا بالقيمـة العادلـة  ،د إيجاريـة و/أو لتعزيـز رأس المـالتظهر اإلستثمارات في الممتلكـات المقتنـاه بهـدف تحقيـق عوائـ
عادلـة لتلـك اإلسـتثمارات فـي . يظهـر الـربح أو الخسـارة الناتجـة عـن التغيـر فـي القيمـة الفي تاريخ بيـان المركـز المـالي

  .بيان الدخلممتلكات في 
 

  .العربية المتحدة اإلماراتفي دولة  موجودةممتلكات جميع اإلستثمارات في 

  في أوراق مالية إستثمارات 3-4

عنــد شــراء أو بيــع اإلســتثمار بموجــب عقــد يتطلــب الحصــول أو  ،يــتم تحقــق إســتثمارات الشــركة فــي تــاريخ التعامــل 
. يـــتم قيـــاس اســـطة الســـوق المـــالي ذو العالقـــةذلـــك اإلســـتثمار خـــالل جـــدول زمنـــي معـــين ويـــتم إبرامـــه بو التنـــازل عـــن 
بإســتثناء الموجــودات الماليــة  ، الصــفقة المتعلقــة بهــاتكــاليف  إليهــابشــكل أولــي بالقيمــة العادلــة مضــافًا اإلســتثمارات 

  .ساسي يتم قياسها بالقيمة العادلةوالخسائر والتي بشكل أأالمصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
  
"بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر" , بالقيمة  إستثمارات لشركة من الفئات التالية :إستثمارات ايتم تصنيف   

, قامت  2011يناير  1كما في  . موجودات مالية متاحة للبيعو العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
  . 9ي إلعداد التقارير المالية رقم بعد التطبيق األولي للمعيار الدول اإلستثماراتتصنيف الشركة بإعادة 
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   الخسائر وأالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
 

عنـدما تكـون مقتنـاه لغـرض المتـاجرة أو الخسـائر  وأيتم تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
  صممت ألن تصنف كذلك .

  
  لية بغرض المتاجرة إذا :يتم تصنيف الموجودات الما  
  أو  ،بشكل أساسي بهدف بيعها في المستقبل القريب تم إقتنائها 

  تمثل جزء من محفظة أدوات مالية معلومة تديرها الشركة وتشتمل على نمط فعلي ألداة مالية تحقق أرباح على
 المدى القصير .

 . تمثل مشتقة مالية لكنها غير مصنفة أو فعالة كأداة تحوط   
بالقيمة العادلة من خالل  ةمالي اتغرض المتاجرة كموجود لغير االمحتفظ به ةالمالي اتتصنيف الموجود يمكن

  األرباح أو الخسائر عند التسجيل المبدئي، إذا:
  
  سـق والـذي مـن الممكـن أن ينـتج نة كبيرة أي قيـاس أو احتسـاب غيـر ميقلل بصور  وأكان مثل هذا التصنيف يزيل

 يف على هذا النحو، أوفيما لو لم يتم التصن
 
  كان الموجود المالي يمثل جزء من مجموعة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية أو كالهما، والتي يتم إدارتها

ة حيـث شـركوتقدير أدائها على أساس القيمة العادلة، طبقًا إلدارة المخاطر أو إسـتراتجية االسـتثمار الموثقـة لـدى ال
يـــة داخليـــًا بنـــاًء علـــى هـــذا ات حـــول مجموعـــة الموجـــودات الماليـــة أو المطلوبـــات الماليـــتم الحصـــول علـــى المعلومـــ

  , أواألساس
  
  كان الموجود المالي يمثل جزء من عقد يحتـوي علـى مشـتق متضـمن واحـد أو أكثـر، وأن معيـار المحاسـبة الـدولي

)IAS (الموجـود أو المطلـوب) بتصـنيفه يسمح للعقد الكلـي المجمـع  األدوات المالية: االعتراف والقياس: 39) رقم
 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. ةمعرف ةمالي اتكموجود

  
العادلة وأي ربح أو خسارة ناتجة  ابقيمته بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ةالمالي اتيتم إظهار الموجود

مستحقة من األصل  وائدتوزيعات لألرباح أو ف ةارة أي. يتضمن صافي الربح أو الخسالدخليتم تسجيلها في بيان 
  ويتم إدراجها في بند "االستثمارات واألرباح/ الخسائر األخرى" في بيان الدخل . المالي
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    لموجزةلموجزةاا  الماليةالمالية  البياناتالبيانات  حولحول  إيضاحاتإيضاحات
  ""  تتمةتتمة  ""  20112011يونيو يونيو   3030للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 

  
  

  ""  تتمةتتمة  ""  ص بأهم السياسات المحاسبيةملخ  --33
  
  ""  تتمةتتمة  ""في أوراق مالية  إستثمارات 3-4
  

  اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
  

صــنف يختــار بمــا ال يقبــل الــنقض (علــى أســاس كــل أداة علــى حــدة) أن تأن  شــركةللعنــد االعتــراف المبــدئي، يمكــن 
بالقيمة العادلـة مـن خـالل الـدخل الشـامل اآلخـر. وال يسـمح التصـنيف بالقيمـة العادلـة مـن خـالل  اإلستثمارات األخرى

  أداة الملكية محتفظ به لغرض المتاجرة. في الدخل الشامل اآلخر إذا كان االستثمار 
  

لقيمـــة العادلـــة يـــتم قيـــاس االســـتثمارات فـــي أدوات الملكيـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل الـــدخل الشـــامل اآلخـــر مبـــدئيًا با
ــًا بالقيمــة العادلــة ويــتم االعتــراف باألربــاح والخســائر الناشــئة عــن  ــتم قياســها الحق مضــاف إليهــا تكــاليف المعاملــة. وي

. عنـد التغيرات المتراكمـة للقـيم العادلـةخر وتضاف إلى احتياطي التغير في القيمة العادلة تحت بند الدخل الشامل األ
حتيـــاطي ال يـــتم إعـــادة اإلوالتـــي تـــم إضـــافتها مســـبقًا إلـــى المتراكمـــة ح أو الخســـائر اســـتبعاد أصـــل مـــالي، فـــإن األربـــا

  الموحد ولكن يتم إعادة تصنيفها إلى أرباح مستبقاة. الموجز تصنيفها إلى بيان الدخل 
  

ينشـأ عنـدما الـدخل المـوجز الموحـد يتم االعتراف بتوزيعات األرباح على هذه االستثمارات في أدوات الملكية في بيان 
، إال إذا كانــت هــذه التوزيعــات تمثــل بشــكل واضــح اســترداد لجــزء مــن تكلفــة فــي اســتالم هــذه التوزيعــات الشــركةحــق 

  االستثمار.
  

  متاحة للبيع متاحة للبيع   ––الموجودات المالية المصنفة كموجودات مالية الموجودات المالية المصنفة كموجودات مالية 
متاحة للبيع  – تصنف األسهم المدرجة المملوكة للشركة والتي يتم تداولها في سوق مالي نشط كموجودات مالية

)AFS(  ة استثمارات في أسهم غير مدرجة والتي ال يتم تداولها في شرك. كما تمتلك الويتم إدراجها بالقيمة العادلة
أسواق نشطة ولكنها مصنفة كذلك كموجودات مالية متاحة للبيع ومسجلة بالقيمة العادلة، وذلك العتقاد اإلدارة 

الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة  وأيتم إدراج األرباح .  طريقة موثوقةبإمكانية قياس القيمة العادلة لها ب
العادلة ضمن بنود الدخل الشامل األخرى والتي يتم إضافتها إلى بند التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة ضمن 

في حال إستبعاد  .بيان الدخلحقوق المساهمين بإستثناء خسائر اإلنخفاض في القيمة والتي يتم إدراجها في 
اإلستثمار أو وجود إنخفاض في قيمته بشكل محدد ، فإن األرباح أو الخسائر نتيجة تقييمه سابقًا والمثبتة ضمن 

  .األرباح أو الخسائرإحتياطي إعادة تقييم إستثمارات يتم إدراجها ضمن 
  

والتي ال يمكن قياسها بشكل موثوق,  ,طيتم تداولها في سوق مالي نشال التي يتم قياس القيمة العادلة لإلستثمارات 
  بالتكلفة ناقصًا منها أي خسائر إنخفاض في القيمة كما في تاريخ بيان المركز المالي .
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    لموجزةلموجزةاا  الماليةالمالية  البياناتالبيانات  حولحول  إيضاحاتإيضاحات

  ""  تتمةتتمة  ""  20112011يونيو يونيو   3030للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 
  

  
    ات ، آالت ومعداتات ، آالت ومعداتممتلكممتلك  --44

فترة الستة أشهر ( درهم  3,293,168مبلغ اآلالت والمعدات ، الممتلكات  خالل الفترة , بلغت تكلفة اإلضافات على
وبلغت أعباء اإلستهالك خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  )درهم 2,780,392 : 2010يونيو  30المنتهية في 

 29,253,440:  2010يونيو  30(فترة الستة أشهر المنتهية في درهم  22,397,703مبلغ  2011يونيو  30
   .درهم)

  

كان  و الفرن .  الفحم طحنةمن م لكل المقدر لعمر االفتراضيا عديلت, قامت الشركة ب2011ابريل  1من  إبتداءً 
الفحم  طحنةعام لم 20صبح تل  تهاوتم زياد  ,على التوالي عام  15و  10 العمر االفتراضي لهذه األصول مسبقاً 

فترة بقاء األصول في ل العمر االفتراضي بصورة أفضلتعكس  بحيثهذه التعديالت ت قد تمو عام للفرن .  30و 
 بلغنخفاض صافي الخسائر بمإ درهم , و  5,346,235 مبلغب تخفيض االستهالك أدى إلىالتعديل إن هذا .  الخدمة

 . 2011يو يون 30درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في  5,346,235
  

وال تزال بالخدمة اآلالت والمعدات أعاله ممتلكات مستهلكة بالكامل ، تتضمن الممتلكات  2011يونيو  30كما في 
   ) .درهم 240,895,674 : 2010ديسمبر  31( درهم 240,895,674بمبلغ 

  
  . ةـإن مصنع ومباني الشركة مقامة على أرض مستأجرة من حكومة رأس الخيم  

    

  معدات موجودة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة .التلكات ، آالت و ممالجميع   
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    لموجزةلموجزةاا  الماليةالمالية  البياناتالبيانات  حولحول  إيضاحاتإيضاحات

        ""  تتمةتتمة  ""  20112011يونيو يونيو   3030للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 
    في أوراق ماليةفي أوراق مالية  إستثماراتإستثمارات  --55
  
  ن خالل بنود الدخل الشامل األخرىبالقيمة العادلة م إستثمارات   )أ (

  
  يونيــــو 30  

2011 
  ديسمبــر 31 

2010 
  (مدقق)   (غير مدقق)  
       درهـــم  درهــــم  

  --   178,152,769    بالقيمة العادلة–مدرجة
  --   55,623,360   بالقيمة العادلة –غير مدرجة 
  --   4,077,705    بالتكلفة –غير مدرجة 

    237,853,834   --  
        

 --  56,600,852   في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 --  181,252,982   األخرىمجلس التعاون الخليجيفي دول

    237,853,834  -- 
  

 
     

  إستثمارات متاحة للبيع:  )ب (
  

  يونيــــو 30  
2011 

  ديسمبــر 31 
2010 

  (مدقق)   (غير مدقق)  
       درهـــم  درهــــم  

  9,674,703    --   بالقيمة العادلة–مدرجة
  15,623,360    --  بالقيمة العادلة –غير مدرجة 
  4,077,705    --   بالتكلفة –غير مدرجة 

   --    29,375,768       
 16,530,852   --  اإلمارات العربية المتحدةفي دولة

 12,844,916   --  األخرىمجلس التعاون الخليجيدولفي

   --   29,375,768 
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    لموجزةلموجزةاا  الماليةالمالية  البياناتالبيانات  حولحول  إيضاحاتإيضاحات

  ""  تتمةتتمة  ""  20112011يونيو يونيو   3030للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 
  

  ""  تتمةتتمة  ""  في أوراق ماليةفي أوراق مالية  إستثماراتإستثمارات  --55
  
  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إستثمارات   )ج (

  ـويونيـــ 30  
2011 

  ديسمبــر 31 
2010 

  (مدقق)   (غير مدقق)  
      درهـــم  درهــــم  

 397,982,583   144,332,679   مدرجة
 40,000,000   --  بالقيمة العادلة – غير مدرجة

    144,332,679   437,982,583 
     

 118,675,207   70,982,524   في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 319,307,376   73,350,155   األخرىمجلس التعاون الخليجيي دولف

    144,332,679   437,982,583 
  

  بضــاعةبضــاعة  --66
  

  يونيــــو 30  
2011 

  ديسمبـر 31 
2010 

  (مدقق)   (غير مدقق)  
      درهــــم  درهــــم  

  10,074,501    12,074,918    بضاعة جاهزة
 9,763,617   10,118,161   مواد أولية

  18,145,931    22,738,686    بضاعة تحت التصنيع
 41,123,016   37,754,731    أكياس ووقود وزيوت

    82,686,496   79,107,065 

 137,871,841   144,060,474    قسم الصيانة -قطع غيار
 23,226,131   21,257,095    إستهالكيةمواد
 326,295   334,164   أدوات

   165,651,733   161,424,267 
 ) 18,201,821(  ) 18,201,821(  مخصص بضاعة بطيئة الحركة

   147,449,912    143,222,446  
  379,944    276,453    بضاعة في الطريق

   147,726,365    143,602,390  
    230,412,861   222,709,455 



 

  
    1818                            ش. م. ع.ش. م. ع.شركة أسمنت الخليج شركة أسمنت الخليج 

  
    لموجزةلموجزةاا  الماليةالمالية  البياناتالبيانات  حولحول  يضاحاتيضاحاتإإ

      ""  تتمةتتمة  ""  20112011يونيو يونيو   3030للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 
  ذمم تجارية مدينة وأخرىذمم تجارية مدينة وأخرى  --77

  يونيــــو 30  
2011 

  ديسمبـر 31 
2010 

  (مدقق)   (غير مدقق)  
      درهــــم  درهـــــم  

 190,971,354   163,845,589    مدينة ذمم تجارية
 10,909,452   15,153,426   مقدمًا وذمم مدينة أخرىمصاريف مدفوعة 

    178,999,015    201,880,806  
  

 124,151,235بمبلــغ  ذمــم الشــركة لــدىتعتبــر مخــاطر اإلئتمــان المتعلقــة بالــذمم التجاريــة المدينــة محــدودة ، حيــث 
بغـــرض  العمـــالءمـــن  بنكيـــة غيـــر مشـــروطة مغطـــاة بضـــماناتدرهـــم)  138,388,916:  2010ديســـمبر  31درهـــم (

  تأمين تحصيل الذمم التجارية المدينة .
  
  
    النقد وما يعادلهالنقد وما يعادله  --88

  يونيــــو 30  
2011 

  ديسمبـر 31 
2010 

  (مدقق)   (غير مدقق)  
      درهــــم  درهـــــم  

 48,142   82,854    نقد في الصندوق 
        أرصدة لدى البنوك:

  13,658,963    11,369,618    حسابات جارية
 6,522,300   9,600,390    ودائع تحت الطلب

 140,859,842   71,096,527    قصيرة األجلودائع
   92,066,535    161,041,105  
   92,149,389    161,089,247  
       

        : أرصدة لدى البنوك
  149,589,972    80,758,108   اإلمارات العربية المتحدةدولةفي
  11,451,133    11,308,427   األخرىاون الخليجيمجلس التعدولفي
    92,066,535    161,041,105  
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    لموجزةلموجزةاا  الماليةالمالية  البياناتالبيانات  حولحول  إيضاحاتإيضاحات

  ""  تتمةتتمة  ""  20112011يونيو يونيو   3030للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 
  
  
  رأس المالرأس المال  --99
  
  يونيــــو 30 

2011 
  ديسمبـر 31

2010 
  (مدقق)  (غير مدقق) 
 درهــــــم درهــــــم 

  رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل :
 821,096,820   821,096,820  للسهم الواحددرهم1سهم عادي بقيمة 821,096,820

    
  

  إحتياطياتإحتياطيات  --1010
لدولـة اإلمـارات العربيـة إلتحـادي متطلبـات قـانون الشـركات او  ) من النظام األساسـي للشـركة42على المادة رقم ( بناءً 

، لســـنة لإلحتيـــاطي القـــانونيلربح صـــافي الـــ % مـــن10 تحويـــل، فإنـــه يـــتم وتعديالتـــه  1984) لســـنة 8المتحـــدة رقـــم (
ذلـــك  متـــى بلـــغلإلحتيـــاطي القـــانوني  تحويـــليجـــوز وقـــف ال .% أخـــرى لإلحتيـــاطي اإلختيـــاري10يـــل وكـــذلك يـــتم تحو 

تلــك الحــاالت التــي  إن اإلحتيــاطي القــانوني غيــر قابــل للتوزيــع فيمــا عــدا. المــال المــدفوعرأس  % مــن50 اإلحتيــاطي
بقــرار مــن الجمعيــة العموميــة بنــاء علـــى إقتــراح مجلــس لإلحتيــاطي اإلختيــاري  تحويــلوقــف اليجــوز حــددها القــانون. 

  . % من رأس المال المدفوع20ذا بلغ اإلدارة أو إ
  

 عالمجمــــو  إحتياطي إختياري إحتياطي قانوني 

 درهـــــم درهـــــم درهـــــم 
       

  457,241,353   129,272,851   327,968,502 (مدقق)2010 يناير 1الرصيد كما في 
 -- -- --  الحركة خالل الفترة

  457,241,353   129,272,851   327,968,502 )(غير مدقق2010يونيو  30الرصيد كما في 

  471,968,655   136,636,502   335,332,153 (مدقق)2011يناير  1الرصيد كما في 
 -- -- --  الحركة خالل الفترة

  471,968,655  136,636,502   335,332,153   (غير مدقق) 2011 يونيو 30الرصيد كما في 
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    لموجزةلموجزةاا  الماليةالمالية  البياناتالبيانات  حولحول  إيضاحاتإيضاحات

  ""  تتمةتتمة  ""  20112011يونيو يونيو   3030للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 
  
  

  ض بنكيض بنكيقر قر   --1111
  يونيــــو 30  

2011 
  ديسمبـر 31

2010 
  )مدقق(  )قغير مدق(  
 درهــــم درهـــــم  
        

 32,600,000  17,300,000    ض بنكيقر 
    

    ستحق الدفع على الشكل التالي:القرض البنكي ي
 30,600,000  17,300,000   عند الطلب أو خالل السنة األولى

 2,000,000  --   السنة الثانيةخالل
      
    17,300,000  32,600,000 

  
. بلــغ رصــيد  2007مليــون درهــم يســدد مــن خــالل ســتين دفعــة شــهرية متســاوية إبتــداء مــن ينــاير  155قــرض بمبلــغ 
  درهـــــــــــــــــــــم كمــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــي تــــــــــــــــــــــاريخ بيـــــــــــــــــــــان المركــــــــــــــــــــــز المـــــــــــــــــــــالي المــــــــــــــــــــــوجز 17,300,000 القـــــــــــــــــــــرض

 درهم ) . 32,600,000:  2010ديسمبر  31(

  
  . بضمانات مغطىغير  ض البنكيالقر إن 

  
    ذمم تجارية دائنة وأخرىذمم تجارية دائنة وأخرى  --1212
  يونيــــو 30  

2011 
  ديسمبـر 31

2010 
  )مدقق(  )غير مدقق(  
      درهــــم  درهـــــم  

 31,605,123   21,342,965    دائنة ذمم تجارية
  20,706,482    19,943,080   توزيعات أرباح غير مدفوعة

 25,156,172   26,637,587    مستحقة صاريفم
  1,901,289    2,741,484    دائنة أخرىذمم
    70,665,116   79,369,066 



 

  
    2211                              ش. م. ع.ش. م. ع.شركة أسمنت الخليج شركة أسمنت الخليج 

  
    لموجزةلموجزةاا  الماليةالمالية  البياناتالبيانات  حولحول  إيضاحاتإيضاحات

  ""  تتمةتتمة  ""  20112011يونيو يونيو   3030للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 
  
    

  اإليراداتاإليرادات  --1313
   ما يلي :يتم تحليل إيرادات الشركة ك

  
  لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  وـيوني 30
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

  وـيوني 30
 2011 2010 2011 2010 

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

     
 96,318,721  67,512,493  210,694,590 151,528,507   مبيعات محلية

  58,935,870   62,641,567   115,718,649  136,852,972   مبيعات خارجية
   288,381,479  326,413,239  130,154,060  155,254,591 

  
  إيرادات/(خسائر) إستثماراتإيرادات/(خسائر) إستثمارات  --1414

  لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  يونيـو 30

  ترة الثالثة أشهر المنتهية فيلف
  يونيـو 30

 2011 2010 2011 2010 

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

  بالقيمة  غير محققة من إستثمارات  خسائر
 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

  
)16,335,328 ( 

  
)7,608,997  ( 

  
)2,959,678  ( 

  
)53,755,373 ( 

 )     899,094( )      767,072( )  1,141,534( )  1,723,579( خسائر من بيع إستثمارات في أوراق مالية

  )  1,895,336(  --  )  3,409,959(  -- متاحة للبيع  –خسارة إنخفاض قيمة إستثمارات 
 25,396,980  35,052,991  26,686,403 36,966,654   إيرادات توزيعات أرباح 

  1,816,888   654,857   3,702,940  2,260,031  إيرادات فوائد
   21,167,778  18,228,853  31,981,098 )29,335,935 ( 

  
    الواحدالواحد  الربح األساسي للسهمالربح األساسي للسهم(الخسارة)/(الخسارة)/  --1515
  لفترة الستة أشهر المنتهية في  

  وـيوني 30
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

  وـيوني 30
  2011 2010 2011 2010 
         )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق(  

 )19,608,932( 13,354,433  37,593,931  ) 4,854,600(   )درهم( ةفتر لل الربح/(الخسارة)

 821,096,820  821,096,820  821,096,820 821,096,820       عدد األسهم

 الواحد   لسهملساسي األربح ال(الخسارة)/
 )درهم(  

   
)0,01( 

  
0,05 

  
0,02 

  
)0,02( 



 

  
    2222                              ش. م. ع.ش. م. ع.شركة أسمنت الخليج شركة أسمنت الخليج 

  
    لموجزةلموجزةاا  الماليةالمالية  البياناتالبيانات  حولحول  إيضاحاتإيضاحات

  ""  تتمةتتمة  ""  20112011يونيو يونيو   3030للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 
  

    
  توزيعات أرباح توزيعات أرباح   --1166
  

توزيع أرباح نقدية بنسبة  2011إبريل  13السنوي المنعقد بتاريخ  أقر المساهمون في إجتماع الجمعية العمومية
مليون  82% بمبلغ 10: توزيعات أرباح نقدية بنسبة  2010( 2010مليون درهم عن عام  82% والتي تبلغ 10
  ) .2009 عن عام درهم

  

  عالقة عالقة   اتاتطرف ذطرف ذأأالمعامالت مع المعامالت مع   --1177
   أطراف ذات عالقة :أطراف ذات عالقة :  قامت الشركة بالمعامالت التالية معقامت الشركة بالمعامالت التالية مع  ،،خالل الفترة خالل الفترة 

  
  لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  وـيوني 30
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

  وـيوني 30
 2011 2010 2011 2010 

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

  درهـــــم  درهـــــم درهـــــم درهـــــم 
        

  --  1,600,000   --  1,600,000  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 240,467  202,275  431,867 393,675  بدالت ألعضاء مجلس اإلدارة

 88,000  88,000  176,000 176,000   مصاريف إيجار

  --  423,641   --  835,428  شراء مياه
   

    إلتزامات ومطلوبات محتملةإلتزامات ومطلوبات محتملة  --1818
  يونيـــو 30  

2011 
  ديسمبـر 31 

2010 
  )مدقق(   )غير مدقق(  
 درهــــم  درهـــــم  

 843,605   2,967,420    إعتمادات مستندية
 1,288,170   508,772   إلتزامات بشراء ممتلكات , آالت ومعدات

  



 

  
    2323                              ش. م. ع.ش. م. ع.شركة أسمنت الخليج شركة أسمنت الخليج 

  
    لموجزةلموجزةاا  الماليةالمالية  البياناتالبيانات  حولحول  إيضاحاتإيضاحات

  ""  ةةتتمتتم  ""  20112011يونيو يونيو   3030للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 
  
  
  

  إعتماد البيانات المالية الموجزةإعتماد البيانات المالية الموجزة  --1919
  بتــــاريخالتوقيــــع عليهــــا وتــــم  مجلــــس اإلدارة رئــــيس مــــن قبــــلالمــــوجزة  الماليــــة البيانــــاتتمــــت الموافقــــة علــــى إصــــدار 

  2011 أغسطس 6
  
  

  معلومات قطاعية -20
  

  تعمل الشركة من خالل قطاعي أعمال أساسيين :
ودائع  ، داولتتضمن االستثمارات في األوراق المالية القابلة للت والتي تميع أنواع األسمنت واالستثماراـع جـتصني

  . لدى البنوك واالستثمارات العقارية
  



  

  2244                                ش. م. ع.ش. م. ع.شركة أسمنت الخليج شركة أسمنت الخليج 
  

  البيانات المالية الموجزة البيانات المالية الموجزة حول حول   إيضاحاتإيضاحات
                    " تتمة "" تتمة "20112011يونيو يونيو   3030للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 

  
    " تتمة "" تتمة " عيةمعلومات قطا -20
    
 2010يونيو  30الستة أشهر المنتهية في  2011يونيو  30الستة أشهر المنتهية في   

 المجمـــوع إستثمارات إنتاج المجموع إستثمارات إنتاج 

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

 مـدره مـدره مـدره مـدره مـدره  درهـم   

         
  326,413,239   --  326,413,239   288,381,479   --  288,381,479  إيرادات القطاع
  37,593,931   18,228,853   19,365,078   )    4,854,600(  21,167,778   )  26,022,378(  نتائج القطاع

              
 2010ديسمبر  31 2011يونيو  30  

 عالمجمو  إستثمارات إنتاج المجموع إستثمارات إنتاج  

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

 مـدره مـدره مـدره مـدره مـدره  درهـم   

  1,578,821,658 633,357,102   945,464,556  1,392,081,157   481,500,039   910,581,118   موجودات القطاع
  13,707,105      11,452,472       موجودات غير موزعة

  1,592,528,763 633,357,102   945,464,556  1,403,533,629   481,500,039   910,581,118   ودات إجمالي الموج
            

  123,488,012  --  123,488,012  99,846,700   --  99,846,700   مطلوبات القطاع
  
  

 ال يوجد معامالت بين قطاعات األعمال .
 



  

  


