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    )غير مدقق()غير مدقق(  الموجزالموجز  بيان الدخلبيان الدخل
    21322132مارس مارس   1313للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 

 
 

 مارس 13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في     
 2133  2132  إيضاحات  
 درهــم  درهــم    
       

 348.225.339   351.165.643   32  إليراداتا
       

 ( 331.323.415)  ( 351.915.414)    كلفة المبيعاتت
       

 (     2.199.338)  (       571.327)     الخسارةإجمالي 
       
 511.843   131.452     إيرادات تشغيلية أخرى

       
دارية , مصاريف بيعية  (     4.234.121)  (    1.641.351)    عمومية وا 

       
 (     3.931.285)  (    1.919.425)    ةالتشغيليالخسارة 

       
 (   31.831.121)  7.736.249   31  إستثماراتإيرادات/)خسائر( 

       
 --  (      441.661)    أخرى خسائر

       
 (       382.323)  --    تكاليف التمويل

       
 (  38.219.111)  2.915.763     لفترةل خسارة(ال)/ربحال

       
 (1.12)  1.114  34  الواحدللسهم  ةاألساسي /)الخسارة(الربح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .موجزةال المالية البياناتمن هذه  ال يتجزأ جزءا  تشكل اإليضاحات المرفقة إن 
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    )غير مدقق()غير مدقق(  الشامل الموجزالشامل الموجز  بيان الدخلبيان الدخل
    21322132مارس مارس   1313المنتهية في المنتهية في للفترة للفترة 

 
 

 مارس 13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2132 2133 
    درهــم درهــم 

 ( 38.219.111) 2.915.763  للفترة الربح/)الخسارة(
   

 الخسارة من بيع إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود
 الدخل الشامل األخرى   

 
(26.266.641 ) 

 
-- 

   

 القيمة العادلة إلستثمارات بالقيمة العادلة من لزيادة/)النقص(ا
 خالل بنود الدخل الشامل األخرى   

 
 22.451.444 

 
(29.413.189 ) 

   

 ( 35.534.322) (      441.414) للفترة ةالشامل لي الخسارةإجما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .الموجزة المالية البياناتهذه  من ال يتجزأ جزءا  تشكل اإليضاحات المرفقة إن 
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    الموجزالموجز  بيان التغيرات في حقوق المساهمينبيان التغيرات في حقوق المساهمين
                      21322132مارس مارس   1313للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 

  
  

 اإلحتياطيات رأس المال 

التغيرات المتراكمة 
 المجمــــــوع أرباح مستبقاه العادلةفي القيمة 

 درهــــم درهــــم درهــــم درهــــم ـــمدرهـ 
      

 3.339.131.543  354.421.815  343.339  353.938.344  823.193.821  (مدقق) 2133يناير  3الرصيد كما في 

 تأثير التغيرات المحاسبية إلعادة تصنيف وقياس الموجودات 
 -- 53.819.991  (   53.819.991) -- -- 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  –المالية   

 3.339.131.543  241.111.811  (   53.148.423) 353.938.344  823.193.821  (معاد بيانه) 2133يناير  3الرصيد كما في 
 (     38.219.111) (  38.219.111) -- -- -- الخسارة للفترة

 (     29.413.189) -- (   29.413.189) -- -- بنود الخسارة الشاملة األخرى للفترة

 (     35.534.322) (  38.219.111) (   29.413.189) -- -- إجمالي بنود الخسارة الشاملة للفترة
 3.323.124.329  212.323.535  ( 311.833.331) 353.938.344  823.193.821  )غير مدقق( 2133مارس  13الرصيد كما في 
 3.215.223.329  318.132.933  ( 331.883.291) 353.938.344  823.193.821  (قمدق) 2132يناير  3الرصيد كما في 

 2.914.533  2.914.533  -- -- -- للفترة ربحال

 (       1.833.399) (  23.233.331) 22.341.333  -- -- بنود الخسارة الشاملة األخرى للفترة

 (         881.318) (  21.111.882) 22.341.333  -- -- إجمالي الخسارة الشاملة للفترة
 3.216.141.693  44.732.162  (343.411.446) 473.964.655  423.196.421  )غير مدقق( 2132مارس  13الرصيد كما في 

 
.الموجزة المالية البياناتمن هذه  ال يتجزأ جزءا  تشكل اإليضاحات المرفقة إن 
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  )غير مدقق()غير مدقق(  الموجزالموجز  يان التدفقات النقديةيان التدفقات النقديةبب

    21322132مارس مارس   1313للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 
  

 مارس 13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  2132  2133 

      درهــم  درهــم  
     التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية 

 (  38.219.111)  2.915.763   للفترة الربح/)الخسارة(
     الت :التعدي

 31.513.182   4.497.554   , آالت ومعداتممتلكات إستهالك 
 --  3.433.624   , آالت ومعداتممتلكات خسائر من إستبعاد 
 314.111   175.111   مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين 
 استثمارات بالقيمة العادلةغير محققة من  /خسائر)أرباح( 
 سائرمن خالل األرباح أو الخ  

 

(72.375.757  )   31.154.341 
 943.415   66.197.151   خسائر بيع استثمارات في أوراق مالية 
 (   1.438.815)  (    3.617.545)  وتوزيع أرباح فوائد إيرادات  
      382.323   --  تكاليف تمويل 

 الموجودات  قبل التغيرات في ةالتشغيلي التدفقات النقدية
 وبات التشغيليةوالمطل   

 
   5.911.694   5.223.194 

 591.198   (   3.575.744)  في ذمم تجارية مدينة وأخرى /النقص)الزيادة(
 15.283.833   (      446.246)  في البضاعة النقص)الزيادة(/

 195.493   (      345.119)  طرف ذو عالقةلفي المطلوب  (/الزيادةالنقص)
      9.949.538   6.544.959   رية دائنة وأخرىفي ذمم تجا الزيادة
 44.344.138   31.245.271    العمليات الناتج من النقد

 (      335.192)  (     444.517)  المدفوع من تعويض نهاية الخدمة للموظفين
      (      382.323)  --  تكاليف تمويل مدفوعة

      44.124.441   9.411.711   يليةالعمليات التشغ الناتج من صافي النقد
     التدفقات النقدية من العمليات اإلستثمارية

 (   3.135.141)  (  7.375.667)  , آالت ومعداتشراء ممتلكات
 --  2.772.493   آالت ومعدات .متحصالت من إستبعاد ممتلكات

 --  (  9.614.379)  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ستثماراتإ شراء
 34.111.111   --  أشهر 1النقص في ودائع ثابتة تستحق السداد بعد أكثر من 
 939.438   74.139.414   متحصالت من إستبعاد إستثمارات في أوراق مالية

 3.931.331   3.611.461   مقبوضة أرباح توزيعات
 3.314.353   17.142   فوائد مقبوضة
      38.343.114   63.635.624   ج من العمليات اإلستثماريةالنات صافي النقد

     التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
 (    5.341.111)  --  تسديد قروض بنكية

 (       354.133)  (       33.543)  توزيعات أرباح مدفوعة
      (    5.824.133)  (       33.543)  في العمليات التمويليةالمستخدم  النقدصافي 
      34.343.233   73.414.776   الفترةخالل  وما يعادلهفي النقد  الزيادة صافي

      333.189.235   64.971.339   فترةالالنقد وما يعادله في بداية 
 233.531.393   316.177.495   فترةالالنقد وما يعادله في نهاية 

 
 

 .ةالموجز  المالية البياناتمن هذه ال يتجزأ جزءا  تشكل المرفقة  إن اإليضاحات
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    لموجزةلموجزةاا  الماليةالمالية  البياناتالبيانات  حولحول  إيضاحاتإيضاحات
    21322132مارس مارس   1313للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 

  
  معلومات عامةمعلومات عامة  --33

)الشركة( كشركة مساهمة عامة يمة رأس الخ –" شركة مساهمة عامة " ش. م. ع. تأسست شركة أسمنت الخليج  
دولة  -عن صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة  3955صادر في سنة ال 23/55ميري رقم األمرسوم البموجب 

اإلمارات  -, رأس الخيمة  4294 :اإلمارات العربية المتحدة . إن عنوان المكتب المسجل للشركة هو ص. ب.
 العربية المتحدة .

 

  أنواعه .جميع القيام بجميع األعمال المتعلقة بإنتاج وتسويق األسمنت ب وللشركة هسي النشاط الرئيإن  
 
 والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  التي لم يكن لها تأثير قيد اإلصدار والتفسيرات المعايير  -2

 ولم يحن موعد تطبيقها بعد: , التعديالت والتفسيرات المصدرةبتطبيق المعايير شركةلم تقم ال

 
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

يطبق للفتـرات المحاسـبية 
 التي تبدأ من أو بعد

    
  يستخدم  بيانات المالية الموحدة *ال 31المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

السيطرة كأساس منفرد للتوحيد, بغض النظر عن الطبيعة المستثمر فيها. 
موضوع التطبيق ألحكام إنتقالية  31المعيار الدولي للتقارير المالية رقم يتطلب 

لذلك, فقد تم ا  لجات بديلة في ظل ظروف معينة. وطبقمحددة وتوفير معا
* والمعيار البيانات المالية المنفصلة  25لمعيار المحاسبي الدولي رقم تعديل ا

 زميلة والمشاريع المشتركةاإلستثمارات في المنشآت ال 28المحاسبي الدولي رقم 
 .31إلصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  *

 2131يناير  3

  
  نوعين من حدد ي  *مشتركةال الترتيبات 33المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

يز هذين يمم توالمشاريع المشتركة. يتالمشتركة الترتيبات المشتركة: العمليات 
لتزامات األطراف فيعن طريق ات المشتركة النوعين من الترتيب  تلك حقوق وا 

 28لمعيار المحاسبي الدولي رقم ذلك فقد تم تعديل االترتيبات المشتركة. وفقا  ل
إلصدار المعيار الدولي  اإلستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة

 .33للتقارير المالية رقم 

 2131يناير  3

  
 في المنشأت  لحصصاإلفصاح عن ا 32تقارير المالية رقم المعيار الدولي لل

* يجمع بين متطلبات اإلفصاح عن مصالح الشركات في الشركات  األخرى
زميلة والكيانات المنظمة في معيار الشركات المشتركة والترتيبات والالتابعة, 

 .واحد إفصاح شامل

 2131يناير  3
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    لموجزةلموجزةاا  الماليةالمالية  البياناتالبيانات  حولحول  إيضاحاتإيضاحات
  " تتمة "" تتمة "  21322132مارس مارس   1313للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 

 
 
 " تتمة "" تتمة "والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  التي لم يكن لها تأثير قيد اإلصدار والتفسيرات المعايير  -2
 
 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

لفتـرات المحاسـبية يطبق ل
   التي تبدأ من أو بعد

  الصادر في مايو قياس القيمة العادلة 31المعيار الدولي للتقارير المالية رقم *
إطار واحد لقياس القيمة العادلة وينطبق على كال من البنود  يحدد 2133

 المالية وغير المالية.

 2131يناير  3

  
 عرض بنود الدخل الشامل  – 3رقم  تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي

تحتفظ التعديالت بخيار عرض الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى. 
مع ذلك, تتطلب هذه التعديالت من األخرى في بيان واحد أو بيانين منفصلين. 

بنود الدخل الشامل األخرى التي سيتم تجميعها في تلك البنود التي سوف يتم أو 
تصنيفها في وقت الحق إلى الربح أو الخسارة مع الضريبة على  لن يتم إعادة

 بنود الدخل الشامل األخرى لتصنيفها على أساس واحد.

 2132يوليو  3

  
  التي تقدم ضرائب الدخل  – 32تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

لقياس  32العامة للمعيار المحاسبي الدولي رقم  المتطلباتإستثناء من 
إلستثمارات في ممتلكات بإستخدام نموذج القيمة العادلة في المعيار المحاسبي ا

من خالل تقديم إفتراض أن القيمة اإلستثمارات في ممتلكات  31الدولي رقم 
 الدفترية لإلستثمارات في ممتلكات قابلة لإلسترداد خالل عملية البيع.

 2132يناير  3

  
  فرضية منافع الموظفين  – 39لي رقم تعديالت على المعيار المحاسبي الدو "

متطلبات خطة التغيرات في ب أن تقوم المنشأة باإلعترافالممر" وبالتالي تتطلب 
 الموجودات عند حدوثها.المنافع المحددة وخطة 

 2131يناير  3

  
  الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية  21اإلصدار رقم– 

 ة لتهيئة أسطح المناجم في مرحلة اإلنتاج.التكاليف المتكبد
 2131يناير  3

  
  األدوات المالية: إفصاحات 5تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 المالية. والمطلوبات الموجودات بمقاصة المتعلقةفصاحات اإل التي تعزز –
 2131يناير  3

  
  األدوات المالية: العرض  – 12 المعيار المحاسبي الدولي رقمتعديالت على–

الموجودات المالية مقابل المطلوبات  حول مقاصةتوجيهات تطبيق الالمتعلق ب
 المالية

 2131يناير  3
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    لموجزةلموجزةاا  الماليةالمالية  البياناتالبيانات  حولحول  إيضاحاتإيضاحات
  " تتمة "" تتمة "  21322132مارس مارس   1313للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 

 
 

 " تتمة "" تتمة "والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  التي لم يكن لها تأثير قيد اإلصدار والتفسيرات المعايير -2
 

مشتركة, الترتيبات ال, تتعلق بتوحيد البيانات الماليةمجموعة من خمسة معايير تم إصدار ,  2133في مايو *  
, والمعيار المحاسبي  32,  33,  31 لمالية رقمللتقارير ا ةالدولي اييرلمعا, تتضمن اإلفصاحاتزميلة و الشركات ال

(. يتم 2133)المعدل في عام  28( والمعيار المحاسبي الدولي رقم 2133)المعدل في عام  25الدولي رقم 
. يسمح بالتطبيق المبكر لهذه  2131يناير  3تطبيق هذه المعايير الخمسة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 على أن يتم تطبيقها جميعا  في نفس الوقت.المعايير الخمسة 

 في الفترة التي تبدأ من شركةللالمالية  البياناتفي والتعديالت  , التفسيراتأن تطبق هذه المعايير اإلدارةتتوقع  
ن هذا التطبيق قد ال يكون له  لهذه المعايير والتفسيرات والتعديالت أو عند دخولها حيز التطبيق 2131يناير  3 وا 
 التطبيق األولى .  فترةفي  شركةعلى البيانات المالية لل جوهريير تأث

 
 ص بأهم السياسات المحاسبيةملخ  --11
 
 أساس اإلعداد 1-3

 " المالية المرحليـة التقارير ",  13رقم  (IAS) تم إعداد البيانات المالية الموجزة بناء  على المعيار المحاسبي الدولي
 اإلمارات العربية المتحدة.المعمول بها في دولة  القوانينمتطلبات كذلك طبقا  لو 
 

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

 
 عـــض األدوات الماليـــةبنـــاء  علـــى مبـــدأ التكلفـــة التاريخيـــة, باســـتثناء إعـــادة تقيـــيم بتـــم إعـــداد البيانـــات الماليـــة المـــوجزة 

  . واإلستثمارات في ممتلكات
تلك المستخدمة  والعرض واألساليب المستخدمة في هذه البيانات المالية الموجزة متوافقة معة يسياسات المحاسبإن ال
  . 2133ديسمبر  13 في ةيالمنته ة السنوية المدققة للسنةالمالي اتالبيانفي 

ة المرفقة جميع المعلومات المطلوب إدراجها ضمن البيانات المالية السنوية ال تتضمن البيانات المالية الموجز 
 للسنة المنتهية فيالمدققة كما في و السنوية للشركة ويجب عند قراءة هذه البيانات الرجوع إلى البيانات المالية 

المنتهية في  الثالثة أشهر لفترةباإلضافة إلى انه ليس من الضروري أن نتائج أعمال الشركة  2133ديسمبر  13
  . 2132ديسمبر  13تعطي مؤشرا  دقيقا  لنتائج أعمال الشركة المتوقعة للسنة التي ستنتهي في  2132مارس  13

, تم اإلفصاح عن السياسـات المحاسـبية 2118أكتوبر  32بناء  على إخطار هيئة األوراق المالية والسلع المؤرخ في 
 هــــذه فــــي ممتلكــــات فــــيواالســــتثمارات  اآلالت والمعــــدات, الممتلكــــات , الماليــــة وراق فــــي األالمتعلقــــة باإلســــتثمارات 
 .البيانات المالية الموجزة 
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 آالت ومعدات ممتلكات ، 1-2

 بالتكلفــة ناقصـا  اإلســتهالك المتـراكم وأيــة خســائر, , عــدا الممتلكـات قيــد اإلنشـاءاآلالت والمعـدات ,الممتلكــات  تظهـر
 .جة عن إنخفاض القيمةنات الحقة

 
, و ألي أغراض لم يـتم تحديـدها بعـدأ 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
اإلقتــراض فيمــا يتعلــق باألصــول المؤهلــة تماشــيا  مــع السياســة المتبعــة مــن قبــل الشــركة وكمــا هــو الحــال مــع جميــع 

ألغـراض التـي تـم إنشـائها إهـالك هـذه األصـول عنـدما تكـون جـاهزة لإلسـتخدام فـي ا ابويبـدأ إحتسـ األصول األخـرى
 .من أجلها

 
, بطريقــة القســط ـاء, فيمــا عــدا الممتلكــات قيــد اإلنشــبلــة اإلنــدثار فــي تكلفــة الموجــوداتيــتم إحتســاب اإلســتهالك لمقا

, لألصلاألعمار اإلنتاجية رة مراجعة مدة فت . يتم في نهاية كلالمتوقعة لألصل األعمار اإلنتاجيةبنيا  على الثابت م
ويتم إظهار أثر أي تغيير في هـذه التقـديرات خـالل الفتـرة الماليـة التـي تـم  وطريقة اإلستهالك المتبعة ستردةالقيمة الم

 .فيها التغيير والفترات المستقبلية
 

الممتلكــات, اآلالت والمعــدات,  يــتم تحديــد الــربح أو الخســارة الناتجــة عــن إســتبعاد أو حــذف أي عنصــر مــن عناصــر
الدفترية لألصل ويتم اإلعتراف بهـذا الفـرق فـي األربـاح وذلك على أساس الفرق بين متحصالت البيع وصافي القيمة 

 .أو الخسائر

 إستثمارات في ممتلكات 1-1

كمـا القيمـة العادلـة , بد إيجاريـة و/أو لتعزيـز رأس المـالتظهر اإلستثمارات في الممتلكات المقتناه بهـدف تحقيـق عوائـ
. يظهـر الـربح أو الخسـارة الناتجـة عـن التغيـر فـي القيمـة العادلـة لتلـك اإلسـتثمارات فـي في تاريخ بيان المركـز المـالي

 .األرباح أو الخسائرممتلكات في 
 

 .العربية المتحدة جميع اإلستثمارات في ممتلكات موجودة في دولة اإلمارات
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 في أوراق مالية إستثمارات 1-4

موجــب عقــد يتطلــب عنــد شــراء أو بيــع اإلســتثمار ب ,فــي تــاريخ التعامــل كمــا إســتثمارات الشــركة  تســجيل أو إلغــاءيــتم 
. يـتم اسطة السـوق المـالي ذو العالقـةالحصول أو التنازل عن ذلك اإلستثمار خالل جدول زمني معين ويتم إبرامه بو 

بإســتثناء الموجــودات  , المتعلقــة بهــا معــامالتالتكــاليف  إليهــابشــكل أولــي بالقيمــة العادلــة مضــافا  قيــاس اإلســتثمارات 
 .ساسي يتم قياسها بالقيمة العادلةوالخسائر والتي بشكل أأمن خالل األرباح  المالية المصنفة بالقيمة العادلة

 
"بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر" ,  موجودات مالية الفئات التالية : إلىلشركة إستثمارات ايتم تصنيف  

ف إعتمادا  على طبيعة وغرض يتم التصني .بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرىوموجودات مالية 
  إستخدام اإلستثمار وتحدد عند اإلعتراف األولي.

 
  الخسائر وأالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

 

يــتم تصــنيف االســتثمارات فــي أدوات الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر, إال إذا قامــت الشــركة 
نــد االعتــراف ع ىخــر الــدخل الشــامل األبنــود العادلــة مــن خــالل تفظ بــه لغيــر المتــاجرة بالقيمــة بتصــنيف اســتثمار محــ

 . المبدئي
 

بتــاريخ كــل بيــان مركــز  يــتم قيــاس الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر بالقيمــة العادلــة
 . األرباح أو الخسائرإعادة القياس في , ويتم االعتراف بكافة األرباح أو الخسائر الناتجة عن مالي

 
مـن خـالل األربـاح أو الخسـائر  من اإلستثمارات بأدوات حقوق الملكية بالقيمـة العادلـةتم االعتراف بتوزيعات األرباح 

( رقــم SAIعنـدما ينشــأ حــق الشــركة فـي اســتالم التوزيعــات وفقــا  للمعيـار المحاســبي الــدولي ) األربــاح أو الخســائرفـي 
 ادات.اإلير  38
 

  خر الدخل الشامل األ خالل بنود الموجودات المالية بالقيمة العادلة من
)علــى أســاس كــل أداة علــى حــدة( أن تصــنف  تغييــرعنــد االعتــراف المبــدئي, يمكــن للشــركة أن تختــار بمــا ال يقبــل ال

ســتثمارات فــي أدوات اإل تصــنيفب. وال يســمح ىخــر الــدخل الشــامل األبنــود أدوات الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
ــة مــن خــالل  حقــوق الملكيــة إذا كــان االســتثمار بــأداة الملكيــة محــتفظ بــه  ىخــر الــدخل الشــامل األبنــود بالقيمــة العادل

 لغرض المتاجرة. 
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  " تتمة "" تتمة "  خر الدخل الشامل األ خالل بنود الموجودات المالية بالقيمة العادلة من
   تعتبر الموجودات المالية محتفظ بها لغرض المتاجرة إذا:

 ستقبل القريب, أوتم شراؤها أساسا  لغرض بيعها في الم 
  كانت عند االعتراف المبدئي جزء من محفظة أدوات مالية محددة تديرها الشركة ولها طابع فعلي

 حديث للحصول على أرباح في فترات قصيرة, أو
  مالية لكنها غير مصنفة أو فعالة كأداة تحوط أو ضمان مالي مشتقةتمثل كانت . 

 
بالقيمـة  بشـكل مبـدئي( FVTOCI) لقيمة العادلة من خالل بنود الـدخل الشـاملالملكية باأدوات اإلستثمارات ب قياسيتم 

 ناتجـةال الخسـائرأو  األربـاحما في ذلك بالعادلة  ابقيمته. ويتم قياسها الحقا  باإلضافة إلى تكاليف المعامالتالعادلة 
التغيـرات المتراكمـة فـي إلـى  وتضـافاألخـرى الـدخل الشـامل  بنـودمن التغيـرات فـي القيمـة العادلـة والمعتـرف بهـا فـي 

األربــــاح أو  عنــــد إســــتبعاد اإلســــتثمارات فــــي المتراكمــــة عــــادة تصــــنيف األربــــاح أو الخســــائريــــتم إ ال .القيمــــة العادلــــة
 .الخسائر

 
بالقيمـة  إلـى إسـتثمارات ماليـة ليسـت بغـرض المتـاجرة والتـي كافة اإلستثمارات بـأدوات الملكيـة قامت الشركة بتصنيف

 .الدخل الشامل نودل بالعادلة من خال
 

 شـركةعنـدما تحصـل ال ضـمن األربـاح أو الخسـائر بأدوات الملكيةاإلستثمارات إيرادات التوزيعات عن يتم اإلعتراف ب
ح ااإليــرادات , مــا لــم تكــن توزيعــات األربــ 38لمعيــار المحاســبة الــدولي رقــم  علــى حــق إســتالم توزيعــات األربــاح وفقــا  

 اإلستثمارات . من تكلفة تمثل إسترداد لجزء
 

    ممتلكات ، آالت ومعداتممتلكات ، آالت ومعدات  --44
فترة الثالثة ) درهم 5.354.335مبلغ اآلالت والمعدات , الممتلكات  خالل الفترة , بلغت تكلفة اإلضافات على

وبلغت أعباء اإلستهالك خالل فترة الثالثة أشهر  (درهم 3.135.141 : 2133مارس  13أشهر المنتهية في 
:  2133مارس  13درهم )فترة الثالثة أشهر المنتهية في  8.895.443مبلغ  2132مارس  13المنتهية في 

  . درهم(  31.513.182
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  ""  تتمةتتمة  ""  ممتلكات ، آالت ومعداتممتلكات ، آالت ومعدات  --44
كان  و الفرن .  الفحم طحنةمن م لكل المقدر لعمر االفتراضيا عديلت, قامت الشركة ب2133ابريل  3من  داء  إبت

الفحم  طحنةعام لم 21صبح تل  تهاوتم زياد  ,على التوالي عام  34و  31 العمر االفتراضي لهذه األصول مسبقا  
فترة بقاء األصول في ل العمر االفتراضي ضلبصورة أفتعكس  بحيثهذه التعديالت ت قد تمو عام للفرن .  11و 

 بلغبم بحصافي الر  زيادةدرهم , و  4.214.215 مبلغب تخفيض االستهالك أدى إلىالتعديل إن هذا .  الخدمة
 . 2132 مارس 13أشهر المنتهية في  ثالثةدرهم لفترة ال 4.214.215

 

بمبلغ تزال بالخدمة  الو ستهلكة بالكامل م بنود 2132مارس  13كما في  لمعداتاآلالت وا ,تتضمن الممتلكات
 .(درهم 231.894.353 :2133ديسمبر  13) درهم 231.894.353

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

 ة .معدات موجودة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدالممتلكات , آالت و الجميع  
 

    في أوراق ماليةفي أوراق مالية  إستثماراتإستثمارات  --55
 

 )أ( إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخر 
 

 مـــارس 13  
2132 

 ديسمبــر 13 
2133 

 درهـــم  درهــــم  

      )مدقق(  )غير مدقق(  
 335.348.124   316.143.545   بالقيمة العادلة –مدرجة 

 49.513.134   59.713.165   ة العادلةبالقيم –غير مدرجة 
   366.142.631   215.149.191 
          

 43.238.141   55.621.161   اإلمارات العربية المتحدة في دولة

 343.193.131   331.439.247   األخرى مجلس التعاون الخليجيدول  في

   366.142.631   215.149.191 
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 ( إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ب)

 مـــارس 13  
2132 

 ديسمبــر 13 
2133 

 درهـــم  درهــــم  

 )مدقق(  ير مدقق()غ  
     

 339.338.138   324.446.144   مدرجة 
          

 31.229.313   63.141.135   في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 83.338.485   67.765.711   األخرىمجلس التعاون الخليجي في دول 

   324.446.144   339.338.138 
 
  بضــاعةبضــاعة  --66
  

 مـــارس 13  
2132 

 ديسمبــر 13 
2133 

 درهــــم  درهــــم  

 )مدقق(  )غير مدقق(  
     

 3.451.535   2.454.951   بضاعة جاهزة
 34.439.382   35.144.997   مواد أولية

 34.138.118   9.115.914   بضاعة تحت التصنيع
 13.831.433   49.174.364   أكياس ووقود وزيوت

   76.224.139   52.282.121 

 333.843.934   345.953.943   قسم الصيانة -قطع غيار

 22.383.413   39.926.441  إستهالكيةمواد 

 114.453   114.466    أدوات

   366.341.127   339.319.115 

 ( 38.213.823)  ( 34.213.423)  مخصص بضاعة بطيئة الحركة

   347.943.516   343.315.233 
   224.215.525   221.539.219 
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   ""  تتمةتتمة  ""  21322132مارس مارس   1313للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 
 

  ذمم تجارية مدينة وأخر ذمم تجارية مدينة وأخر   --77
 مـــارس 13  

2132 
 ديسمبــر 13 

2133 
 درهــــم  درهـــــم  

 )مدقق(  )غير مدقق(  
     
 343.383.342   354.524.446   مدينة م تجاريةذم

 34.543.111   34.993.547   ذمم مدينة أخرىمصاريف مدفوعة و 

   371.536.471   353.931.384 
 

 339.441.433بمبلــغ  ذمــم الشــركة لــدىتعتبــر مخــاطر اإلئتمــان المتعلقــة بالــذمم التجاريــة المدينــة محــدودة , حيــث 
بغــرض  مــن العمــالء بنكيــة غيــر مشــروطة مغطــاة بضــماناتدرهــم(  333.491.523:  2133ديســمبر  13درهــم )

 تأمين تحصيل الذمم التجارية المدينة .
 
      النقد وما يعادلهالنقد وما يعادله  --44

 مـــارس 13  
2132 

 ديسمبــر 13 
2133 

 درهــــم  درهـــــم  

 )مدقق(  )غير مدقق(  
     

 53.833   351.456   نقد في الصندوق 

     ى البنوك:أرصدة لد
 19.334.324   16.331.444   حسابات جارية  
 24.344.341   45.134.193   ودائع تحت الطلب  

 --  55.312.511   قصيرة األجل ودائع  

   316.227.119   33.913.258 
   316.177.495   33.951.339 

     
     أرصدة بنكية

 41.593.312   41.351.314   اإلمارات العربية المتحدة دولةداخل 
 33.314.333   51.171.913   األخرىمجلس التعاون الخليجي دول داخل 

   316.227.119   33.913.258 



 

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

  
    لموجزةلموجزةاا  الماليةالمالية  البياناتالبيانات  حولحول  إيضاحاتإيضاحات

   ""  تتمةتتمة  ""  21322132مارس مارس   1313للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 
 
  مالمالرأس الرأس ال  --99
 

 مــارس 13  
2132 

 ديسمبـر 13 
2133 

 درهــــــم  درهــــــم  

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل :

 درهم  للسهم الواحد  3سهم عادي بقيمة  823.193.821 
 

 423.196.421   823.193.821 

 

  إحتياطياتإحتياطيات  --3131
لدولـة اإلمـارات العربيـة متطلبـات قـانون الشـركات اإلتحـادي و  ساسي للشركة( من النظام األ32على المادة رقم ) بناء  

, لســـنة لإلحتيــاطي القـــانونيلربح صــافي الــ % مـــن31 تحويــل, فإنــه يـــتم وتعديالتــه  3983( لســـنة 8المتحــدة رقــم )
لـــك ذ متـــى بلـــغلإلحتيـــاطي القـــانوني  تحويـــليجـــوز وقـــف ال .% أخـــرى لإلحتيـــاطي اإلختيـــاري31يـــل وكـــذلك يـــتم تحو 

تلــك الحــاالت التــي  إن اإلحتيــاطي القــانوني غيــر قابــل للتوزيــع فيمــا عــدا. المــال المــدفوعرأس  % مــن41 اإلحتيــاطي
بقــرار مــن الجمعيــة العموميــة بنــاء علـــى إقتــراح مجلــس لإلحتيــاطي اإلختيــاري  تحويــلوقــف اليجــوز حــددها القــانون. 

 . % من رأس المال المدفوع21ذا بلغ اإلدارة أو إ
 

 المجمــــوع إحتياطي إختياري اطي قانونيإحتي 

 درهـــــم درهـــــم درهـــــم 
    

 353.938.344  313.313.412  114.112.341  )مدقق( 2131 ديسمبر 13الرصيد كما في 
 -- -- -- الحركة خالل الفترة

 353.938.344 313.313.412  114.112.341  )غير مدقق( 2133مارس  13الرصيد كما في 

 353.938.344  313.313.412  114.112.341  )مدقق( 2133 ديسمبر 13الرصيد كما في 
 -- -- -- الحركة خالل الفترة

 473.964.655 316.616.512  115.112.351  )غير مدقق( 2132مارس  13الرصيد كما في 
  



 

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

  
    لموجزةلموجزةاا  ماليةماليةالال  البياناتالبيانات  حولحول  إيضاحاتإيضاحات

  ""  تتمةتتمة  ""  21322132مارس مارس   1313للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 
 
 

  ذمم تجارية دائنة وأخر ذمم تجارية دائنة وأخر   --3333
 

 مــارس 13  
2132 

 ديسمبـر 13 
2133 

 درهــــم  درهـــــم  

 )مدقق(  )غير مدقق(  
     

 33.318.283   53.444.649   دائنة ذمم تجارية

 38.113.141   34.122.472   غير مدفوعةتوزيعات أرباح 
 25.139.933   24.446.655   مستحقة  صاريفم

 2.431.431   1.935.435   أرصدة دائنة أخرى
   94.571.393   92.114.831 
 

  اإليراداتاإليرادات  --3322
   فيما يلي : الشركةإيرادات تتمثل 

 مارس 13 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  2132  2133 

 درهـــــــم  درهـــــــم  

      )غير مدقق(  )غير مدقق(  
 83.133.133   67.374.949   مبيعات محلية

      53.233.314   46.391.712   خارجيةمبيعات 
   351.165.643   348.225.339 
 
  )خسائر( إستثمارات)خسائر( إستثماراتإيرادات/إيرادات/  --3311
 مارس 13 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 2132 2133 

 درهـــــم درهــــــم 

 )غير مدقق( (غير مدقق) 
   

 بالقيمة العادلةغير محققة من إستثمارات أرباح/)خسائر( 
 من خالل األرباح أو الخسائر  

 
 72.375.757 

 
(31.154.341 ) 

 (     943.415) ( 66.197.151) (FVTPL) الخسارة من بيع إستثمارات في أوراق مالية

 3.931.331  3.611.461  إيرادات توزيعات أرباح

 3.314.353  17.142  فوائد تإيرادا
  7.736.249 (31.831.121 ) 



 

 
  3434                              ش. م. ع.ش. م. ع.شركة أسمنت الخليج شركة أسمنت الخليج 

  
    لموجزةلموجزةاا  الماليةالمالية  البياناتالبيانات  حولحول  إيضاحاتإيضاحات

  ""  تتمةتتمة  ""  21322132مارس مارس   1313للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 
 
 

  للسهمللسهم  ةةاألساسياألساسيالربح/)الخسارة( الربح/)الخسارة(   --3344
  

 نتهية فيلفترة الثالثة أشهر الم  
 مارس 13

  2132  2133 

 (غير مدقق)  (غير مدقق)  
     

 ( 38.219.111)  2.915.763   للفترة )درهم( الربح/)الخسارة(

 823.193.821   423.196.421    عدد األسهم

 (1.12)  1.114  (درهم) لسهمل ةاألساسي /)الخسارة(ربحال

  
  توزيعات أرباح توزيعات أرباح   --3355
 

أما فيما يتعلق . 2132إبريل  32المنعقد في  أرباح في إجتماع الجمعية العمومية السنوي اتيعلم يتم إقتراح توز 
توزيع  2133إبريل  31أقر المساهمون في إجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ  فقد 2131بسنة 

إن مليون درهم.   3.3بمبلغ  مليون درهم ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 82لتي تبلغ % وا31أرباح نقدية بنسبة 
 لفترة الستة أشهر المنتهية في تم إظهارها ضمن البيانات المالية الموجزةقد  2131عن عام أعاله  المطلوبات

 .2133يونيو  11
 

  عالقة عالقة   اتاتطرف ذطرف ذأأالمعامالت مع المعامالت مع   --3636
  خالل الفترة , قامت الشركة بالمعامالت التالية مع أطراف ذات عالقة :خالل الفترة , قامت الشركة بالمعامالت التالية مع أطراف ذات عالقة :

  
 ثة أشهر المنتهية فيلفترة الثال   

 مارس 13

  2132  2133 

 )غير مدقق(  )غير مدقق(  
 درهــــــم  درهــــــم  
     

 393.311   393.411   بدالت أعضاء مجلس اإلدارة

 88.111   44.111   مصاريف إيجار
 333.585   194.124   شراء مياه



 

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

  
    لموجزةلموجزةاا  الماليةالمالية  البياناتالبيانات  حولحول  إيضاحاتإيضاحات

  ""  تتمةتتمة  ""  21322132مارس مارس   1313للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 
 
 

    إلتزامات ومطلوبات محتملةإلتزامات ومطلوبات محتملة  --3377
 مـــارس 13  

2132 
 ديسمبـــر 13 

2133 
 )مدقق(  )غير مدقق(  

 درهــــم  درهـــــم  

 2.913.541   244.164   إعتمادات مستندية

 331.934.288   361.965.244   ات, آالت ومعداتإلتزامات بشراء ممتلك
 
 

 معلومات قطاعية -34
 

 تعمل الشركة من خالل قطاعي أعمال أساسيين :
ودائع  , داولتتضمن االستثمارات في األوراق المالية القابلة للت والتي ميع أنواع األسمنت واالستثماراتـع جـتصني

 .في ممتلكاتلدى البنوك واالستثمارات 
 



 

  2211                                ش. م. ع.ش. م. ع.كة أسمنت الخليج كة أسمنت الخليج شر شر 
  

  البيانات المالية الموجزة البيانات المالية الموجزة حول حول   إيضاحاتإيضاحات
                    " تتمة "" تتمة "21322132مارس مارس   1313للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 

 
    " تتمة "" تتمة " معلومات قطاعية -34
  

 2132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 2133مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 المجمـــوع إستثمارات إنتاج المجموع إستثمارات تاجإن 

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

 درهـم درهـم درهـم درهـم درهـم درهـم  
       

 348.225.339  -- 348.225.339  351.165.643  -- 351.165.643  إيرادات القطاع
        ( 38.219.111) ( 31.831.121) ( 5.194.531) 2.915.763  7.736.249  (  4.741.444) نتائج القطاع

              
 2133ديسمبر  13 2132مارس  13 

 المجموع إستثمارات إنتاج المجموع إستثمارات إنتاج 

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

 درهم درهم درهم درهم درهم درهم  

 
 3.113.933.394  313.988.331  899.921.214  3.131.619.953  434.511.644  496.179.111  موجودات القطاع

 19.435.333    16.263.114    موجودات غير موزعة
        3.133.329.333  313.988.331  899.921.214  3.146.473.255  434.511.644  496.179.111  إجمالي الموجودات 
 313.214.112  -- 313.214.112  331.527.564  -- 331.527.564  مطلوبات القطاع

 
 . ال يوجد معامالت بين قطاعات األعمال

 
  إعتماد البيانات المالية الموجزةإعتماد البيانات المالية الموجزة  --3939

 . 2132مايو  9 خبتاريالتوقيع عليها وتم  مجلس اإلدارة رئيس من قبلالموجزة  المالية البياناتتمت الموافقة على إصدار 
 


