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ا  ةص ااألشـــــ ال ر ال ول ع األم ـــــ ة ل ل ال ع . إن م اجعة األخ اءات ال ة وج ل ل اءات ال ة وت اإلج اســـــ وال

اجعــة أقــل  م   ق  ال ــ عــای ال ق الــ ی وفقــًا ل ــ ــال ال ولم ــه فــ الــ ــاء عل ل على  ــة و ــــــــــــــ ــا م ال إنهــا ال ت
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.عت الخليج ش. م.نأسمشركة 

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

الموجزالمرحلي لخسائرح أو ااألربابيان 
(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في التسعةلفترة  

ي ية فأشهر المنتهالتسعةفترة ي ية فأشهر المنته الثالثةرة تف
سبتمبر ٣٠

٢٠٢١
سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠
سبتمبر ٣٠

٢٠٢١
سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠
درهم درهم درهم درهم إیضاح 

ة)ق(مدق(غير مدققة) ة)قق(مد(غير مدققة) 

٤٨١٬٤١٨٬١٧٢٨٥٬٥٦٥٬٤٤٣٢٤٨٬٩٩٢٬٩٧٨٢٥٩٬٤٨٤٬٢٨٠ت رادااإلی

) ٣١٧٬٥٢٨٬١٤٣() ٢٨١٬٦٦٩٬٧٤٩() ١١٥٬٩٥٦٬٩٦٠() ٩٣٬٠٤٨٬٣٠١(تكلفة المبيعات 
────────────────────────────────────

) ٥٨٬٠٤٣٬٨٦٣() ٣٢٬٦٧٦٬٧٧١() ٣٠٬٣٩١٬٥١٧() ١١٬٦٣٠٬١٢٩(الخسائر إجمالي 

٣٨٩٬٠٥٢١٬١٨٤٬٩١٧٢٬٥٥١٬٤٥٧٥٬٦٠٢٬٧٧٢خرالدخل التشغيلي اآل

) ٣٦٬٩٣٨٬٥٠٥() ٢٩٬٧٣٧٬٦٩٦() ١٤٬٩٨٧٬٥٧٤()٩٬٩٤٦٬١٦٨(وإداریةوتوزیعيةمصاریف بيعية 

لمكائن ممتلكات واانخفاض في قيمة ال 
) ١٧٢٬٣٩٢٬٨١٩(-) ١٧٢٬٣٩٢٬٨١٩(-والمعدات

)٥٬٠٦٢٬٤٥٤(١٠٬٢٣٢٬٦٦٨)٢٬٢٩٣٬٨٣٢(٥٣٬٠٣١٬١٦٧صافي–دخل/(خسارة) االستثمار  

)٢٬١٨٤٬٠١٥()١٬٨٣٨٬٣٢٦()١٬٠٦٨٬٩٥٩()٧٦١٬١٤١(تكلفة تمویل

٦٦٠٧٬٩١٧٢٥٩٬٨٨٦٧٬٧٧٧٬٦٧١٨٩١٬٨٦٢ل آخرخ د 
────────────────────────────────────

) ٢٦٨٬١٢٧٬٠٢٢() ٤٣٬٦٩٠٬٩٩٧() ٢١٩٬٦٨٩٬٨٩٨() ١٨٬٣٠٩٬٣٠٢(الخسارة للفترة 
════════════════════════════════════

لسهم: ربحية ا
) ٠٬٦٥٣()٠٬١٠٦()  ٠٬٥٣٥()٠٬٠٤٥(١٦للسهمةاسيالخسارة األس

════════════════════════════════════



.عت الخليج ش. م.نأسمشركة 

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

المرحلي الموجزالشاملالدخلبيان 
ققة)(غير مد٢٠٢١سبتمبر٣٠في أشهر المنتهية التسعةفترةل

ية في أشهر المنتهالتسعةفترة ية في أشهر المنته الثالثةفترة 
سبتمبر ٣٠

٢٠٢١
سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠
سبتمبر ٣٠

٢٠٢١
سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠
درهم درهم درهم درهم 

ة)ق(مدق(غير مدققة) ة)قق(مد(غير مدققة) 

) ٢٦٨٬١٢٧٬٠٢٢() ٤٣٬٦٩٠٬٩٩٧() ٢١٩٬٦٨٩٬٨٩٨() ١٨٬٣٠٩٬٣٠٢(ة ر للفتلخسائرا
────────────────────────────────────

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

ادة تتم إعلن
إلى األرباح أو الخسائر في فترات الحقةتصنيفها 

لقيمة با تثمارات المدرجةسالاح من استبعادالرب
٩٬٩٨٠٬٠٠٠١٣٥٬٩١١٩٬٩٨٠٬٠٠٠-ود الدخل الشامل األخرى ل بنمن خالالعادلة 
المدرجــة ت ارامثالســتدلــة لالتغير في القيمــة العا صافي  

رى لشــامل األخــ الود الــدخ ل بنــ خــالنمــ العادلة  لقيمة  با 
)٧٬٧٩٨٬٦٣٩(٣٬٠٥٥٬٩٥٥) ٢٦٤٬٨٨٨(٢٤٣٬٥٩٤ب))(٩یضاح  (إ

────────────────────────────────────
٢٤٣٬٥٩٤٩٬٧١٥٬١١٢٣٬١٩١٬٨٦٦٢٬١٨١٬٣٦١ألخرى ا(الخسارة الشاملة)/ةلإجمالي بنود الدخل الشام

────────────────────────────────────
) ٢٦٥٬٩٤٥٬٦٦١() ٤٠٬٤٩٩٬١٣١() ٢٠٩٬٩٧٤٬٧٨٦() ١٨٬٠٦٥٬٧٠٨(للفترةاملةشر الئاسالخاليمجإ

════════════════════════════════════





.عت الخليج ش. م.نأسمشركة 

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

الملكيةوق بيان التغيرات في حق
(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠فير المنتهية شهأالتسعةفترةل

المجموع خسائر متراكمة ادلة عي القيمة الياطاحتتياطيات حاالرأس المال 
درهم درهم درهم درهم درهم 

٧١٣٬١٩٥٬٨٨١)٨٬٠٠٥٬٤١٦() ٥٨٬٥٣٧٬٥٧٤(٢٠٢١٤١٠٬٥٤٨٬٤١٠٣٦٩٬١٩٠٬٤٦١ینایر١الرصيد في 
) ٤٣٬٦٩٠٬٩٩٧() ٤٣٬٦٩٠٬٩٩٧(---سارة للفترة الخ 

٣٬٠٥٥٬٩٥٥١٣٥٬٩١١٣٬١٩١٬٨٦٦--للفترة خرى األ ل الشاملبنود الدخ 
──────────────────────────────────────────────────

) ٤٠٬٤٩٩٬١٣١() ٤٣٬٥٥٥٬٠٨٦(٣٬٠٥٥٬٩٥٥--رة الشاملة للفت رة الخسا إجمالي

ة ادلــ علالقيمــة جــة با المدر تســتثماراالابعاد المحول مــن اســت
-) ١٧٬٢٩٩٬١٩٣(١٧٬٢٩٩٬١٩٣--(أ))٩(إیضاح  رى لشامل األخ ود الدخل ال بنمن خال

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

٦٥٢٬١٦٩٬٣٣٠) ٦٨٬٨٥٩٬٦٩٥() ٣٨٬١٨٢٬٤٢٦(٤١٠٬٥٤٨٬٤١٠٣٤٨٬٦٦٣٬٠٤١غير مدققة) (٢٠٢١سبتمبر٣٠الرصيد في
══════════════════════════════════════════════════

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

) ٢٦٨٬١٢٧٬٠٢٢() ٢٦٨٬١٢٧٬٠٢٢(---ترة للفسارةالخ 

٩٬٩٨٠٬٠٠٠٢٬١٨١٬٣٦١)٧٬٧٩٨٬٦٣٩(--للفترة األخرى ةالشاملارة خسلابنود 
──────────────────────────────────────────────────

) ٢٦٥٬٩٤٥٬٦٦١() ٢٥٨٬١٤٧٬٠٢٢()٧٬٧٩٨٬٦٣٩(--الشاملة للفترة إجمالي الخسارة 

لملكية ألدوات حقوق الةالقيمة العاديتياط اح المحول من 
خالالعادلةلقيمة  باالمصنفة بنمن  ا ل  الدخل  لشامل ود 

-) ١١١٬٩٨٠٬٠٠٠(١١١٬٩٨٠٬٠٠٠--(أ))٩(إیضاح رى ألخ ا
──────────────────────────────────────────────────

٧١٥٬٤٣٠٬٨٨٢) ٤١٣٬٢١٧٬٢٧٣() ٦١٬٦٣٩٬١٢٦(٨٢١٬٠٩٦٬٨٢٠٣٦٩٬١٩٠٬٤٦١مدققة) (٢٠٢٠سبتمبر٣٠د في يالرص
══════════════════════════════════════════════════



ج ش. م. ع.الخليشركة أسمنت

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

المرحلي الموجزبيان التدفقات النقدیة 
(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠المنتهية في رأشهالتسعةلفترة  

ي ة فشهر المنتهي أالتسعةة فتر 
٢٠٢٠سبتمبر٢٠٢١٣٠سبتمبر٣٠

درهم درهم اح إیض
دققة)م(دققة) (غير م

األنشطة التشغيلية 
) ٢٦٨٬١٢٧٬٠٢٢() ٤٣٬٦٩٠٬٩٩٧(فترة خسارة لل 

مقابل التدفقات النقدیة: الربحتعدیالت لتسویة 
٧٣٢٬٥٩٨٬٤٢٥٤٩٬٢١١٬٤٩٨ئن ومعدات ممتلكات ومكا استهالك 
١٧٢٬٣٩٢٬٨١٩-اتعدئن والممكا يمة الممتلكات والانخفاض ق

١٬٨٣٨٬٣٢٦٢٬١٨٤٬٠١٥یل التمو تكلفة
٢١٠٬٠٠٠٢١٠٬٠٠٠ة الخدمة للموظفينهایت ن مكافآ صمخص 

٢٬٤٦٧٬٩٠٠)٢١٧٬٦٨٦((ب)٨عةئتمان المتوق مخصص خسائر االص)/ (عكس مخص 
١٬٣١١٬٣٠٠-٥ة على العقار االستثماري القيمة العادل ر  خسائ 

ثمارات مدرجة بالقيمة العادلةير محققة على استر غ (أرباح)/ خسائ
٦٬٨٣٩٬٠٥٥)٦٬١٦٥٬٧٠٦(٥ائرمن خالل األرباح أو الخس

-)٨١٩٬١٠١(٥الربح من بيع االستثمارات في األوراق المالية
-)٤٠٠٬٠٠٠(ن بيع شركة شقيقةم المدینة  الذمم  تسویة 

)٣٬٠٨٧٬٩٠١()٣٬٢٤٧٬٨٦١(٥فوائد وتوزیعات أرباح ل دخ 
──────────────────

)٣٦٬٥٩٨٬٣٣٦() ١٩٬٨٩٤٬٦٠٠ (
في رأس المال العامل يراتتغال

٨٬٢٤٤٬٩٥٥٣٦٬٠٩٧٬٣٥٩مدینون تجاریون وآخرون 
١٥٢٬٧٧٢٣١٬٩١٧٬٣٨٩مخزون 

) ٢٧٬٨٣٩٬٦٧٩(٤٧٬٢٤٥٬٣٩٨وآخرون دائنون تجاریون 
──────────────────
٣٥٬٧٤٨٬٥٢٥٣٬٥٧٦٬٧٣٣

)١٬٥٧٨٬٣٩٩()٦٨٥٬٤٤٢(فين للموظةعة المدفو یة الخدمة نها مكافأ 
)٢٬١٨٤٬٠١٥()١٬٨٣٨٬٣٢٦(تكاليف تمویل مدفوعة

──────────────────
) ١٨٥٬٦٨١(٣٣٬٢٢٤٬٧٥٧يةة التشغيلمن األنشطالناتجة النقدیة صافي التدفقات

──────────────────
ریة امتثاألنشطة االس

) ١٦٬٥٦٠٬٦٤٨() ٣٠٬١٠٨٬٠١٦(٧ودات ثابتةموج شراء
-٢٤٬٣٩٨٬٢٤٩الستثمارات في األوراق الماليةة من استبعاد ا المبالغ المحصل 

٥٣٬٢٤٢٬٨٦٣٣٬٠٧٧٬٣٣٩توزیعات أرباح مستلمة
٥٤٬٩٩٨١٠٬٥٦٢لمةفوائد مست

──────────────────
) ١٣٬٤٧٢٬٧٤٧()٢٬٤٦١٬٩٠٦(اریة األنشطة االستثم)يفةتخدمالمس(یة من/النقدالتدفقات صافي 

──────────────────
األنشطة التمویلية 

١٬٦٦٦٬١٧٩١٤٬٣٧٥٬٧٢٤والقروض ألجل كصافي الحركة في السلفيات من البنو 
) ١١٨٬٥٣١() ١٩٬١٥١٬٨٤٣(مدفوعةتوزیعات أرباح 

──────────────────
١٤٬٢٥٧٬١٩٣) ١٧٬٤٨٥٬٦٦٤(یلية و متاألنشطة ال )/ منيدم فستخ الم(صافي النقد 

──────────────────
١٣٬٢٧٧٬١٨٧٥٩٨٬٧٦٥ترةف خالل الالنقدیة وشبه النقدیةالزیادة في فيصا

٦٬٢٦٧٬٩٣٠٦٬٥٥٨٬٩٤٥في بدایة الفترة النقدیة وشبه النقدیة
──────────────────

١١١٩٬٥٤٥٬١١٧٧٬١٥٧٬٧١٠ترة هایة الفنفيیةالنقدیة وشبه النقد
══════════════════
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األنشطة-١
عامة بموجب المرسوم األميري مساهمةة") كشركةة ("الشركة مساهمة عامة)، رأس الخيمكع. (شر ش. م.  نت الخليج  ت شركة أسمسستأ 

سنة  الصاد٢٤/٧٧رقم   في  ال١٩٧٧ر  صاحب  حاكمعن  ر سمو  اإلةيمالخأس  إمارة  دولة  العمارا،  المكتعنن  إالمتحدة.  ربية  ت  ب  وان 
.لألوراق الماليةيق أبوظبو سإن أسهم الشركة مدرجة في  ة.متحدة المارات العربيالخيمة، اإلرأس،٥٢٩٥ب  ة هو ص. ل للشركالمسج 

. وكان صة الكویتر و سهم الشركة من براج أعلى إلغاء إد٢٠٢٠أبریل  ٢ومية المنعقد بتاریخ  عماع الجمعية المجتخالل اهمون مسا افق الو 
. ٢٠٢٠دیسمبر ١٤الكویت هو ة في بورصة هم الشركل أسداو م لتآخر یو 

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

یةرار ستمتقييم افتراضات مبدأ اال١-١

ریخ، بلغت ي هذا التا هم، وكما فمليون در ٤٣٬٧ئر بلغت  تكبدت الشركة خسا ، ٢٠٢١سبتمبر٣٠في  يةلمنتهأشهر االتسعةالل فترة  خ 
أشهر التسعةفترة  اللالشركة خ تأثر أداءفقد  ،ةالكليةالقتصادیاالبيئةؤ في  التباطوبسبب  .مليون درهم٦٨٬٩ركة  مة للشتراكمالخسائر ال

على الطلب وسلبيًا  ًا جوهریاً أثر ة  سابقسنة الوفي الهذه الفترة  يفلمستجد  س كورونا ا شي فيرو لتفن  كا كما  ،٢٠٢١سبتمبر٣٠في  هيةالمنت
بيع   ثم  لشركةلاألساسيةمنتجات  الوأسعار  ومن  عملياتها  نتا أثرتت،  سلبيبئج  البننأت  تباطأ .شكٍل  التصدیر سو فياءشطة  نتيجًة  ق 

.ریع السكنيةلمشا في ا بناءالشطةأنوتعليق عمللام اض أیالتي تضمنت تخفيلصارمة ق اغالت اإل إلجراءا

في المنتهية  الفترة  والض٢٠٢١سبتمبر٣٠خالل  الفوائد  احتساب  قبل  األرباح  تحسين  خالل  من  التعافي  في  الشركة  نجحت  رائب  ، 
ي رة المنتهية فرهم خالل الفتون دملي٤٨٬٧ستهالك واإلطفاء بقيمة االساب الفوائد والضرائب و لبية قبل احتفاء من أرباح سواالستهالك واإلط

مليون درهم للفترة الحالية. ٩٬٣ة واالستهالك واإلطفاء بقيماب الفوائد والضرائبتساح قبل بةلسا إلى أرباح ٢٠٢٠سبتمبر٣٠

نعالمتوفرة  لومات  عع الملراهنة وجميیة اتصادقاالظروفضوء الالستمراریة في  وفق مبدأ ال  عمتمنشأة  كانت  إذا  لما شركة تقييمًا  لاأجرت  
حتى في هذا مال والسيولة.  قبل ورأس الستلمالتوقعات التي تغطي أداء الشركة في ااد  إعدوتم  دة المستقبلية.  ؤكالمغيرات  اطر والتقدیر المخ 

ا المن  الشركة  تمكنت  صيب،علالوقت  وضع  النقدیة  ولسيإدارة  اسة  بشكٍل  طتباقي  لدیها  الرأسما لمصا ا ض  خفریق  عن  يانة لصل ليةریف 
مصادر  الشركةى  لدیوجد،  على ذلكوةالوع.  تمویل خارجي كبيرها في أسواق األوراق المالية دون استخدام أياستثماراتوتصفية بعض

تحسن لحين  كافية  وخارجية  داخلية  األدامقتمویل  یحدء  ایيس  أن  المتوقع  من  الوالذي  في  القر ث  لدیهانإیب.  مستقبل  حاليًا ا  لشركة 
أنها فيترى لياتوبالخفضةدانة مناستت  یا و مست ،  ٢٠٢١سبتمبر٣٠يفافسيها.ة مع مننمقار بالتزما األةضل لمواجهف وضع أ اإلدارة 

راض غير مسحوبة ملتزمة مليون درهم) عبارة عن تسهيالت اقت١٠٢٬٣- ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١مليون درهم (٦٠٬٣كان لدى الشركة مبلغ  
ها.ب

أن إالجيًا،  في التحسن تدری مية  لرسة اشائياإلنألعمال  صدیر تحسنًا ملحوظًا، وأن تبدأ ا الت محلية وأسواقق السواألاارة أن تشهدداإلتتوقع
ي:ما یل لى عة ر اإلداتعمل.دایة إعادة فتح األسواق االقتصادیةكون بوتيرة أبطأ خصوصًا مع بذلك التحسن سي

 ي تعاني حاليًا من ضغط كبير والت م المبيعات،أحجافيسعتو اإلسمنت واليعاتى مبز عل كر تات اتيجيتر استطویر
؛بل المنظورستقالمیة في  ساسية واالختيار األيرصاریف غكافة الميلأج ت
؛ةيمالية عند مستویات االحتفاظ األساستقييد المصاریف الرأس
؛ ةنخفضالماط نشالیات مستو مع ماشىل بما یتاملعل الماس ال وخفض رأعامدارة الصارمة لرأس المال الاإل
لوضعإعادتإجراءا مع الطلب  بيحالصح حجمها ال في  األعم ة الهيكلة الجوهریة  وأن  و ید  متزاالما یتماشى  مستویات األسعار 

االستغالل  قة و الطا در  ح بين مصا صحي حافظة على الطاقة والمزج ال مجراءات الإج األقل تكلفة في الدولة من خالل  نكون المنتِ 
ة. المتوفر اردو ملل مثل األال و الفع

لشركة. لاء أفضل مستویات أدحقيقان تي لضمف معها بشكٍل استباقكي اصل التوسوف تو جهها ي توا على درایة بالتحدیات الت ارةدإن اإل

ات  إجراءيهدارة،  س اإلا مجلتي اتخذهلا خرى  لية األة والتشغيجيجراءات االستراتيترى اإلدارة أن اإلجراءات المذكورة أعاله، إلى جانب اإل
ومعقولواق فعالةعية  بشكٍل  تعمل  ر على  وسوف  الشركة  ب تحویل  تحقيقدرتوتحسين  حية  على  المستقبلية فقاتالتدو باح  األر قها  النقدیة 

ومواصلة عملياتها في المستقبل المنظور. 

موارد الكافية لاركة لدیها  أن الشإلى  تا عالتوقتشيرلحاليالوقت ايفلكن  لتطور،) في ا١٩-يدكوفونا المستجد (قد یستمر أثر فيروس كور 
. نتيجًة لذلك، ٢٠٢٠دیسمبر ٣١حٍد كبير وبدون تغيير عن إلىأثيرتدون ریة بابدأ االستمر من مموقفها شغيلي ویظل تار وجودها الالستمر 

ة.راریمتالسعلى أساس مبدأ اجزة رحلية المو المية تم إعداد هذه البيانات المال 
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)ةمت(تمراریةأ االستمبدت ضاتقييم افترا١-١

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

للشركةالمحاسبيةي السياساتات فغير تالالية و انات الملبياادأسس إعد-٢

ليةانات المابيالعداد أسس إ١-٢
ســبي الــدولي رقــموفقــًا للمعيــار المحا ٢٠٢١ســبتمبر٣٠أشــهر المنتهيــة فــي التســعةمــوجزة المرحليــة للشــركة لفتــرة ـات الماليـــة الياناد البتم إعد
مرحلية".ة الر الماليیر "التقا ٣٤

یة، وینبغــي أن تقــرأ جنبــًا يــة الســنو فــي البيانــات المالطلوبــة ات المافــة المعلومــات واإلفصــاح المــوجزة المرحليــة علــى كيانات الماليةل البتشتمال
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١مع البيانات المالية السنویة للشركة كما في إلى جنب 

د تكون متوقعة على النتائج التي قشراً ؤ مليست بالضرورة٢٠٢١رسبتمب٣٠نتهية في  لماأشهرالتسعة، إن نتائج فترة  إلى ذلكباإلضافة
. ٢٠٢١ر دیسمب٣١فيالمنتهيةالية ة المللسن

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

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

ة من قبل الشركةتبعوالتعدیالت الجدیدة المات والتفسير المعایير٢-٢

یة للشــركة اليــة الســنو لمايانــاتلمتبعــة عنــد إعــداد البمرحليــة مماثلــة لتلــك اإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات الماليــة المــوجزة ال
تقــم الشــركة باالتبــاع ملــ .٢٠٢١ینــایر ١فــي مفعــول كمــا لســاریة العــایير الجدیــدة ا، باســتثناء اتبــاع الم٢٠٢٠دیســمبر٣١ية في لمنتهسنة الل

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

.حلية للشركةالمر بيانات المالية الموجزة  لاها ال تؤثر على  ال أن، إ٢٠٢١رة في سنة رات ألول مسيتفلعدید من التعدیالت والق اتطب

ــادة  ــعالمقارنــــة المعياریــــة تشــــكيل إعـ ـــة -ر الفائــــدة لسـ ــاریر الماليــــة رقــــم التعــــدیالت علـــى المعيــــار الــــدول: ٢المرحلـ والمعيــــار ٩ي إلعــــداد التقـ
لي والمعيــار الــدو ٤د التقــاریر الماليــة رقــم ادعيــار الــدولي إلعــ والم٧رقــم ریر الماليــة عــداد التقــا إلي والمعيــار الــدول٣٩ولي رقــم المحاســبي الــد

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

(تتمة)دیدة المتبعة من قبل الشركةالجيرات والتعدیالت ير والتفسالمعای٢-٢

تشمل التعدیالت على االستثناءات المتاحة التالية:

 رات فــي ة التشــكيل علــى أنهــا تغيــ دا طلوبة مــن قبــل إعــ ة الملنقدیي التدفقات االتغيرات فو أاقدیة،مل مع التغيرات التعاستثناء یتطلب التعا
الفائدة في السوق عاریساوي الحركة في أسر، بما دة المتغيسعر الفائ

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

 لفائــدة الخــالي مــن ل ایــتم تعيــين أداة معــدعنــدما شــكل منفصــلي یمكن تحدیــدها بتااللتزام بالمتطلبات الء مؤقت للمنشآت منعفا ر إ فيتو
اطر كتحوط لمكون المخاطرالمخ 

الــدولي ار يــ عالتعــدیالت علــى الم-٢٠٢١یونيــو٣٠التــي تجــاوزت ١٩-امتيــازات اإلیجــار المتعلقــة بوبــاء فيــروس كورونــا المســتجد كوفيــد
١٦المالية رقم إلعداد التقاریر

اإلیجــار مــن المــؤجرین امتيــازاتمــن أجــل احتســابإعفــاًء للمســتأجرین ١٦م إلعــداد التقــاریر الماليــة رقــ التعــدیل علــى المعيــار الــدوليســيقدم
.١٩-عن جائحة كوفيدالناتجةعلى وجه التحدید  

إذاالمســتقبلية فــي الفتــرات االســتثناءات ركة اســتخدام لشــ اتنــويركة.ة المرحلية للشز ة الموج ليـا مالتأثير على البيانـات ليس لهذه التعدیالت أي
.بحت قابلة للتطبيقأص

ات غير المؤكدةدیر ة والمصادر الرئيسية للتقسبية الهامحكام المحااأل-٣

يــق السياســـات تطبؤثر علــىفتراضــات التــي تــ رات واالقــدیتلحكــام وااإلدارة وضـــع األإن إعــداد البيانــات الماليــة المــوجزة المرحليــة یتطلــب مــن
ن تلك التقدیرات.ائج الفعلية عقد تختلف النت.لمطلوبات والدخل والمصاریفواة للموجوداتبالغ المعلنمحاسبية والمال

لشــركة ات المحاســبية لق السياســ تطبيــ ارة عنــدلتــي اتخــذتها اإلدذه البيانــات الماليــة المــوجزة المرحليــة، كانــت األحكــام الجوهریــة اعــداد هــ د إ وعنــ 
٣١المدققــة للســنة المنتهيــة فــي الماليــة الســنویةصــادر المطبقــة فــي البيانــات المس األحكــام و المؤكــدة نفــ لتقــدیرات غيــرادر الرئيســية لوالمصــ 
.٢٠٢٠بر دیسم



خليج ش. م. ع.كة أسمنت الر ش
حلية الموجزةر المالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في  

١٠

ات من عقود العمالءاإلیراد-٤

صلةمات اإلیرادات المفمعلو ١-٤

ء:من عقود العمالالشركة اتدار إلیفيما یلي تحليل  

ي منتهية فر ال شه أالتسعةفترة ي منتهية فأشهر الالثالثةفترة 
سبتمبر٣٠

٢٠٢٠سبتمبر٢٠٢١٣٠سبتمبر٢٠٢٠٣٠سبتمبر٢٠٢١٣٠
درهم درهم درهم درهم 

مدققة)(ير مدققة) (غمدققة)(ير مدققة) (غ
ت إلیرادانوع ا

٨١٬٤١٨٬١٧٢٨٥٬٥٦٥٬٤٤٣٢٤٨٬٩٩٢٬٩٧٨٢٥٩٬٤٨٤٬٢٨٠بيع السلع
════════════════════════════════════

ي منتهية فأشهر ال التسعةفترة ي منتهية فأشهر الالثالثةفترة 
سبتمبر٣٠

٢٠٢٠سبتمبر٢٠٢١٣٠سبتمبر٢٠٢٠٣٠سبتمبر٢٠٢١٣٠
درهم درهم درهم درهم 

مدققة)(ة) قير مدق(غمدققة)(ققة) ير مد(غ
ةالجغرافياألسواق 

١٥٬٠٨٧٬٢٤١٢٣٬١٦٥٬٢٢٨٤٨٬٨٥٤٬٣٧٤٦٧٬٦٢٣٬١٠٠دة متح الداخل اإلمارات العربية
٦٦٬٣٣٠٬٩٣١٦٢٬٤٠٠٬٢١٥٢٠٠٬١٣٨٬٦٠٤١٩١٬٨٦١٬١٨٠المتحدة ربيةات العاإلمار خارج

────────────────────────────────────
٨١٬٤١٨٬١٧٢٨٥٬٥٦٥٬٤٤٣٢٤٨٬٩٩٢٬٩٧٨٢٥٩٬٤٨٤٬٢٨٠
════════════════════════════════════

ي منتهية فأشهر ال عةالتسفترة ي منتهية فأشهر الةالثالثفترة 
سبتمبر٣٠

٢٠٢٠سبتمبر٢٠٢١٣٠سبتمبر٢٠٢٠٣٠سبتمبر٢٠٢١٣٠
درهم درهم درهم درهم 

)دققةم(ير مدققة) (غدققة)م(ير مدققة) (غ
یرادات ثبيت اإلتت يتوق

٨١٬٤١٨٬١٧٢٨٥٬٥٦٥٬٤٤٣٢٤٨٬٩٩٢٬٩٧٨٢٥٩٬٤٨٤٬٢٨٠معين ي وقت م نقلها فبضائع ت
════════════════════════════════════

مليــون ٢٢٨٬٥–٢٠٢٠(ء عمــال٧مــنات دمــن إجمــالي اإلیــرا٪٩٤مــا نســبته تمثــل درهــم والتــيمليــون ٢٣٣٬٢غ ادات مبلــ یــر من اإلتتضــ 
.)عمالء٧من من إجمالي اإلیرادات٪٨٨نسبته ا التي تمثل مم و هر د



خليج ش. م. ع.كة أسمنت الر ش
حلية الموجزةر المالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في  

١١

تتمة) ( ن عقود العمالءمتااإلیراد-٤

أرصدة العقود٢-٤

بردیسم٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
مدرهدرهم 

مدققة)(ققة) مدغير (

موجودات ال
٦١٬١٤٥٬٧٢٦١٬١٨٤٧٩٬٣٨)٨یضاح  لذمم المدینة التجاریة (إا

بات لو طملا
٧٬٧٤٩٬٩٦٥١٬٤٧٩٬١٤٧)١٥ح (إیضا ءن العمالمةمدفعات مقد

ت األداءماالتزا٣-٤

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

صافي –االستثمار(خسارة) / دخل-٥

ي منتهية فأشهر ال التسعةفترة ي منتهية فأشهر الةثال الثفترة 
سبتمبر٣٠

٢٠٢٠سبتمبر٢٠٢١٣٠سبتمبر٢٠٢٠٣٠برسبتم٢٠٢١٣٠
درهم درهم درهم درهم 

ير مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة) (غ

ــة علــــى )لخســــائراح/(ربا األ ــر المحققــ غيــ
دلــة مــن ا عالالقيمةمارات المدرجة بستثاال

)٦٬٨٣٩٬٠٥٥(٦٬١٦٥٬٧٠٦)٢٬١٧٠٬٧٠٢(٨١٦٬٩٢٥رباح أو الخسائرخالل األ
يم العــــــادل للعقــــــار علــــــى التقيــــــ ر الخســــــائ

)١٬٣١١٬٣٠٠(-)١٬٣١١٬٣٠٠(-االستثماري 
المدرجة  االستثمارات  استبعاد  من  الربح 

أو بالقيمة األرباح  خالل  من  العادلة 
-٨١٩٬١٠١-٥٥٣٬٧٠٩الخسائر 

١٬٦٥٧٬٨٩٩١٬١٨٤٬٢٧٧٣٬٢٤٢٬٨٦٣٣٬٠٧٧٬٣٣٩ح ات األربا دخل توزیع
٢٬٦٣٤٣٬٨٩٣٤٬٩٩٨١٠٬٥٦٢ئد الفوال دخ 

────────────────────────────────────
٥٬٠٦٢٬٤٥٤(١٠٬٢٣٢٬٦٦٨)٢٬٢٩٣٬٨٣٢(٣٬٠٣١٬١٦٧(

════════════════════════════════════



خليج ش. م. ع.كة أسمنت الر ش
حلية الموجزةر المالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في  

١٢

رآخدخل  -٦

صــيص تــم تخ رأس الخيمــة.ئــة مينــاءطعــة أرض لهيویض عــن مــنح قه الشــركة كتعــ عليــ هم حصلتمليون در ٦٬٧غ مبلخل اآلخر یتضمن الد
لخيمة مقابل ال شيء.كومة رأس اقطعة األرض للشركة في السنوات السابقة من قبل ح 

الممتلكات والمكائن والمعدات-٧

درهــم مليــون ٣٠٬١الممتلكات والمكائن والمعــدات، بلغت اإلضافات على ٢٠٢١سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةترة خالل ف)أ
مليــون ٣٢٬٦قــد بلــغ ٢٠٢١ســبتمبر٣٠المنتهيــة فــي ســتةالألشــهر لســتهالكأن االدرهــم) و مليــون ١٦٬٦–٢٠٢٠سبتمبر٣٠(

).درهممليون ٤٩٬٢–٢٠٢٠سبتمبر٣٠درهم (

ملوكة لحكومة رأس الخيمة.قطع أراضي ممرتبطة به علىني الع والمبا اء المصنشتم إن)ب

ة.تحدربية المإلمارات العدولة اداخل  الممتلكات والمكائن والمعداتجميع ع تق)ج

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

).(أ)١٤(إیضاح  من البنوكمقابل السلفياتمكائن والمعداتالممتلكات والعلى  سلبي هد تع یوجد  )ه

ــد ين ة التـــأمل عـــن بوليصـــ نـــاز الت)و ــهيالالممتلكـــات والمكـــائن والمعـــداتى علـــ الحرائـــقضـ التـــي و البنكيـــةت المنقولـــة فيمـــا یتعلـــق بالتسـ
أ)).(١٤حصلت عليها الشركة (إیضاح  

الممتلكــات درهــم مقابــلمليــون ١٧٢٬٤غبمبلــ يمــة ض فــي القنخفــا االارة ســ خ تثبيت، تم ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠المنتهية في الفترة  خالل  )ز
الكلــيالتبــاطؤعنهــا و المعلنتراكم الهوامش اإلجمالية نتيجة ليللتحصبلة القيمة الدفتریة إلى قيمتها القا لتعدیل،والمكائن والمعدات

تحــت ائرخســ الأو األربــاحبيــان ذلــك فــيبيــت تث. یــتم )COVID-19(فيــروس كورونــا وبــاء اقمالذي تفصناعة األسمنت وق  سفي  
".والمعداتالممتلكات والمكائنمة في قينخفاضاال"بند



خليج ش. م. ع.كة أسمنت الر ش
حلية الموجزةر المالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في  

١٣

ون التجاریون واآلخر نون مدیال-٨

ردیسمب٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

مدققة)(ققة) دمغير (

٦٤٬٠٨٦٬٩٥٠٨٢٬٥٤٠٬٠٩٤جاریون مدینون ت
)٬١٥٨٬٩١٠٣()٢٬٩٤١٬٢٢٤())ب(ظةلحو ممتوقعة (ر االئتمان الخسائصصًا: مخ ناقص

٦١٬١٤٥٬٧٢٦٧٩٬٣٨١٬١٨٤

٢٢٬٤٣٢٬٩٠٣١١٬٧٢٤٬٧١٤دینون آخرون م
٢٬٥٦٧٬٢٨٣٢٬٦٦٧٬٢٨٣قيقةكة شلمدینة من بيع شر لذمم اا تعلقة بم

٨٦٬١٤٥٬٩١٢٩٣٬٧٧٣٬١٨١

)٬٢٨٣٢٬١٦٧()٬٢٨٣٦٧٠٬٢(واحدةد سنة يقة مستحقة بعكة شقيع شر ة من بمدینلاذمم لا متعلقة ب

٬٦٢٩٠٧٨٨٤٬٩١٬٦٠٥٬٨٩٨

٤٩٬١حــتفظ بــذمم مدینــة تجاریــة بمبلــغ كة تحــدودة نظــرًا ألن الشــر جاریة للشركة مطر االئتمان المرتبطة بالذمم المدینة التتعتبر مخا )أ
ــم ( ــمبر ٣١مليـــون درهـ ــمة بالليـــون درهـــم) مضـــمونم٥٨٬٧-٢٠٢٠دیسـ ــركامـــل بموجـــب ضـ انات بنكيـــة أو خطابـــات اعتمـــاد غيـ
ذمم المدینة التجاریة.صيل هذه الن العمالء لضمان إمكانية تح مشروطة م

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

سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

مدققة)(ة) دققمغير (

٣٬١٥٨٬٩١٠١٬٨٧٢٬٦٣٤الفترةة في بدایيد  الرص
٢٬٤٦٧٬٩٠٠)٢١٧٬٦٨٦(المبلغ المحمل خالل الفترة)/كس(ع

)١٬١٨١٬٦٢٤(-مشطوبات خالل الفترة

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



خليج ش. م. ع.كة أسمنت الر ش
حلية الموجزةر المالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في  

١٤

الماليةوراق ستثمار في األ اال-٩

خرى بنود الدخل الشامل األاللمن خدلةة العاالمدرجة بالقيمات ثمار االستأ) 

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
همدر درهم 

مدققة)() ققةمدغير (

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

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

)٬٥٧٤٥٨٬٥٣٧()٢٦٤٬١٨٢٣٨٬(افي، صاكمالمتر لةيمة العادقاحتياطي الناقصًا:  

٤٦٩٬٧٨٩١٣٬١٧٦٢٨٬٢١٠٬ة العادلة لالستثماراتقيمال

لتالي:النحو ان علىه كا ارات المذكورة أعالفي لالستثمالجغراإن االنتشار

(مدققة)٢٠٢٠دیسمبر٣١مدققة)غير (٢٠٢١سبتمبر٣٠
يمة القعلى زكيسبة التر نلقيمة اعلى نسبة التركيز

لةالعادالتكلفة القيمة العادلة العادلة لتكلفة ايمة العادلة الق
رهمددرهم درهم م درهدرهم درهم 

١٧٥٬٨٣٨١١١٬٦٠٠٪١٧٥٬٨٣٨١٣١٬١٠٠٠٬٤٪١.٠ارات العربية المتحدةمإلا
عاون  تدول مجلس ال

٨٦٬٥٧١٬٩١٢٥٧٦٢٨٬٠٩٨٬٪٥١٬٧٩٦٬٠٥٧٣٦٩٬٦٥٨١٣٬٦٬٩٩٪٠٩٩.ألخرى ليجي االخ 

٧٥٠٬٨٦٬٧٤٧١٧٦٢١٠٬٨٬٢٪٥١٬٩٧١٬٨٩٥٤٦٩٬٧٨٩١٣٬١٠٠٪١٠٠

٣٨٬٢لــغ يمــة ســالبة بمبقخــرى امل األل الشــ ود الــدخ بنــ لعادلــة مــن خــالل بالقيمــة االمدرجــة يمــة العادلــة لالســتثماراتم في القغ التغير المتراكبل
وق الملكيــة.حقــ نضــمم إدراجهــا درهــم) وتــ مليــون ٥٨٬٥بة بمبلــغســالقيمــة-٢٠٢٠دیســمبر٣١(٢٠٢١سبتمبر٣٠درهم كما فيمليون 

ــركة بتحویـــل ٢٠٢١ســـبتمبر٣٠أشـــهر المنتهيـــة فـــي التســـعةخـــالل فتـــرة  عادلـــة إلـــى يمـــة المليـــون درهـــم مـــن احتيـــاطي الق١٧٬٣، قامـــت الشـ
بلــغ إجمــالي عائــدات .رى ألخــ خل الشــامل االــدبنــودلمــن خــالالعادلــة لقيمــةة با تثمارات المدرجــ ســ الاســتبعاداالناتجــة عــنر المتراكمــة ئالخســا 

مليــون ٠٬١ره ، ممــا أدى إلــى ربــح قــدمليــون درهــم١٧٬٦استبعاد االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل بنــود الــدخل الشــامل األخــرى 
في بيان الدخل الشامل الموجز المرحلي.درهم والذي یظهر  

ر غيــ ت المدرجــة و ي أســهم الشــركا فــ ود الدخل الشامل األخرى االســتثمارات ة العادلة من خالل بنيمفة بالقق الملكية المصنحقو تضمن أدوات  ت
مــنةادلــ لقيمة العلغاء با ابل لإل غير قشكلٍ تثمارات بهذه االسنيف ه الشركات. تم تصمسيطرة في هذصص غيرالشركة بح تحتفظ  المدرجة.  

تراتيجية في طبيعتها.ر هذه االستثمارات استبشركة تعرى نظرًا ألن الألخ خل الشامل اخالل بنود الد

كانــت القيمــة ).١٨إلــى طــرف ذي صــلة (إیضــاح ممليــون درهــ ١٠٬٠الملكيــة بمبلــغ الشركة بعــض اســتثماراتها فــي حقــوق ، باعت  ٢٠٢٠في
المثبتــة فــي بنــود الــدخل الشــامل لعادلــة المتراكمــةألــف درهــم وتــم تحویــل خســارة القيمــة ا٢٠قبــل تــاریخ البيــع بمبلــغ هــذه االســتثمارات العادلــة ل

ـــة ضـــمن مليـــون د١١١٬٩٨األخـــرى بمبلــــغ  ــائر المتراكمـ ــتبعاد .بيــــان التغيــــرات فـــي حقــــوق الملكيـــةرهــــم إلــــى الخسـ كمــــا تــــم تثبيـــت أربــــاح اســ
ية.باشرة في الخسائر المتراكمة ضمن بيان التغيرات في حقوق الملكمليون درهم م٩٬٩٨االستثمارات البالغة  



خليج ش. م. ع.كة أسمنت الر ش
حلية الموجزةر المالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في  

١٥

مة) (تتالماليةوراق ر في األ تثماساال-٩

ح أو الخسائرخالل األربامنت المدرجة بالقيمة العادلة تثمارااالسب) 

ریسمبد٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
مدرهدرهم 

ة)مدقق(مدققة) غير (

٧٤٬٧٩٩٬٨٧١٨٣٬٨١٥٬٠٢٧متداولة
١٥٦٨٢٦٬٢٬١٥٦٨٢٦٬٢٬متداولةغير

٧٧٬٦٢٦٬٠٢٧٨٦٬٦٤١٬١٨٣ائر بالتكلفةو الخسالل األرباح أات بالقيمة العادلة من خ ستثمار االإجماليمجموع 
)٥٤٠٩٣٧٬٤٦٬()٢٥٣٧٢٣٬٣٧٬(ادلةمة العيالقكمة في ناقصًا: تغيرات مترا

٧٧٤٩٠٢٬٣٩٬٤٣٦٧٠٣٬٣٩٬تدلة لالستثماراالقيمة العا 

لتالي:النحو اعلىنه كا ارات المذكورة أعالإن االنتشار الجغرافي لالستثم

ققة)(مد٢٠٢٠دیسمبر ٣١دققة)مغير (٢٠٢١سبتمبر٠٣
يمة القعلى زيكتر سبة النالقيمة على نسبة التركيز

العادلةلفة التكة العادلة القيمالعادلة التكلفة القيمة العادلة 
درهمدرهم درهم م رهددرهم درهم 

٣١٬٤٩٦٬٩٢٨١٩٬٢٠٧٬٢٠٠٪٢٧٬٢٧١٬٨١٥١٧٬٢٦٣٬٧٣٨٤٨٬٤٪٤٣.٣ارات العربية المتحدةمإلا
دول مجلس التعاون  

٥٥٢١٤٤٬٥٥٬٤٤٣٤٩٦٬٢٠٬٪٢١٢٬٣٥٤٬٥٠٠٣٦٬٣٩٦٬٢٢٦٬٥١٪٥٦.٧ألخرى الخليجي ا

١٨٣٦٤١٬٨٦٬٦٤٣٧٠٣٬٬٣٩٪٠٢٧٬٦٢٦٬٧٧٧٧٤٬٩٠٢٬٣٩١٠٠٪١٠٠

لي:ت كما یالية كانفي األوراق المتثمار  االسالحركة في  إن

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

مدققة)(مدققة) غير (

٦٧٬٩١٣٬٨١٩٧٧٬٥٢١٬٨٦٨سنةال/الفترةایة بدتثمارات فيسلقيمة العادلة لالا
)٢٠٬٠٠٠()٢٣٬٤٤٣٬٢٣٧(السنةترة/لفاي تمت خاللالتادات االستبع

المدرجة  ند إعادة تقييم االستثماراتغير المحققة ع)الخسائرألرباح/(ا
)٤٬٨٩٠٬٩٦٢(٦٬١٦٥٬٧٠٦)٥إیضاح  (رلخسائاح أو ال األربمن خاللة  عادلبالقيمة ا

الستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  غير في القيمة العادلة للتا
)٠٨٧٦٩٧٬٤٬(٩٥٥٬٠٥٥٬٣مل األخرى ل الشا نود الدخ ب

٢٤٣٬٦٩٢٬٥٣١٩٨١٣٬٩٦٧٬سنةالالفترة/ستثمارات في نهایة القيمة العادلة لال



خليج ش. م. ع.كة أسمنت الر ش
حلية الموجزةر المالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في  

١٦

زون المخ-١٠
دیسمبر٣١بتمبر س٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
مدرههم در 

مدققة)(مدققة) غير (

٤٬٥٩٥٬٩٠٤١٠٬٥١٩٬٢٥٩امة الصنعتائعبض
١١٬٥٥٣٬٥٥٨١٦٬٧٥٥٬٣٠٥ةمواد أولي

٨٬٣٨٠٬١٦٢٥٬٣١٧٬٨٨٩التنفيذعمال قيداأل
٣٣٬٠٤٢٬٤٤١٢٥٬٧٥٦٬٥٩٤لتشحيموزیوت ااألكياس والوقود  

٢٥٬١٧١٬٦٠٠٢٤٬٧٨٠٬٢٩٣نةالصيا رة  إدا-لغيار  طع اق
٨٬٦١٧٬١٤٠٨٬٤١٢٬٩٣٩كيةالستهالادالموا
٩٠٥٤٦٣٬٢٠٣٤٣٥٬واتأد

٩١٬٨٢٤٬٧١٠٩١٬٩٧٧٬٤٨٢
)٥٥٥٠٢٥٬١٬٢()٥٥٥٠٢٥٬٢١٬(ون بطيء الحركة: مخصص المخز ناقصاً 

١٥٥٧٩٩٬٧٠٬٩٢٧٩٥١٬٧٠٬

).(أ)١٤(إیضاح لتي حصلت علیھا الشركة االت البنكیة التسھیبخصوصنزوالمخ ریق على  یصة التأمین ضد الح زل عن بوللتنا اأ)

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

د في الصندوق قوالننوكدى الباألرصدة ل-١١
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

مدققة)(مدققة) غير (

٣٨٣٬١٤٥٤١٦١٣٬قد في الصندوق ن

البنوك:األرصدة لدى 
٨٬٦٤٥٬٦٧٤٤٬٤٧٩٬٥٦٦الحسابات الجاریة

٠٦٠٬٧٥٤٬١٠٩٤٨٧٧٤٬١٬طلبالودائع تحت

٧٣٤٬٣٩٩٬١٩٥١٤٢٥٤٬٦٬دة لدى البنوكرصاألمجموع

١١٧٬٥٤٥٬١٩٩٣٠٢٦٧٬٦٬ق وك والنقد في الصندو ألرصدة لدى البنا



خليج ش. م. ع.كة أسمنت الر ش
حلية الموجزةر المالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في  

١٧

تمة) (تد في الصندوق قوالننوك دى الباألرصدة ل-١١
بردیسم٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

مدققة)(مدققة) غير (
وكرصدة لدى البناأل
١٦٬٧٤٧٬٨٤٧٤٬٧٨٠٬٠٠٧ربية المتحدةخل اإلمارات العدا

٨٨٧٦٥١٬٢٬٥٠٧٧٤٬٤١٬الخليجي األخرى ن  او س التعضمن دول مجل

٧٣٤٣٩٩٬١٩٬٥١٤٢٥٤٬٦٬

أشهر.ثالثةتم لمدة تقل عن تو ًا ریة سنویلطلب فائدة باألسعار التجا حت اتالودائع ى  یترتب عل

المالأس  ر -١٢
بریسمد٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

مدققة)(ة) مدققغير (

مل:ا بالكلمصدر والمدفوعا
٤١٠٥٤٨٬٤١٠٬٤١٠٥٤٨٬٤١٠٬رهمد١نها مكلدي قيمة عا مهس٤١٠٥٤٨٬٤١٠٬

ــركة مـــن خـــالل تخفـــيض رأس المـــال ٢٠٢٠نـــوفمبر ٣اقتـــرح مجلـــس إدارة الشـــركة فـــي اجتماعـــه المنعقـــد فـــي  تعزیـــز القاعـــدة الرأســـمالية للشـ
فــي وقــت الحــق، تمــت الموافقــة علــى تخفــيض رأس المــال خــالل اجتمــاع مليــون درهــم. ٤١٠٬٥إلــى حــد المصــدر وإطفــاء الخســائر المتراكمــة 
، وبالتــالي تمــت الموافقــة علــى تخفــيض رأس المــال وتســجيله لــدى الســلطات المعنيــة ٢٠٢٠نــوفمبر ٢٨الجمعية العمومية للمســاهمين بتــاریخ 

مليون درهم.٤١٠٬٥در إلى  ل المصوبناًء على ذلك، تم تخفيض رأس الما .  ٢٠٢٠دیسمبر ٢٩في  

اطياتيالحتا-١٣
مــن ٪١٠یــتم تحویــل يــة المتحــدة، ربمــارات العفــي دولــة اإل٢٠١٥) لســنة ٢(تحــادي رقــماالوالقــانون األساســي للشــركة ظــاملنات اطلبــ وفقًا لمت

بلــغ ىإلــى االحتيــاطي القــانوني متــ یقــاف التحویــل . یجــوز إري االختيــا يــاطي تأخــرى إلــى االح ٪١٠و حتيــاطي القــانونياألرباح السنویة إلى اال
جــوز إیقــاف ویالقــانون.هــا لتــي یســمح بت اي الحــاالفــ بــل للتوزیــع إاليــر قا طي غتيا دفوع. إن هذا االح لمال الماس ٪ من رأ٥٠هذا االحتياطي  

هــذا االحتيــاطي یبلــغ دما عنــ إلدارة، أومجلــس اصــيةلــى تو عبنــاءً يــة العموميــة العادیــةلجمعتيــاطي االختيــاري بقــرار مــن االتحویــل إلــى االح 
ع.مال المدفو الأسمن ر ٪٢٠

ــنة المنتهيـــة فـــي  ــد تخفـــيض رأس المـــال خـــالل السـ ــًا بعـ ــبة ٢٠٢٠دیســـمبر ٣١الحقـ ــاطي القـــانوني نسـ ــاوز االحتيـ ــال ٥٠، تجـ ٪ مـــن رأس المـ
حتيــاطي بيــة المتحــدة، قــررت اإلدارة الحفــاظ علــى االالمدفوع، ومع ذلك، بناًء على موافقة وتوصــية الجهــات التنظيميــة فــي دولــة اإلمــارات العر 

القانوني على نفس المستوى.
احتياطيطي احتيا 

المجموعتياري اخ قانوني 
درهمدرهم درهم 

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

٢٠٢٠سبتمبر٣٠في  لرصيدا
٩٧٧٤٥٧٬٣٦٤٬٤٨٤٧٣٢٬٤٬٤٦١٩٠٬١٣٦٩٬مدققة)(٢٠٢١بتمبرس٣٠و

٥٥٧٩٣٠٬٣٤٣٬٤٨٤٧٣٢٬٤٬٠٤١٦٦٣٬٣٤٨٬مدققة)غير (٢٠٢١سبتمبر٣٠ي فلرصيدا



خليج ش. م. ع.كة أسمنت الر ش
حلية الموجزةر المالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في  

١٨

(تتمة) ياطياتاالحت-١٣

يــون مل٢٠٬٥مبلــغ بــاح بوزیــع أر ن عــن تاإلعــال، وافــق المســاهمون علــى ٢٠٢١أبریــل ١١ســنویة المنعقــدة بتــاریخ وميــة الل الجمعيــة العمخــال
.العربية المتحدةفي دولة اإلماراتسلطات التنظيميةالقبلمندها اعتما تما كم)  ١٧(إیضاح  انوني  القيحتياطاالخالل درهم من 

وكسلفيات من البنال-١٤

قصيرة األجل-أ

ریسمبد٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

مدققة)(مدققة) غير (

١٢٬٤٨٥٬٩٨١١٠٬٥٨٥٬٧٣٢البنوكن ف مسحب على المكشو الت هيالست
٨١٦٨١٨٬٤٤٬٢٦٩٩١٢٬٤٤٬قرض قصير األجل

٧٩٧٣٠٤٬٥٧٬٠٠١٤٩٨٬٥٥٬وع السلفيات من البنوكممج 

دةصــ أر علــى ترتــب. تثنــي عشــر شــهًراخــالل اجل األالقروض قصيرة یتم سدادو عند الطلبللشركة كشوف لى المالسحب عأرصدةیتم سداد
باإلضــافة إلــى فــروق األســعار علــى ســعر إیبــورسية في السوق بنــاءً ر متغيرة وتنافعا بأسدة ئلقرض قصير األجل فا واوفشلسحب على المكا

ریــق تغطــي ضــد الح ن يتــأمعــن بوليصــة الســندات الماليــة األخــرى مثــل التنــازلبعــض العــن الشــركة و در ة مقابــل ســند إذنــي صــا وهي مضمون
ات  وتعهـــد (ب))  ١٠(إیضــاح  المخـــزون الــرهن علــى  و )(و)٧إیضـــاح (نقــللالقابلـــة لالممتلكـــات والمكــائن والمعــداتو )) أ(١٠ضــاح(إیالمخــزون 

. )) ه ( ٧(إیضاح  الممتلكات والمكائن والمعدات على  ة لبي س 

لج) طویلة األب 

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

دیسمبر٣١ر سبتمب ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

مدققة)(مدققة) غير (

١٩٧٬٦٤٨١٨٩٬٤٢٤المتداولء  الجز 
١٣٧١٧٤٬٩٧٨٣٢٢٬المتداولغير  الجزء  

٧٨٥٣٧١٬٤٠٢٥١٢٬لقروض ألجلامجموع 

سحق الســداد علــى أســا تســتو )) د(٧ســيارات الممولــة (إیضــاح ونة مقابــل المضــموهــيویًا ســن٪٣ض ألجــل فائــدة بنســبة ى القــرو علــ ترتــبت
.٢٠٢٣أغسطس ١خ  بتاریدفعة آخر  تستحق شهري و 
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(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في  

١٩

رون ئنون التجاریون واآلخالدا-١٥
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

ققة)مد(قة) مدقغير (

١٣٤٬٢٢٦٬٦٨٦٩٦٬٨٧٧٬٦٤٥اریون ن تج ائنو د
٣٠٬٠٧٤٬٨٧٩٢٨٬٦٩٩٬٣٠٢المستحقةو ستلمةمغير الرباحتوزیعات األ

١٥٬٠٩٥٬٦٨٣١٠٬٨٧٢٬١٥٥حقةتمصاریف مس
٧٬٧٤٩٬٩٦٥١٬٤٧٩٬١٤٧)٤(إیضاح  لفيات من العمالءس
١٧٦٤٤٤٬١٬١٦٥٠٤٢٬٢٬ون آخرون ئناد

٣٨٩٥٩١٬١٨٨٬٤١٤٬٩٧٠١٣٩٬

للسهمةاألساسية خسار ال-١٦

ي منتهية فأشهر ال لتسعةافترة ي ة فمنتهيأشهر الالثالثةفترة 
بتمبرس٣٠

٢٠٢٠سبتمبر٢٠٢١٣٠سبتمبر٢٠٢٠٣٠سبتمبر٢٠٢١٣٠
درهم درهم درهم درهم 

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

) ٢٦٨٬١٢٧٬٠٢٢() ٤٣٬٦٩٠٬٩٩٧() ٢١٩٬٦٨٩٬٨٩٨() ١٨٬٣٠٩٬٣٠٢(للفترة ئر لخسا ا
════════════════════════════════════

٤١٠٬٥٤٨٬٤١٠٤١٠٬٥٤٨٬٤١٠٤١٠٬٥٤٨٬٤١٠٤١٠٬٥٤٨٬٤١٠همسوسط المرجح لعدد األالمت
════════════════════════════════════

) ٠٬٦٥٣()٠٬١٠٦() ٠٬٥٣٥()٠٬٠٤٥(مائر األساسية للسهالخس
════════════════════════════════════

٢٠٢٠ســبتمبر٣٠ة فــي منتهيــ الللفتــرةاألساســية للســهمرســائر لغــرض حســاب الخ تــم تعــدیل مقــام الكســ ، ٢٠٢٠یســمبر د٢٩فــي)أ
وارد وفقــًا فــي المــ قة دون تغييــر مماثــل ایــة الفتــرة الســابمــال قــد حــدث مــن بدرأس التقليــلرأس المــال كمــا لــو أن تقليــللــيعكس تــأثير 

.حية السهم""رب٣٣م بي الدولي رقلمتطلبات المعيار المحاس

هم عند استخدامها.السربحيةى  علية قد یكون لها تأثير مخففلدوات ما بإصدار أي ألم تقم الشركة)ب

ح توزیعات األربا-١٧

لتــي وادرهــم مليــون ٢٠٬٥ات أرباح نقدیــة بقيمــة عوافقة على توزی، تمت الم٢٠٢١أبریل ١١ة بتاریخالمنعقدالعمومية السنویة عية خالل الجم
ســلطات القبــلمــندهــا اعتما تــما مــ ك٢٠٢٠مبر دیســ ٣١للســنة المنتهيــة فــي )احــدللســهم الو درهــم ٠٬٠٥٪ مــن رأس مــال الشــركة (٥تمثــل 

نةل المســـاهمين للســـ كمــا أنـــه لـــم یــتم اعتمـــاد أي تعویضـــات ألعضــاء مجلـــس اإلدارة مـــن قبــ .العربيـــة المتحـــدةفـــي دولـــة اإلمــاراتالتنظيميــة
ال شيء).-٢٠١٩(٢٠٢٠سمبردی٣١المنتهية في  



خليج ش. م. ع.كة أسمنت الر ش
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(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في  

٢٠

قةالعالتاف ذاطر مع األتاألرصدة والمعامال-١٨

العالقةات التالية مع األطراف ذ، أبرمت الشركة المعامالتةالفتر خالل  

ي منتهية فأشهر ال التسعةفترة ي منتهية فأشهر الالثالثةفترة 
سبتمبر٣٠

٢٠٢١
سبتمبر٣٠

٢٠٢٠
سبتمبر٣٠

٢٠٢٠مبرسبت٢٠٢١٣٠
درهم درهم درهم درهم 

ير مدققة) (غير مدققة) (غمدققة) ير(غققة) ير مد(غ

اللجان حضور اجتماعات مجلس اإلدارة و اریفمص

١٤١٬٠٦٠١٢٤٬٠٩٦٣٩٨٬٤٨٦٣٣٦٬٧٦٨
══════════════════════════════════

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

══════════════════════════════════

است من  بالقيمة  أرباح  المدرجة  االستثمارات  بعاد 
خالل من  األخرى  العادلة  الشامل  الدخل  بنود 

٩٬٩٨٠٬٠٠٠-٩٬٩٨٠٬٠٠٠-(أ)) ٩إیضاح  (
══════════════════════════════════

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

ي منتهية فأشهر ال التسعةفترة ي منتهية فأشهر الالثالثةفترة 
سبتمبر٣٠

٢٠٢٠سبتمبر٢٠٢١٣٠سبتمبر٢٠٢٠٣٠سبتمبر٢٠٢١٣٠
درهم درهم درهم درهم 

مدققة)(ير مدققة) (غقة)مدق(ققة) مدير (غ

األ و اتبلرو ا قصيرةالمزایا  األجل خرى 
٩٧٨٬٢٣٣٨٨٤٬٧٧٥٢٬٩٣٤٬٦٩٩٣٬١٠٢٬٣١٤اإلیضاح أدناه) (

٩٨٬٨٠٤٩٨٬٨٠٤٢٩٦٬٤١٣٢٩٦٬٤١٣فين نهایة الخدمة للموظمكافأة
────────────────────────────────────
١٬٠٧٧٬٠٣٧٩٨٣٬٥٧٩٣٬٢٣١٬١١٢٣٬٣٩٨٬٧٢٧

════════════════════════════════════

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

المطلوبات الطارئة وااللتزامات-١٩
ردیسمب٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
همدر درهم 

مدققة)(دققة) مغير (

٥١٬٥٣٣٬١٢٤١٧٤٩١٥٬٢٦٬اعتمادات مستندیة
٢٣٦٬٧٢٥٧٢٤٬٢٣٦٬٥مانخطابات ض
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(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في  

٢١

ةالمعلومات القطاعي-٢٠

رئيسيين:أعمالخالل قطاعيكة من شر مل التع

الستثماریة.العقارات او )ریةا لج اات  حسابالناء  (باستثلدى البنوكودائع  لوراق مالية واذي یشتمل على االستثمارات في أتثمار الاع االسسمنت، وقطیشمل تصنيع جميع أنواع اإلو يقطاع صناع

٢٠٢٠سبتمبر٣٠شهر المنتهية فيأالتسعةة فتر ٢٠٢١سبتمبر٣٠شهر المنتهية في أالتسعةة فتر 
المجموع مارات استثتصنيعالمجموع استثمارات تصنيع
درهم درهم درهم درهم درهم درهم 

)مدققة()مدققة()مدققة() ةمدققغير () ةمدققر يغ() ةمدققغير (

٢٥٩٬٤٨٤٬٢٨٠-٢٤٨٬٩٩٢٬٩٧٨٢٥٩٬٤٨٤٬٢٨٠-٢٤٨٬٩٩٢٬٩٧٨إیرادات القطاع 
═════════════════════════════════════════════════════

) ٢٦٨٬١٢٧٬٠٢٢() ٥٬٠٦٢٬٤٥٤() ٢٦٣٬٠٦٤٬٥٦٨() ٤٣٬٦٩٠٬٩٩٧(١٠٬٢٣٢٬٦٦٨) ٥٣٬٩٢٣٬٦٦٥(ج القطاع نتائ
═════════════════════════════════════════════════════

انخفاض قيمة الممتلكات والمكائن  
) ١٧٢٬٣١٢٬٨١٩(-) ١٧٢٬٣١٢٬٨١٩(---)) ز(٧والمعدات (إیضاح  

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

٢٠٢٠سمبرید٢٠٢١٣١سبتمبر٣٠
المجموع استثمارات تصنيعالمجموع استثمارات تصنيع

)مدققة()مدققة()مدققة() ةمدققغير () ةمدققغير () ةمدققغير (
هم در رهم دهم ر ددرهم رهم ددرهم 

٨٣١٬٦٣٠٬٧٩٦٧٥٬١٤٦٬٣٠٣٩٠٦٬٧٧٧٬٠٩٩٨٣٧٬٦٠٣٬١٧١٨٠٬٣٨٨٬٧٦٧٩١٧٬٩٩١٬٩٣٨القطاع تجوداو م
═════════════════════════════════════════════════════════

٢٠٤٬٧٩٦٬٠٥٧-٢٥٤٬٦٠٧٬٧٦٩٢٠٤٬٧٩٦٬٠٥٧-٢٥٤٬٦٠٧٬٧٦٩القطاع مطلوبات
══════════════════════════════════════════════════════

اعات األعمال.ي معامالت بين قطال توجد أ
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(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في  

٢٢

مة)تت( المعلومات القطاعية- ٢٠

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

ية فلجغراعات ا الومات حول القطعم)أ

٤٨٬٩لعربية المتحدة  ات ار ما مالء للشركة داخل دولة اإلالعادات من  ر ، بلغت اإلی٢٠٢١برسبتم٣٠هية في  منتالأشهرالتسعةفترة  خالل  
ت دولة اإلمارامليون درهم) وبلغت اإلیرادات من العمالء خارج٦٧٬٦–٢٠٢٠سبتمبر٣٠تهية في  نأشهر المالتسعةة  فتر مليون درهم (

رهم).دمليون ١٩١٬٩–٢٠٢٠سبتمبر٣٠هية في المنتأشهر التسعةترة فم (ليون درهم٢٠٠٬١تحدة (العمالء األجانب) مبية اللعر ا

أهم العمالء)ب 

الذي  و )مليون درهم٢٢٨٬٥–٢٠٢٠(عمالء ٧من  مالي اإلیراداتمن إج ٪٩٤یمثل  ي ذوال، همدر مليون ٢٣٣٬٢لغ یرادات مبإل تتضمن ا
).عمالء٧من داتالي اإلیراجمإ من٪٨٨یمثل 

ادلةلعياس القيمة اق-٢١

ن المشــاركين يمعاملة منتظمة بمطلوبات ما فيویل بندات ما أو المدفوع لتح موجوددسيتم قبضه لبيع بنالذي دلة هي السعرلعا مة القيإن ا
ة تعریــف القيمــ تضــمنات القيمــة العادلــة. یر وتقــدیریــة فتلدقــات بــين القيمــة االنحــو، یمكــن أن تنــتج فرو ق بتــاریخ القيــاس. وعلــى هــذالســو فــي ا

روط شــ و إجــراء معاملــة ببصــورة كبيــرة أملياتهــا أو حاجة لتقلــيص حجــم عي نية أاالستمراریة دون ق مبدأشركة تعمل وفالض أنتراالعادلة اف
مجحفة.

لمدرجة بالتكلفة المطفأةالعادلة لألدوات المالية امة القي
تعــادل المــوجزة المرحليــةالماليـــة انـــاتطفــأة فــي البيالمكلفــةالتالمثبتــة بةطلوبــات الماليــ والمللموجــودات الماليــة جــةالمدر لغ بــا المأن ترى اإلدارة 

.عادلةقيمها ال

يمة العادلةاس القألغراض قيةفتراضات المطبقالايم و أساليب التقي
خدمة فــي البيانـــاتالمســـتثلـــة واالفتراضــاتلمما م اليب التقيــيأســـا ة باســتخدامليـــ ما ليـــة والمطلوبــات االمالودات یــتم تحدیـــد القيمــة العادلـــة للموجــ 

.٢٠٢٠بر دیسم٣١هية في  تالمنللسنةنویة المدققة  السالمالية

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

لمالية؛جودات اذه المو هم العادلة لالقي



خليج ش. م. ع.كة أسمنت الر ش
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(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في  

٢٣

(تتمة) لةقياس القيمة العاد-٢١

ودات المالية جو مال
تسلسل  لة  قيمة العادال

القيمة  
العادلة 

أساليب التقييم  
ت لمدخالوا

ة ئيسيالر 

دخالت لما
ر  ة غي م الها

الملحوظة 

لمدخالت ة اعالق
لملحوظة  ر اغي

ة العادل بالقيمة 
سبتمبر٣٠

٢٠٢١
بر دیسم٣١

٢٠٢٠
درهم م دره

(مدققة)مدققة) ر غي(

رات في االستثما 
وق الملكية  حق

المدرجة  اولةالمتد
ة العادلة من قيمبال

دخلبنود الخالل
١٣٬١٧١٬٠٩٦٢٧٬٥٩١٬٨٠٣األخرى الشامل 

١لمستوى ا
أسعار 

طاءات عال
داولة في تالم

سوق نشطة 
ال ینطبق يءال ش

ثمارات في ستاال
غير  ة ملكيلقوق اح 
المدرجة  ةلمتداولا

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

٣المستوى
طریقة تقييم  

صافي 
تالموجودا

عدلةالم

ي قيمة  صاف 
وداتموج لا
دم خصم لعوال
جود تسویقو 

اإلدارة  استخدمت
صافي  یقة تقييمر ط

ات والتي  الموجود
قيمة العادلة  تمثل ال

بحسب بةسالمنا 
دارة. اإل

االستثمارات في 
حقوق الملكية  

جة  المدر لةالمتداو 
ة العادلة من يمبالق
األرباح أو  لخال
٣٩٬٩٠٢٬٧٧٤٣٩٬٧٠٣٬٦٤٣ائر لخسا

١توى المس
عار أس

ءاتا العط
تداولة في الم

نشطة سوق 
بق طال ینال شيء

────────────────────
٥٣٬٦٩٢٬٢٤٣٦٧٬٩١٣٬٨١٩
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خليج ش. م. ع.كة أسمنت الر ش
حلية الموجزةر المالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في  

٢٤

دلة (تتمة) قياس القيمة العا-٢١

قيمة العادلةالسلتسل
الحــد تنادا إلــىا ضــمن تسلســل القيمــة العادلــة اســ فهیــتم تصــنيا عنهــ صــاحا أو اإلفة لهــ عادلــ قيــاس القيمــة اللتــي یــتم وات الماليــة اإن جميــع األد

عادلة ككل، كما یلي:لاس القيمة اسية لقيالت األسا ن المدخ ماألدنى  

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

يــر رة أو غصــورة مباشــ لحوظــة بمادلــة (مــدخالت لقيمــة العنــى مــن المــدخالت الــالزم لقيــاس ادالحــد األمدتســتخ يم ســاليب تقيــ ي: ألثانالمستوى ا
مباشرة)،

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

ویات بين مســتحویالت قد تمتكانت التس متكرر، تحدد الشركة فيما إذاسا لة على أدا العيمةثبتة بالقالموباتموجودات والمطلبخصوص ال
د ل فتــرة إلعــدال) فــي نهایــة كــ ككــ لــةاس القيمــة العاددنــى مســتوى الجوهریــة لقيــ التصــنيف (اســتنادًا إلــى مــدخالت أمبإعــادة تقيــيلتسلســل فــي ا

مالية.التقاریر ال

ل ادلــة خــاللقيمــة العقياس اتخدمة في عمليا الت المستوأساليب التقييم وأنواع المدخ كةصة بالشر ا خ م القييمليات التلى عير علم یطرأ أي تغي
الفترة.

مدققة)غير (٢٠٢١سبتمبر٣٠

المجموع٣المستوى ٢المستوى ١ى المستو 
همدر درهم م درهدرهم 

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

العادلةبالقيمةةج مدر ات الاالستثمار 
٣٩٬٧٠٣٬٦٤٣--٣٩٬٧٠٣٬٦٤٣لخسائرمن خالل األرباح أو ا

القيمة العادلةبلمدرجة ت اتثمارااالس
ود الدخل الشامل األخرى:ن خالل بنم
١٣٬١٧١٬٠٩٦--١٣٬١٧١٬٠٩٦ية المتداولةملكحقوق ال-
٣٧٣٦١٨٬٣٧٣٦١٨٬--ولةمتداغير الق الملكية حقو -

٣٧٣٣١٨٬١١٬٢١١٬١٩٣٦٤٬-٥٢٬٨٧٤٬٧٣٩



ج ش. م. ع.ة أس ال ش ل
اناتاحإ ل ال ةات ح ال ة الال ج ة ال حل

ققة)٢٠٢١س٣٠في   (غ م

٢٥

ة ااس-٢١ ة) لعادلةال (ت

قة)ق(م٢٠٢٠ د٣١

ع٣ال ٢  ال١ال  ال
درهدره دره ره د

١٠٬٧٠٠٬٠٠٠١٠٬٧٠٠٬٠٠٠--ارةالعقارات االس

الارااالس رجة  دلةلعا اةت ال
ائم ٣٩٬٧٠٣٬٦٤٣--٣٩٬٧٠٣٬٦٤٣ خالل األراح أو ال

ا  ة العادلةت اار االس ال رجة  ل
د ال خالم امل ل ب :خل ال األخ
ة الق  ق ح - ل ٢٧٬٥٩١٬٨٠٣--٢٧٬٥٩١٬٨٠٣لةاو ال
ة - ل ق ال ٣٧٣٬٦١٨٧٣٣٬٦١٨--ولةاغ الحق

٣٧٣٣١٨٬١١٬٨١٩٦١٣٬٧٨٬-٤٤٦٢٩٥٬٦٧٬

اك أ ت ل ات ت ه ةخالل الت ب ال ل الف ج أ م ة ات. ال ت اسها مال ــة  ــاك أًا لــ ووفقــ العادلــة ال ل لــ ه
اح  إ و ف ل أعاله.ص ال

انـات الا-٢٢ افقة على ال ة ـة الل حل ةالال ج

انـات اى اافقة علت ال ـة ل ال ة ل ج ة ال حل ادها لإلو ال ار م اع ل اإلدارةص ل م ارخ  ق ف١٠ب .٢٠٢١ن
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