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المقدمة 
٢٠٢٢ســبتمبر٣٠كما في  ) "الشــركةش.م.ع ("شــركة أســمنت الخليجالموجزة المرحلية المرفقة للقد قمنا بمراجعة البيانات المالية  

ــائر المرحلية ذات العالقة  والبيانات٢٠٢٢تمبربســـــــــ ٣٠المرحلي كما في والتي تتألف من بيان المركز المالي   ـــــ لألرباح أو الخســ
التسـعةلتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدیة لفترة  وافي ذلك التاریخأشـهر المنتهيتين  والتسـعةالثالثةلفترتي  والدخل الشـامل

عداد  اإللتفســــيریة. إن اإلدارة مســــؤولة عن ت ااحا یضــــ واإلة الهامة ســــبيمحا الوملخص الســــياســــات  في ذلك التاریخ  أشــــهر المنتهية  
ــبي اـلدولي رقم  لـية وفـقًا  المرحلالموجزةالبيـاـنات المـاليـة  ههـذلالعـادل  عرض  الو  ، إعـداد التـقاریر المـالـية المرحليـة  ٣٤لمعـيار المحـاســــــــــــ

الموجزة المرحلية اســـتنادًا إلى  مالية  هذه البيانات الحول  "). إن مســـؤوليتنا هي إعطاء اســـتنتاج٣٤("المعيار المحاســـبي الدولي رقم
ها.أعمال المراجعة التي قمنا ب

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

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

نــا من الحصــــــــــــــول على   تمكنإنهــا اليــة وبنــاء عليــه فــ الــدولمجــال التــدقيق الــذي یتم وفقــًا لمعــایير التــدقيق  المراجعــة أقــل بكثير من  
دها أثناء القيام بالتدقيـــــــــــق. بناء على ذلك فإننا ال نبدي رأیًا  ر الجـــــــــــوهریة التي یمكن تحدیمو التأكيدات التي تطلعنا على جميع األ

بخصوص التدقيق.

االستنتاج 
ــا، لم یرد إلى علمنا ما یســتوجب االعتقا اســتنادًا إلى م م یتم إعدادها، من لةقفر ملاةيلح ر ملاةز ج و ملاية  البيانات المالد بأنراجعتنــــــــــــــ

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

عن إرنست ویونغ

:قبلموقعة من
إبراهيمة ورد

شریك
١٢٥٨رقم القيد: 

٢٠٢٢نوفمبر٩
، اإلمارات العربية المتحدة الشارقة



.عت الخليج ش. م.نأسمشركة 

.ةلمرحلية الموجز اةءًا من هذه البيانات الماليالمرفقة جز ٢٢إلى  ١من تتشكل اإلیضاحا 
٢

الموجزالمرحلي لخسائرح أو اااألرببيان 
(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في التسعةترة  فل

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

٢٠٢٢
سبتمبر ٣٠

٢٠٢١
سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢
سبتمبر ٣٠

٢٠٢١
درهم درهم درهم درهم إیضاح 

٤١٠٥٬٢٥٠٬٥٨٧٨١٬٤١٨٬١٧٢٢٨١٬٨١٣٬٠٨٠٢٤٨٬٩٩٢٬٩٧٨ت رادااإلی

) ٢٨١٬٦٦٩٬٧٤٩() ٣٠٥٬٦٠٢٬٤٠١() ٩٣٬٠٤٨٬٣٠١() ١١٥٬٨٩٢٬٧٥٣(تكلفة المبيعات 
────────────────────────────────────

) ٣٢٬٦٧٦٬٧٧١() ٢٣٬٧٨٩٬٣٢١() ١١٬٦٣٠٬١٢٩() ١٠٬٦٤٢٬١٦٦(الخسائر إجمالي 

٣٩٧٬٧٣١٣٨٩٬٠٥٢٣٬١٠٦٬٨٠٥٢٬٥٥١٬٤٥٧خرالدخل التشغيلي اآل

) ٢٩٬٧٣٧٬٦٩٦() ٢٩٬٢٤٤٬٧٣٩()٩٬٩٤٦٬١٦٨() ١١٬٠١٣٬٨٥٢(وإداریةوتوزیعيةمصاریف بيعية 

١٠٬٢٣٢٬٦٦٨)١٬٤٦٥٬٤٢٨(٣٬٠٣١٬١٦٧)٤٥٠٬٧٦٤(٥صافي–االستثمار  دخل/ (خسارة)

)١٬٨٣٨٬٣٢٦()١٬٨٢٣٬٤٨٠() ٧٦١٬١٤١()٨٠٨٬٢١٠(تمویلة تكلف 

٦٣٥٢٬٦٨١٦٠٧٬٩١٧١٬٨٠٩٬٤٩٥٧٬٧٧٧٬٦٧١ل آخرخ د 
────────────────────────────────────

) ٤٣٬٦٩٠٬٩٩٧() ٥١٬٤٠٦٬٦٦٨() ١٨٬٣٠٩٬٣٠٢() ٢٢٬١٦٤٬٥٨٠(الخسارة للفترة 
════════════════════════════════════

لسهم: ربحية ا
) ٠٬١٠٦()٠٬١٢٥() ٠٬٠٤٥()٠٬٠٥٤(١٦للسهمةاسيسالخسارة األ

════════════════════════════════════



.عت الخليج ش. م.نأسمشركة 

.ةلمرحلية الموجز اةءًا من هذه البيانات الماليالمرفقة جز ٢٢إلى  ١من تتشكل اإلیضاحا 
٣

المرحلي الموجزالشاملالدخلبيان 
ققة)(غير مد٢٠٢٢سبتمبر٣٠في أشهر المنتهية التسعةفترةل

ية في أشهر المنتهالتسعةفترة ية في ه نتلمأشهر ا الثالثةفترة 
سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢
سبتمبر ٣٠

٢٠٢١
سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢
سبتمبر ٣٠

٢٠٢١
درهم درهم درهم درهم 

ة)ق(مدق(غير مدققة) ة)ققد(م(غير مدققة) 

) ٤٣٬٦٩٠٬٩٩٧() ٥١٬٤٠٦٬٦٦٨() ١٨٬٣٠٩٬٣٠٢() ٢٢٬١٦٤٬٥٨٠(ة ر للفتلخسائرا
────────────────────────────────────

األخرى:لبنود الدخل الشام 
خــرى التــي األ)الشــاملة(الخســائر/بنــود الــدخل الشــامل

ادةتتم إعلن
إلى األرباح أو الخسائر في فترات الحقةتصنيفها 

لقيمة با تثمارات المدرجةسالاح من استبعادالرب
١٠٬٥٠٣٬٤٦٨١٣٥٬٩١١-٧٬٩٨٣٬٢٩٨الدخل الشامل األخرى دو نل بمن خالالعادلة 
المدرجــة ت ارامثالســتدلــة لتغير فــي القيمــة العا لاصافي  

رى لشــامل األخــ الود الــدخ ل بنــ خــالنمــ العادلــة لقيمة  با 
٣٬٠٥٥٬٩٥٥)١١١٬٨٤٦(٢٤٣٬٥٩٤)١٬٦٣٩٬٧٢٥()٩یضاح  (إ

────────────────────────────────────
٦٬٣٤٣٬٥٧٣٢٤٣٬٥٩٤١٠٬٣٩١٬٦٢٢٣٬١٩١٬٨٦٦للفترة ألخرى الل الشامد الدخ و نبإجمالي 

────────────────────────────────────
) ٤٠٬٤٩٩٬١٣١() ٤١٬٠١٥٬٠٤٦() ١٨٬٠٦٥٬٧٠٨() ١٥٬٨٢١٬٠٠٧(للفترةاملةشر الئاسالخاليمجإ

════════════════════════════════════





.عت الخليج ش. م.نأسمشركة 

.ةلمرحلية الموجز اةءًا من هذه البيانات الماليالمرفقة جز ٢٢إلى  ١من تتشكل اإلیضاحا 
٥

جزالمو المرحلي الملكيةوق بيان التغيرات في حق
(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠فير المنتهية شهأالتسعةفترةل

المجموع خسائر متراكمة ادلة ع ي القيمة الياطاحتتياطيات حاالرأس المال 
درهم هم در درهم درهم هم در 

٦٤١٬٣٤٧٬١٨٧) ٧٨٬١٨٩٬١٩٤() ٣٩٬٦٧٥٬٠٧٠(٢٠٢٢٤١٠٬٥٤٨٬٤١٠٣٤٨٬٦٦٣٬٠٤١ینایر١الرصيد في 
) ٥١٬٤٠٦٬٦٦٨() ٥١٬٤٠٦٬٦٦٨(---سارة للفترة الخ 
١٠٬٥٠٣٬٤٦٨١٠٬٣٩١٬٦٢٢)١١١٬٨٤٦(--للفترة خرى األ ل الشاملالدخ (الخسارة الشاملة)/بنود

──────────────────────────────────────────────────
) ٤١٬٠١٥٬٠٤٦() ٤٠٬٩٠٣٬٢٠٠()١١١٬٨٤٦(--رة الشاملة للفت رة الخسا إجمالي

ة ادلــ علالقيمــة جــة با مدر لاتســتثماراالابعاد المحــول مــن اســت
-) ١٦٬٢٨٩٬٦٥٤(١٦٬٢٨٩٬٦٥٤--(أ))٩(إیضاح  رى لشامل األخ ود الدخل ال بنمن خال

──────────────────────────────────────────────────
٦٠٠٬٣٣٢٬١٤١) ١٣٥٬٣٨٢٬٠٤٨() ٢٣٬٤٩٧٬٢٦٢(٤١٠٬٥٤٨٬٤١٠٣٤٨٬٦٦٣٬٠٤١مدققة) ر غي(٢٠٢٢سبتمبر٣٠الرصيد في

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

٧١٣٬١٩٥٬٨٨١)٨٬٠٠٥٬٤١٦()٥٨٬٥٣٧٬٥٧٤(٢٠٢١٤١٠٬٥٤٨٬٤١٠٣٦٩٬١٩٠٬٤٦١ینایر١في صيدالر 

) ٤٣٬٦٩٠٬٩٩٧() ٤٣٬٦٩٠٬٩٩٧(---ترة للفسارةالخ 

٣٬٠٥٥٬٩٥٥١٣٥٬٩١١٣٬١٩١٬٨٦٦--للفترة األخرى الشاملالدخلبنود
──────────────────────────────────────────────────

) ٤٠٬٤٩٩٬١٣١() ٤٣٬٥٥٥٬٠٨٦(٣٬٠٥٥٬٩٥٥--للفترة )ةالشاملارة خسل االشامل/( خلالد إجمالي 

است با مدر لاتستثماراالابعاد  المحول من  ة ادلعلالقيمة  جة 
رى لشامل األخود الدخل ا ل بنمن خال

--(أ)) ٩(إیضاح  
١٧٬٢٩٩٬١٩٣

)١٧٬٢٩٩٬١٩٣ (-
) ٢٠٬٥٢٧٬٤٢٠(--) ٢٠٬٥٢٧٬٤٢٠(-) ١٧إیضاح توزیعات أرباح (

──────────────────────────────────────────────────
٦٥٢٬١٦٩٬٣٣٠) ٦٨٬٨٥٩٬٦٩٥() ٣٨٬١٨٢٬٤٢٦(٤١٠٬٥٤٨٬٤١٠٣٤٨٬٦٦٣٬٠٤١مدققة) غير (٢٠٢١سبتمبر٣٠د في يالرص

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



م. ع.ش. ج يلالخركة أسمنتش

.ةلمرحلية الموجز اةءًا من هذه البيانات الماليالمرفقة جز ٢٢إلى  ١من تتشكل اإلیضاحا 
٦

جزي المو المرحلقدیةلنابيان التدفقات
(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠المنتهية في رأشهالتسعةلفترة  

ي ة فشهر المنتهي أالتسعةة فتر 
٢٠٢١سبتمبر٢٠٢٢٣٠سبتمبر٣٠

درهم درهم اح إیض
دققة)م(دققة) (غير م

األنشطة التشغيلية 
) ٤٣٬٦٩٠٬٩٩٧() ٥١٬٤٠٦٬٦٦٨(فترة خسارة لل 

مقابل التدفقات النقدیة:خسارةلالتسویة ت الیدعت
٧٤٠٬٢٩٩٬٢١٦٣٢٬٥٩٨٬٤٢٥ئن ومعدات ومكا كات ممتلاستهالك 

١٬٨٢٣٬٤٨٠١٬٨٣٨٬٣٢٦یل التمو تكلفة
٦٣٠٬٠٠٠٢١٠٬٠٠٠ة الخدمة للموظفينهایت ن مكافآ صمخص 
لةاد ثمارات مدرجة بالقيمة الع ير محققة على است غ(أرباح)/ رخسائ 

)٦٬١٦٥٬٧٠٦(٥٣٬٨٤١٬٠٩٥ائرأو الخساألرباحمن خالل 
) ٢١٧٬٦٨٦(-٨عةئتمان المتوق خسائر االعكس 

من خالل دلة درجة بالقيمة العا ت الممن بيع االستثمارا ) الربح(/ الخسارة 
ئراألرباح أو الخسا 

٨١٩٬١٠١(٥٢٨٦٬٨٢١ (
) ٤٠٠٬٠٠٠(-ن بيع شركة شقيقةم المدینة  الذمم  تسویة 

)٣٬٢٤٧٬٨٦١()٢٬٦٦٢٬٤٨٨(٥ت أرباح فوائد وتوزیعا ل دخ 
──────────────────

)١٩٬٨٩٤٬٦٠٠()٧٬١٨٨٬٥٤٤ (
في رأس المال العامل يراتتغال

٨٬٢٤٤٬٩٥٥)٦٬١٧٣٬٥١٢(مدینون تجاریون وآخرون 
١٢٬٨٦٦٬٠٢٢١٥٢٬٧٧٢مخزون 

٤٧٬٢٤٥٬٣٩٨) ١٠٬٠٩٦٬٥٤٦(وآخرون دائنون تجاریون 
──────────────────

٣٥٬٧٤٨٬٥٢٥) ١٠٬٥٩٢٬٥٨٠(العملياتتخدم في)/منالنقد (المس
) ٦٨٥٬٤٤٢()٤٤٦٬٠٤٦(فين للموظةعة المدفو یة الخدمة نها مكافأ 

)١٬٨٣٨٬٣٢٦()١٬٨٢٣٬٤٨٠(تكاليف تمویل مدفوعة 
──────────────────

٣٣٬٢٢٤٬٧٥٧) ١٢٬٨٦٢٬١٠٦(يةة التشغيلمن األنشطجة النات في)/ة دمتخ (المسالنقدیةصافي التدفقات
──────────────────

ریة امتثاألنشطة االس
) ٣٠٬١٠٨٬٠١٦() ٤٧٬٩٦٠٬١١٣(٧ودات ثابتةموج شراء

)٣٬١٧٢٬٢٣٦(٩ى بنود الدخل الشامل األخر من خالل  شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة
٤٤٬٧٢٢٬٤٨٨٢٤٬٣٩٨٬٢٤٩الستثمارات في األوراق الماليةا ستبعاد ة من ا محصل ل الغ المبا 

٥٢٬٦٦٠٬٤٢١٣٬٢٤٢٬٨٦٣توزیعات أرباح مستلمة
٥٢٬٠٦٧٤٬٩٩٨لمةفوائد مست

──────────────────
)٢٬٤٦١٬٩٠٦()٣٬٧٤٧٬٣٧٣(اریة األنشطة االستثميفةتخدمالمسیة النقدات التدفقصافي 

──────────────────

األنشطة التمویلية 
٢٤٬١٦٠٬٤٧٧١٬٦٦٦٬١٧٩والقروض ألجل كسلفيات من البنو صافي الحركة في ال

) ١٩٬١٥١٬٨٤٣()٣٦٩٬٦٦٩(مدفوعةتوزیعات أرباح 
──────────────────

) ١٧٬٤٨٥٬٦٦٤(٢٣٬٧٩٠٬٨٠٨یلية و متاألنشطة ال)يدم فستخ الم(/منصافي النقد 
──────────────────

٧٬١٨١٬٣٢٩١٣٬٢٧٧٬١٨٧ترةف خالل الیةالنقدیة وشبه النقد الزیادة في فيصا
١١٧٬١٨٢٬١٦١٦٬٢٦٧٬٩٣٠في بدایة الفترة النقدیة وشبه النقدیة

──────────────────
١١١٤٬٣٦٣٬٤٩٠١٩٬٥٤٥٬١١٧ترة هایة الفنفيالنقداألرصدة لدى البنوك و 

══════════════════
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األنشطة-١
عامة مساهمة كشركة١٠٣٦٣٣٢٥برقم تسجيل  ة") ة ("الشركة مساهمة عامة)، رأس الخيمكع. (شر م. ش. نت الخليج ت شركة أسمسستأ 

المتحدة. ةربيت العراماإل، دولة اةيمالخ أس إمارة ر كمحا سموعن صاحب ال١٩٧٧ر في سنة الصاد٢٤/٧٧رقم بموجب المرسوم األميري 
ي ق أبوظبو سإن أسهم الشركة مدرجة في  ة.متحدة المارات العربيإلمة، االخي رأس،٥٢٩٥ب  ة هو ص.ل للشركب المسج لمكتوان اعنن  إ

. لألوراق المالية

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

یةرار ستمت مبدأ االاافتراضييمتق١-١

مليون درهم، وكما في هذا التاریخ، بلغت ٥١.٤، تكبدت الشركة خسائر بلغت  ٢٠٢٢بر  سبتم٣١خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  
بمبلغ  ١٣٥.٤الخسائر المتراكمة للشركة   المتداولة  الموجودات  تجاوزت  قد  المتداولة  المطلوبات  وكانت  .  ممليون دره٧٦.٦مليون درهم 

فيروس انتشار  عواقب  الناجم عن  العام  للتباطؤ االقتصادي  الموق ١٩-كوفيدونتيجة  السياسيالجغر ف  وتغيرات  التنافسية افي  واألسعار   ،
، فقد تأثرت النتائج التشغيلية تأثيًرا سلبًيا. التوریدمرار زیادة الضغوط على سالسل استو 

التور  سلسلة  الفترة هي اضطراب  الرئيسية خالل  التحدیات  كوفيدوكانت  بعد فيروس  مالتفترة  و ،  ١٩-ید  اعافي،  إلى  أدى  أسعار ما  رتفاع 
العالم مستوى  على  والطاقة  وأوكرانيا  بينما .الوقود  روسيا  حرب  الموقفیةالجار زادت  سوء  و من  تغيرات،  الثابتةعلىإحداث  ،  التكلفة 

زیادة   االتكاليفوتسببت في  جدالء،لعمعلى  المنتيجةالمقررةالصيانة  اول  وإضراب  بسبب  القيود  والتجارة  الحركة  على  عالمًيا  فروضة 
جميع الجوانب واعتمدت جميع التدابير الملموسة لتحسين الوضع لصالح الشركة.  منكبيرة  شركة مرونة  أظهرت القدو .١٩-فيروس كوفيد

يز بشكل خاص  في جميع المجاالت مع الترك٢٠٢٢عام  في  ت ضبط التكاليف واالستراتيجيات المختلفة التي اعتمدتها اإلدارة  إن إجراءا
التسعة أشهر فترة  . خالل  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠المنتهية في  أشهر  التسعة  فترة  ار خالل الثمجني  قد بدأت في  الثابتةالتكاليفتقليل  على  

٪ للفترة الحالية.٨٪ للفترة المماثلة السابقة إلى ١٣قامت الشركة بتحسين إجمالي خسارتها من ، ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتهية في 

ئــة أســعار البيــع الحاليــة، باإلضــافة إلــى اآلثــار الناجمــة عــن لع، وبيوالســ اقــة ستمرار ارتفــاع أســعار الطكن من التعامل مع آثار ال التمومن أج 
.على مراجعة أعمال الشركة وتأكيد االستراتيجياتبشكل مستمر واالرتباك العالمي، تعمل اإلدارة  ١٩-انتشار فيروس كوفيد

راءات المتبعة:ي لإلج لتكتيكفيما یلي المسار ا 

األسعار في السوق المحلي وإعادة التفاوض بشأن األسعار مع عمالء التصدیرزیادةةمراجع
التصدیر قطاعأسواق جدیدة لكل من المنتجات الحالية والجدیدة في فتح
 خفض التكاليف وتحسين الكفاءة قدر المستطاع
فء للموارد المتاحة لنكون جهة اإلنتاج  الفعال والكم بين مصادر الطاقة واالستخدام تدابير الحفاظ على الطاقة والمزج بشكل مالئ

األقل تكلفة في الدولة
١٩-استعادة كفاءة الماكينات بعد الصيانة الناجحة التي تأخرت بسبب فيروس كوفيد
لموارد المؤسسية أتمتة الواجهات البينية لآلالت مع تخطيط اERP صنع قرارات فعالة من أجل البيانات الفوریة و
مع الحفاظ على قدرة الشركة على زیادة اإلنتاج عند تحسن أسعار األسمنت واالقتصادات االختياریةرأسمالية لنفقات الالحد من ا
إدارة صارمة لرأس المال العامل من خالل التفاوض بشأن شروط الدفع مع الموردین

تزید   لفترة  النقدیة  التدفقات  توقعات  اإلدارة  النًرا. شه١٢عن  أعدت  في  تم  مواجهة سيناریظر  في  الشركة  مرونة  مختلفة الختبار  وهات 
ل بما في ذلك: مخاطر األعما 

طاقة والوقود وأسعار بيع األسمنت أو مزیج منهما تحركات عكسية كبيرة في أسعار ال
عدم القدرة على تحقيق أهداف الطلب المتوقعة

الشركة ل اإلدارة أن  ذلك، قررت  دا در تمصا دیها في ضوء  و مویل  متو خارجيةخلية  األداء، وهو أمر  مقایيس  قع في كافية حتى تتحسن 
خفضة وبالتالي ترى اإلدارة أنها في وضع أفضل لمواجهة الظروف المعاكسة  منمستویات استدانةحالًيا  لدیها  الشركة  إن المستقبل القریب.  
سبتمبر ٣٠تعهدات للدیون. في  ةأیباإلخاللوخطر  السلبية  التشغيلاطر  ن مخيف ممساحة كافية للتخفلها  ر  وف ی، مما مقارنة بمنافسيها 

مليون درهم) عبارة عن تسهيالت اقتراض غير مسحوبة ٤٦.٩-٢٠٢١دیسمبر  ٣١مليون درهم (٤٠٬٥، كان لدى الشركة مبلغ  ٢٠٢٢
ملتزمة بها.

ا لمنظــور الشــركة الخــاص بالتوقعــات والتســهيالت القائمــة، تــرى  لــى العمــل واالمتثــال لتعهــداتها الماليــة ادرة عتكون قــ لشــركة ســ أن اارة اإلدطبقــً
لك توصلت إلى حكم بأنه من المناســب إعــداد البيانــات الماليــة علــى أســاس ماتها عند استحقاقها، وبناًء على ذوستكون قادرة على الوفاء بالتزا

مبدأ االستمراریة.

ــة المتواصـــل الشـــركةف توســـو  ــر لدقيقـــ اابعـ ــتجدونـــ ور كروسيـــ فة ألثـ ــع تطـــ ١٩-دكوفيـــ (ا المسـ ــال رة حـــاالت توقـــف األاضـــاع إلدور األو ) مـ عمـ
.)١٩-كوفيدد (كورونا المستج فشي فيروس نتيجًة لت٢٠٢٢الها وأدائها المالي في سنة معمل أن تطرأ على أ المحت
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للشركةالمحاسبيةي السياساتات فغير تالالية و انات الملبياادأسس إعد-٢
ليةانات المابيالد عداأسس إ١-٢

ســبي الــدولي رقــموفقــًا للمعيــار المحا ٢٠٢٢ســبتمبر٣٠أشــهر المنتهيــة فــي التســعةمــوجزة المرحليــة للشــركة لفتــرة ـات الماليـــة الياناد البإعدتم  
مرحلية".الةر الماليیر "التقا ٣٤

یة، وینبغــي أن تقــرأ جنبــًا يــة الســنو مالالت بيانــا فــي الطلوبــة لمااتح معلومــات واإلفصــا الافــةالمــوجزة المرحليــة علــى كيانات الماليةل البتشتمال
.٢٠٢١دیسمبر ٣١مع البيانات المالية السنویة للشركة كما في إلى جنب 

د تكون متوقعة قعلى النتائج التيشراً ؤ مليست بالضرورة٢٠٢٢رسبتمب٣٠نتهية في  لماأشهرالتسعة، إن نتائج فترة  إلى ذلكباإلضافة
. ٢٠٢٢ر دیسمب٣١فييةالمنتهالية المةسنلل

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 فــة اتكلالأمبــدلوفقــاً جزة المــو يــةحلالمر اليــة نــات المتم إعداد البيا 
ــدابنـــودمـــن خـــالل قيمـــة العادلـــةالمدرجـــة بالواالســـتثماراتالخســـائر  ة قياســـها بالقيمـــ متتثماریة، والتـــي یـــ االســـ ارات خـــرى والعقـــ األامل خل الشـــ لـ

ة.العادل

ة من قبل الشركةتبعدة المیت الجدوالتعدیالات فسير تالو المعایير٢-٢

یة للشــركة لســنو اليــة المايانــاتلمتبعــة عنــد إعــداد البمرحليــة مماثلــة لتلــك اإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات الماليــة المــوجزة ال
تقــم الشــركة باالتبــاع ملــ .٢٠٢٢یر ینــا ١ي فــ مفعــول كمــا ة الیار لســ عــایير الجدیــدة ام، باســتثناء اتبــاع ال٢٠٢١دیســمبر٣١ية في لمنتهسنة الل

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

.حلية للشركةالمر بيانات المالية الموجزةلاها ال تؤثر على  ال أن، إ٢٠٢٢رة في سنة ول مرات ألسيتفلعدید من التعدیالت والق اتطب

٣٧التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم –الوفاء بعقد يف  تكال–لتزاماتلمحملة بااودعقال .
 ٣التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم –اإلشارة إلى اإلطار التصوري
 ١٦قم ي ر ي الدول المحاسب المعيار  لىعتیالدالتع–الممتلكات والمكائن والمعدات: المبالغ المحصلة قبل االستخدام المقصود .
  الشركة التابعة التي تقوم  –االتباع ألول مرة للمعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية  ١المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم

باتباع المعيار ألول 
مرة
  رقم المالية  التقاریر  إلعداد  الدولي  المال-٩المعيار  اخترسومال–ية  األدوات  نسبفي  تثبيت با ١٠ة  بار  عن  للتوقف  لمائة 

المطلوبات المالية 
 الضرائب على قياسات القيمة العادلة -الزراعة  ٤١سبي الدولي رقم المعيار المحا

اإذبلية المســتقات تــر لفافــياالســتثناءاتم ركة اســتخدالشــ اتنــويركة.ة المرحلية للشز ة الموج ليـا مالنـات لى البيا تأثير عليس لهذه التعدیالت أي
.بحت قابلة للتطبيقأص

ات غير المؤكدةدیر ة والمصادر الرئيسية للتقسبية الهامحكام المحااأل-٣
يــق السياســـات تطبؤثر علــىفتراضــات التــي تــ رات واالقــدیتلحكــام واوضـــع األاإلدارةإن إعــداد البيانــات الماليــة المــوجزة المرحليــة یتطلــب مــن

ن تلك التقدیرات.ائج الفعلية عقد تختلف النت.لمطلوبات والدخل والمصاریفاو داتموجو ة لللمعلنبالغ اممحاسبية والال

لشــركة ات المحاســبية لق السياســ تطبيــ ارة عنــدتها اإلدلتــي اتخــذذه البيانــات الماليــة المــوجزة المرحليــة، كانــت األحكــام الجوهریــة اعــداد هــ د إ وعنــ 
٣١المدققــة للســنة المنتهيــة فــي الماليــة الســنویةصــادر المطبقــة فــي البيانــات مالم و حكــا س األدة نفــ المؤكــ رلتقــدیرات غيــ لادر الرئيســيةوالمصــ 
.٢٠٢١بر دیسم
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ات من عقود العمالءاإلیراد-٤

صلةمات اإلیرادات المفمعلو ١-٤

ء:من عقود العمالالشركة اتدار إلیلي تحليل  ا یفيم

ي منتهية فال ر شه أةالتسعةر فتي منتهية فالأشهر الثالثةفترة 
سبتمبر٣٠

٢٠٢١سبتمبر٢٠٢٢٣٠سبتمبر٢٠٢١٣٠سبتمبر٢٠٢٢٣٠
درهم درهم درهم درهم 

مدققة)(ير مدققة) (غمدققة)(ير مدققة) (غ
ت إلیرادانوع ا
١٠٥٬٢٥٠٬٥٨٧٨١٬٤١٨٬١٧٢٢٨١٬٨١٣٬٠٨٠٢٤٨٬٩٩٢٬٩٧٨عالسلبيع 

════════════════════════════════════

ي منتهية فأشهر ال التسعةفترة ي منتهية فأشهر الثالثةلافترة 
سبتمبر٣٠

٢٠٢١سبتمبر٢٠٢٢٣٠سبتمبر٢٠٢١٣٠سبتمبر٢٠٢٢٣٠
درهم درهم درهم درهم 

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

٢٧٬٩٣٠٬٦١٨١٥٬٠٨٧٬٢٤١٧٤٬٧٦٥٬٠٣١٤٨٬٨٥٤٬٣٧٤ة دمتح الالعربيةداخل اإلمارات 
٧٧٬٣١٩٬٩٦٩٦٦٬٣٣٠٬٩٣١٢٠٧٬٠٤٨٬٠٤٩٢٠٠٬١٣٨٬٦٠٤المتحدة ربيةات العاإلمار خارج

────────────────────────────────────
١٠٥٬٢٥٠٬٥٨٧٨١٬٤١٨٬١٧٢٢٨١٬٨١٣٬٠٨٠٢٤٨٬٩٩٢٬٩٧٨
════════════════════════════════════

ي منتهية فأشهر ال عةالتسفترة ي تهية فن مأشهر الةثال الثة فتر 
سبتمبر٣٠

٢٠٢١سبتمبر٢٠٢٢٣٠سبتمبر٢٠٢١٣٠سبتمبر٢٠٢٢٣٠
درهم درهم درهم درهم 

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

١٠٥٬٢٥٠٬٥٨٧٨١٬٤١٨٬١٧٢٢٨١٬٨١٣٬٠٨٠٢٤٨٬٩٩٢٬٩٧٨معين ي وقت م نقلها فبضائع ت
════════════════════════════════════

فترة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي (ء عمال٧منات دمن إجمالي اإلیرا٪٨٢ما نسبته تمثل درهم والتيمليون ٢٣٢٬٣غ ادات مبلیر من اإلتتض
.)عمالء٧منتاإلیراداجماليإمن٪٩٤هنسبتا التي تمثل مم و هر دمليون ٢٣٣٬٢–٢٠٢١سبتمبر  ٣٠



خليج ش. م. ع.الأسمنت كة ر ش
حلية الموجزةر المالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠في  

١٠

تتمة) ( ن عقود العمالءمتااإلیراد-٤

أرصدة العقود٢-٤

بردیسم٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
مدرهدرهم 

مدققة)(ققة) مدغير (

موجودات ال
٢٩٠٬٦١٤٬٤٤٦٦٠٬٤٦٨٬٣٧)٨یضاح  لذمم المدینة التجاریة (إا

بات لو طملا
١٣١٬٥٥٦٬٢٧٤٢٬٤١٠١٬)١٥ح (إیضا ءالعمالنمةمدفعات مقد

ت األداءماالتزا٣-٤

١٨٠-١٥٠-٢٠٢٢(التســـليمیومــًا مـــن ١٨٠-١٥٠ق الــدفع عمومـــًا خـــاللُیســـتح تســـليم و لاد عنــ لعام األداء عــن بيـــع الســـ فاء التـــز یــتم اســـتي
).یوماً 

صافي –االستثماردخل)/ (خسارة-٥

ي فمنتهية ر ال أشه سعةالترة تفي منتهية فأشهر الةثال الثفترة 
سبتمبر٣٠

٢٠٢١سبتمبر٢٠٢٢٣٠سبتمبر٢٠٢١٣٠برسبتم٢٠٢٢٣٠
درهم درهم درهم درهم 

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

غيــــر المحققــــة علــــى حربــــا األ/)لخســــائرا(
دلــة مــن ا عالالقيمــةدرجة بمارات المستثاال

٦٬١٦٥٬٧٠٦)٣٬٨٤١٬٠٩٥(٨١٦٬٩٢٥)٦٥٨٬٩٠٣(ئرخسا الوأرباح  خالل األ
استبعاد األرباح  /الخسائر)( من 

العادلة من االستثمارات المدرجة بالقيمة
٨١٩٬١٠١)٢٨٦٬٨٢١(٥٥٣٬٧٠٩)٣١٩٬٠٦٠(خالل األرباح أو الخسائر 

٥٢٦٬٣٩٦١٬٦٥٧٬٨٩٩٢٬٦٦٠٬٤٢١٣٬٢٤٢٬٨٦٣ح ات األربا دخل توزیع
٨٠٣٢٬٦٣٤٢٬٠٦٧٤٬٩٩٨ئد الفوال دخ 

────────────────────────────────────
)١٠٬٢٣٢٬٦٦٨)١٬٤٦٥٬٤٢٨(٣٬٠٣١٬١٦٧)٤٥٠٬٧٦٤

════════════════════════════════════



خليج ش. م. ع.الأسمنت كة ر ش
حلية الموجزةر المالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠في  

١١

رآخدخل  -٦

لتسعة أشهر فترة اة. خاللدبصورة أساسية من مبيعات الخر یتكون الدخل اآلخر، ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
ئة طعة أرض لهيمنح قویض عنه الشركة كتععليهم حصلتمليون در ٦٬٧غ مبلخل اآلخر یتضمن الد،٢٠٢١سبتمبر ٣٠المنتهية في 

لخيمة مقابل ال شيء. كومة رأس اصيص قطعة األرض للشركة في السنوات السابقة من قبل ح تم تخ رأس الخيمة.ميناء

توالمعدالمكائن االممتلكات و -٧

درهــم مليــون ٤٨الممتلكــات والمكــائن والمعــدات، بلغــت اإلضــافات علــى ٢٠٢٢ســبتمبر٣٠أشهر المنتهيــة فــي التسعةة  تر خالل ف)أ
مليــون ٤٠٬٣قــد بلــغ ٢٠٢٢ســبتمبر٣٠المنتهيــة فــي ســتةالألشــهر لســتهالكأن االدرهــم) و مليــون ٣٠٬١–٢٠٢١سبتمبر٣٠(

).همدر ليون م٣٢٬٦–٢٠٢١سبتمبر٣٠درهم (

ملوكة لحكومة رأس الخيمة.قطع أراضي مبطة به علىمرتني الع والمبا اء المصنشتم إن)ب

ة.تحدربية المإلمارات العدولة اداخل  ت والمكائن والمعداتالممتلكا جميع ع تق)ج

ضــاح ی(إاتار رض الســيقــ مقابــل ) لــف درهــمأ٥٠٤–٢٠٢١دیســمبر ٣١(م ألــف درهــ ٣٩٠یــة دفتر ةصــافي قيمــ براتســيا رهــن تــم)د
.)ب)(١٤

).(أ)١٤(إیضاح  من البنوكمقابل السلفياتمكائن والمعداتممتلكات والالعلى  سلبي هد تع یوجد  )ه

ــن بوليصـــ نـــاز الت)و ــأمل عـ ــد ين ة التـ ــي و البنكيـــةت المنقولـــة فيمـــا یتعلـــق بالتســـهيالالممتلكـــات والمكـــائن والمعـــداتى علـــ الحرائـــقضـ التـ
.أ))(١٤حصلت عليها الشركة (إیضاح



خليج ش. م. ع.الأسمنت كة ر ش
حلية الموجزةر المالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠في  

١٢

ون التجاریون واآلخر نون مدیال-٨

ردیسمب٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

مدققة)(ققة) دمغير (

٤٧٬٥٥٥٬٥١٤٤٠٬٤٠٩٬٨٨٤جاریون مدینون ت
)٢٢٤٩٤١٬٢٬()٢٢٤٩٤١٬٢٬())ب(ظةلحو ممتوقعة (ر االئتمان الخسائصص: مخ اً ناقص

٤٤٬٦١٤٬٢٩٠٣٧٬٤٦٨٬٦٦٠

١٥٬٩٦٠٬٠٥٠١٦٬٤٣٢٬١٦٨ون نون آخر دیم
٢٨٣٬٠٦٧٢٬٢٨٣٥٦٧٬٢٬قيقةكة شلمدینة من بيع شر لذمم اا تعلقة بم

٦٢٬٦٤١٬٦٢٣٥٦٬٤٦٨٬١١١
)٢٨٣٠٦٧٬٢٬()٢٨٣٬٥٦٧١٬(مستحقة بعد عامقيقةكة شلمدینة من بيع شر لذمم اا تعلقة بم

٣٤٠٬٠٧٤٬٦١٨٢٨٬٤٠٠٬٥٤إجمالي الجزء المتداول

انات بنكيــة كامل بموجــب ضــمة بالمضمونليون درهم)م١٨٬٩-٢٠٢١دیسمبر ٣١ليون درهم (م٢٢٬٢مبلغ ة بجاریمدینة تذمم)أ
ذمم المدینة التجاریة.صيل هذه الالعمالء لضمان إمكانية تح نمشروطة مأو خطابات اعتماد غير

ي:لكانت كما یترة  ان المتوقعة خالل الفص خسائر االئتمإن الحركة في مخص)ب

رسبتمب٣٠ر بتمب س٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

ة)مدقق(ة) دققمغير (

٢٬٩٤١٬٢٢٤٣٬١٥٨٬٩١٠نةالس/الفترةة في بدایيد  الرص
)٦٨٦٬٧٢١(-نةالس/خالل الفترةكسعال

٢٢٤٩٤١٬٢٬٢٢٤٬٩٤١٬٢السنة/الفترةیةالرصيد في نها 



خليج ش. م. ع.الأسمنت كة ر ش
حلية الموجزةر المالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠في  

١٣

الماليةوراق ستثمار في األ اال-٩

خرى بنود الدخل الشامل األاللمن خدلةة العايمالقالمدرجة بات ار ثمتاالس) أ

بردیسم٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
همدر درهم 

مدققة)() ققةمدغير (

٢٤٬٠٣٥٬٥٦٢٦٦٬٧٣٤٬٦٥٨مدرجة
٧٠٥٠٧٧٬٤٬٥٧٠٠٧٧٬٤٬ير مدرجةغ

نود بمن خالل  عادلة القيمة المارات بإجمالي االستثوعمجم
٢٨٬١١٣٬٢٦٧٧٠٬٨١٢٬٣٦٣بالتكلفةرى شامل األخ لاخلدال

)٠٧٠٬٦٧٥٬٣٩()٢٦٢٬٤٩٧٬٢٣(افي، صاكمالمتر لةيمة العادقاحتياطي الناقصًا:  

٠٠٥٬٦١٦٬٤٢٩٣٬١٣٧٬٣١ة العادلة لالستثماراتقيمال

لي:ا لتالنحو ان علىه كا ارات المذكورة أعالفي لالستثمالجغراإن االنتشار

(مدققة)٢٠٢١دیسمبر٣١مدققة)يرغ(٢٠٢٢برسبتم٣٠
يمة القعلى زكيالتر سبة نلقيمة اعلى نسبة التركيز

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

١٧٥٬٨٣٨١٦٢٬١٥٠٪١٤٨٬٩٣٨١٣٧٬٧٧٧٠٬٥٪٣ارات العربية المتحدةمإلا
عاون  تل مجلس الدو 

٥٢٥٬٦٣٦٬٧٠١٤٣٬٩٧٥٬٣٠٪٣٢٩٬٩٦٤٬٢٧٢٢٨٬٤٧٨٬٤٥٬٩٩٪٩٧ألخرى ليجي االخ 

٣٦٣٬٨١٢٬٧٠٢٩٣٬١٣٧٬٣١٪٢٦٧٬١١٣٬٢٨٠٠٥٬٦١٦٬٤١٠٠٪١٠٠

٢٣٬٥لــغ يمــة ســالبة بمبقخــرى ل األامالشــ للــدخ د او بنــ الل خــ لعادلــة مــن بالقيمــة االمدرجــة يمــة العادلــة لالســتثماراتم فــي القغ التغير المتــراكبل
وق الملكيــة.حقــ نضــمم إدراجهــا درهــم) وتــ مليــون ٣٩٬٧بة بمبلــغســالقيمــة-٢٠٢١دیســمبر٣١(٢٠٢٢سبتمبر٣٠درهم كما فيمليون 

مليــون ١٧٬٣–٢٠٢١بتمبر ســ ٣٠(مليــون درهــم١٦٬٣، قامــت الشــركة بتحویــل ٢٠٢٢ســبتمبر٣٠أشــهر المنتهيــة فــي التســعةخالل فتــرة 
خل الــدبنــودلمــن خــالالعادلــة قيمــةلة با تثمارات المدرجــ ســ الاســتبعاداالناتجــة عــنر المتراكمــة ئإلــى الخســا عادلــةيمــة المن احتيــاطي الق)درهم

ون درهــمليــ م٤٠ألخــرى ابلغ إجمالي عائــدات اســتبعاد االســتثمارات المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بنــود الــدخل الشــامل .رى ألخ الشامل ا
والــذي )مليــون درهــم٠٬١-٢٠٢١ســبتمبر ٣٠(رهــممليــون د١٠٬٥رهممــا أدى إلــى ربــح قــدهــم)مليــون در ١٧٬٦-٢٠٢١تمبر بســ ٣٠(

في بيان الدخل الشامل الموجز المرحلي.یظهر 

ر غيــ ت المدرجــة و لشــركا ي أســهم افــ اتار تثمرى االســ خــ ود الدخل الشامل األة العادلة من خالل بنيمفة بالقق الملكية المصنحقو تضمن أدوات  ت
مــنةادلــ لقيمــة 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



خليج ش. م. ع.الأسمنت كة ر ش
حلية الموجزةر المالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠في  

١٤

مة) (تتالماليةوراق ر في األ ثماتسالا-٩

ح أو الخسائرخالل األربامنت المدرجة بالقيمة العادلة تثمارااالسب) 

ریسمبد٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
مدرهدرهم 

)ةمدقق(مدققة) غير (

٦٨٬٦٣٨٬٧٤٧٧٢٬٥١٥٬٠١٦متداولة
١٥٦٬٨٢٦٢٬١٥٦٢٦٬٨٢٬متداولةغير

٧١٬٤٦٤٬٩٠٣٧٥٬٣٤١٬١٧٢ائر بالتكلفةو الخسالل األرباح ألقيمة العادلة من خ ات با تثمار ساالليإجما وع ممج 
)٢٠٥٬٣١٦٬٣٨()١٩٤٬٢٠٥٬٤٣(ادلةمة العيالقكمة في ناقصًا: تغيرات مترا

٧٠٩٬٢٥٩٬٢٨٩٦٧٬٠٢٤٬٣٧تدلة لالستثماراعا القيمة ال

لتالي:النحو اعلىنه كا الأعرة المذكو تارالالستثمإن االنتشار الجغرافي

ققة)(مد٢٠٢١دیسمبر ٣١دققة)مغير (٢٠٢٢سبتمبر٠٣
يمة القعلى زيكتر سبة النالقيمة على نسبة التركيز

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

٢٧٬٢٧١٬٨١٥١٧٬٠٦٠٬٨٩٧٪٢٥٬٩٦٤٬٧٨٧١٥٬٦١٠٬٤٦٠٤٦٬١٪٥٥.٢دةة المتح يارات العربمإلا
دول مجلس التعاون  

٣٥٧٬٩٠٦٬٤٨٠٧٠٬٩٦٤٬١٩٪١٠٤٬٤٥٤٬٤١٢٤٩٬٦٤٩٬١٢٩٬٥٣٪٨.٤٤ألخرى الخليجي ا

١٧٢٬٣٤١٬٧٥٩٦٧٬٠٢٤٬٣٧٪٨٩١٬٤١٨٬٦٧٧٠٩٬٢٥٩٬٢٨١٠٠٪١٠٠

٢٠٢١ســبتمبر ٣٠مليــون درهــم (٤.٦ثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســائر بلغ إجمالي العائدات من استبعاد االست
ا لمــا ورد فــي ألــف درهــم)٢٦٥أربــاح بلغــت -٢٠٢١ســبتمبر ٣٠ألــف درهــم (٢٨٧مليــون درهــم) مــا أدى إلــى خســائر بمبلــغ ٦.٨- طبقــً

.بيان األرباح أو الخسائر الموجز المرحلي

لي:ما یكهيية  الالمق  األورايفتثمار  االسالحركة فيإن

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

مدققة)(مدققة) غير (

٦٨٬١٦٢٬٢٦٠٦٧٬٩١٣٬٨١٩سنةال/الفترةایة بدتثمارات فيسلقيمة العادلة لالا
٣٬١٧٢٬٢٣٦١٩٬٩٣٣٬٩٣٨سنةال/الفترةإضافات تمت خالل 

)٢٦٬٣٢٩٬٧٣٥()٣٤٬٥٠٥٬٨٤١(ةسنالترة/فلاتمت خاللي  التادات تبعاالس
المدرجة  ند إعادة تقييم االستثماراتغير المحققة عحألربا ا/)الخسائر(

١٬٥٦٣٬٣٠٧)٣٬٨٤١٬٠٩٥()٥إیضاح  (رلخسائاح أو ال األربمن خاللة  عادلبالقيمة ا
ة من خالل  مة العادلالستثمارات المدرجة بالقيغير في القيمة العادلة للتا

٩٣١٬٠٨٠٬٥)١١١٬٨٤٦(خرى مل األلشا ل ادخ النود ب

٧١٤٬٨٧٥٬٣٢٢٦٠٬١٦٢٬٦٨سنةالالفترة/ستثمارات في نهایة القيمة العادلة لال



خليج ش. م. ع.الأسمنت كة ر ش
حلية الموجزةر المالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠في  

١٥

زون المخ-١٠
دیسمبر٣١بتمبر س٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
مدرههم در 

مدققة)(مدققة) غير (

٣٬٦٠٤٬٤٠١٢٬٨٧٤٬٢٠٥امة الصنعتائعبض
٦٬٩٥٩٬٣٦٤٩٬٩٦٨٬١٥٣ةيمواد أول

٢٬٤٧٦٬٣٣٨٨٬١٨٣٬٠٤٤تنفيذالعمال قيداأل
٤١٬١٧٢٬٠٣٧٤٠٬٩٨٦٬١٥٥لتشحيموزیوت ااألكياس والوقود  

٢٣٬٨٨٦٬٢٢٠٢٦٬١٩٦٬١٦٤نةالصيا رة  إدا-لغيار  طع اق
٨٬٤١٨٬٧٧٦١١٬١٦٣٬٨٤٢كيةالستهالادالموا

٧٢٢٬٣٦٤٣١٧٬٤٤٨واتأد

٨٦٬٩٥٣٬٨٥٨٩٩٬٨١٩٬٨٨٠
)٥٥٥٠٢٥٬١٬٢()٥٥٥٠٢٥٬٢١٬(ء الحركةون بطيمخصص المخز :ناقصاً 

٣٠٣٬٩٢٨٬٦٥٣٢٥٬٧٩٤٬٧٨

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

).(أ)١٤(إیضاحةكشرلیھا اللت عصح تيالیة كبنلالتسھیالت ازون مقابل المخ ن رھتمب) 

د في الصندوق قوالننوكدى الباألرصدة ل-١١
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

مدققة)(مدققة) غير (

٣٠٨٬٦٨٥٧٬٩قد في الصندوق ن

البنوك:األرصدة لدى 
٦٬٩٦٤٬٠٧٢٤٬٢٩٨٬٢٩٠الحسابات الجاریة

١١٠٬٣٩٣٬٧٠١٤٬٨٧٤٬٢اه)ح أدنا ضی(اإلبلطالودائع تحت

١٨٢٬٧٣٥٬١٤٣٠٤٬١٧٢٬٧دة لدى البنوكرصاألمجموع

٤٩٠٬٣٦٣٬١٤١٦١٬٨٢١٬٧ق وك والنقد في الصندو ألرصدة لدى البنا



خليج ش. م. ع.الأسمنت كة ر ش
حلية الموجزةر المالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠في  

١٦

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

٢٠٢٢٢٠٢١
رهمددرهم 

ة)ققمد(قة) قمدغير (
وكالبنرصدة لدىاأل

١٢٬٣٤٧٬٩١٥٥٬١٤٣٬٥٦٣ربية المتحدةخل اإلمارات العدا
٢٦٧٬٠٠٩٢٬٧٤١٬٠٢٨٬٢الخليجي األخرى ن  او س التعضمن دول مجل

١٨٢٬٣٥٧٬١٤٣٠٤٬١٧٢٬٧

أشهر.ثالثةتقل عن ة تم لمدتو ًا ریة سنویلطلب فائدة باألسعار التجا حت اتالودائع ى  یترتب عل

المالس  أر -١٢
بریسمد٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

مدققة)(ة) مدققغير (

مل:ا بالكلمصدر والمدفوعاو صرح بهالم
٤١٠٥٤٨٬٤١٠٬٤١٠٥٤٨٬٤١٠٬رهمد١نها مكلدي قيمة عا مهس٤١٠٥٤٨٬٤١٠٬

اطياتيالحتا-١٣
مــن ٪١٠ل یــتم تحویــ يــة المتحــدة، ربمــارات العدولــة اإلفــي ٢٠٢١لســنة٣٢مدي رقــ ا تحــ االوالقــانون اســي للشــركة األسظــاملنات اطلبــ وفقــًا لمت

بلــغ ىإلــى االحتيــاطي القــانوني متــ یقــاف التحویــل . یجــوز إري االختيــا يــاطي تح أخــرى إلــى اال٪١٠و حتيــاطي القــانونياألرباح السنویة إلى اال
ف جــوز إیقــا ویالقــانون.هــا لتــي یســمح بت احــاالي الفــ إالوزیــع تللبــلقا ريــ طي غتيا دفوع. إن هذا االح لمال الماس ٪ من رأ٥٠هذا االحتياطي  

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

ياحتياططي احتيا 
المجموعتياري اخ قانوني 
مدرهم هر ددرهم 

٥٥٧٬٩٣٠٬٣٤٣٤٨٤٧٣٢٬٤٬٠٤١٬٦٦٣٬٣٤٨(مدققة)٢٠٢١دیسمبر ٣١في  الرصيد

٥٥٧٩٣٠٬٣٤٣٬٤٨٤٧٣٢٬٤٬٠٤١٦٦٣٬٣٤٨٬مدققة)غير (٢٠٢٢سبتمبر٣٠ي فلرصيدا



خليج ش. م. ع.الأسمنت كة ر ش
حلية الموجزةر المالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠في  

١٧

(تتمة) ياطياتاالحت-١٣

لم تتم الموافقة على إعالن توزیعات ،)٢٠٢١إبریل ١١–٢٠٢١(٢٠٢٢مارس  ٢٨نعقدة بتاریخ  سنویة المومية الل الجمعية العمخال
مليون درهم بشرط الحصول على  ٢٠.٥تمت الموافقة على توزیع أرباح بمبلغ  -٢٠٢١( ٢٠٢١دیسمبر  ٣١أرباح للسنة المنتهية في  

). ١٧الموافقات التنظيمية الالزمة) (إیضاح 

وكالبنن سلفيات مال-١٤

قصيرة األجل-أ

ریسمبد٣١بر متسب٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
رهمددرهم 

مدققة)(مدققة) غير (

٧٥٤٬٤٦٢١٬٣٩٥٬٨٢٧البنوكن ف مسحب على المكشو الت هيالست
٣٣٦٬٥٥١٬٥٢٧٤٧٬٦٠٠٬٢٧قرض قصير األجل

٠٩٥٬٣٠٦٬٥٣٥٧٤٬٩٩٦٬٢٨وع السلفيات من البنوكممج 

دةصــ أر علــى ترتــب. تثنــي عشــر شــهًراالل اخــ جل األقصيرة القروضتم سدادیو بالطلدعنللشركة كشوف لى المسحب عالأرصدةیتم سداد
باإلضــافة إلــى فــروق األســعار علــى ســعر إیبــورسية في السوق بنــاءً ر متغيرة وتنافعا بأسدة ئلقرض قصير األجل فا واوفشلسحب على المكا

ریــق تغطــي د الح ضــ ن يتــأمليصــة العــن بو لالتنــاز لثــ مخــرى ألاســندات الماليــة بعــض الركة و لشــ عــن ادر 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 

لجة األیل) طو ب 

لى النحو التالي:ركز المالي عد في بيان المفوائرتب عليها  تي تتالألجل  ة لیطو روض  قلم اإلفصاح عن ایت

دیسمبر٣١ر سبتمب ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

مدققة)(مدققة) غير (

١٧٤٬٣٧٤٢٠٠٬٤٦٩المتداولء  الجز 
٩٤٩٬١٢٢-المتداولغير  لجزء  ا

٣٧٤٬١٧٤٤١٨٬٣٢٣وض ألجللقر امجموع 

سحق الســداد علــى أســا تســتو )) د(٧ســيارات الممولــة (إیضــاح ونة مقابــل المضــموهــيویًا نســ ٪٣ســبة ائــدة بنألجــل فضو قــر ى اللــ عترتــبت
.٢٠٢٣أغسطس ١خ  بتاریدفعة آخر  تستحق شهري و 



خليج ش. م. ع.الأسمنت كة ر ش
حلية الموجزةر المالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠في  

١٨

رون ئنون التجاریون واآلخالدا-١٥
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمم دره

ققة)مد(قة) مدقغير (

١٤٧٬٤٥٥٬٧٤٠١٥٩٬٢٦٠٬١٧٤ن و ریا تج ن و ائند
٢٩٬٠١٧٬٤٠٢٢٩٬٣٨٧٬٠٧١المستحقةو ستلمةمغير الرباحتوزیعات األ

١٢٬٤٤٢٬٤٢٥١١٬٢٠٢٬٦٩٧حقةتمصاریف مس
٢٬٥٥٦٬١٣١١٬٤١٠٬٧٤٢)٤(إیضاح  لفيات من العمالءس

٧٣٩٬٢٤٣١٬١٠٢٬١١٦حقة الدفعيمة مضافة مستقبضرائ
٥٥٨٬٥٦٩١١٢٬٤٨٨ون آخرون ئناد

٩٦٧٬٧٨٠٬١٩٢٠١١٬٢٤٧٬٢٠٣

للسهمةاألساسية خسار ال-١٦

ي منتهية فأشهر ال لتسعةافترة ي ة فمنتهيأشهر الةالثالثفترة 
بتمبرس٣٠

٢٠٢١سبتمبر٢٠٢٢٣٠سبتمبر٢٠٢١٣٠سبتمبر٢٠٢٢٣٠
درهم درهم درهم درهم 

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

) ٤٣٬٦٩٠٬٩٩٧() ٥١٬٤٠٦٬٦٦٨() ١٨٬٣٠٩٬٣٠٢() ٢٢٬١٦٤٬٥٨٠(للفترة ر ئ خسا لا
════════════════════════════════════

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

) ٠٬١٠٦()٠٬١٢٥() ٠٬٠٤٥()٠٬٠٥٤(مللسهساسيةألار ائ خسلا
════════════════════════════════════

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

ح توزیعات األربا-١٧

علــى توزیعــات فــق المســاهمون یوالــم،)٢٠٢١یــل إبر ١١–٢٠٢١(٢٠٢٢سار مــ ٢٨خة بتــاریدالمنعقــ يــة الســنویة العمومعيــة خــالل الجم
تمثــل لتــي وادرهــم مليــون ٢٠٬٥مــة ات أربــاح نقدیــة بقيعــ وافقــة علــى توزیتمــت الم-٢٠٢١(٢٠٢١مبر دیســ ٣١هيــة فــي ســنة المنتللاألربــاح

ل ضــاء مجلــس اإلدارة مــن قبــ عأي تعویضــات ألدمــا اعتمتلــم یــ كمــا أنــه.٢٠٢٠مبر دیســ ٣١للســنة المنتهيــة فــي ٪ مــن رأس مــال الشــركة ٥
ال شيء).-٢٠٢٠(٢٠٢١سمبردی٣١المنتهية في  نةسالمساهمين لل



خليج ش. م. ع.الأسمنت كة ر ش
حلية الموجزةر المالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠في  

١٩

قةالعالتاف ذاطر مع األتاألرصدة والمعامال-١٨

العالقةات التالية مع األطراف ذ، أبرمت الشركة المعامالتةالفتر خالل  

ي هية فنت مأشهر ال سعةتلافترةي تهية فمن أشهر الالثالثةة فتر 
سبتمبر٣٠

٢٠٢٢
سبتمبر٣٠

٢٠٢١
سبتمبر٣٠

٢٠٢١مبرسبت٢٠٢٢٣٠
درهم درهم درهم درهم 

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

٢٢٢٬٠٩٧١٤١٬٠٦٠٦٩٤٬٧٣٧٣٩٨٬٤٨٦اللجان حضور اجتماعات مجلس اإلدارة و اریفمص
══════════════════════════════════

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

══════════════════════════════════

يالموظفي اإلدارة العت تعویضا
:یليا مكانت كالفترةالعليا خالل  إن تعویضات اإلدارة  

ي منتهية فأشهر ال التسعةفترة ي منتهية فشهر الألثالثةافترة 
سبتمبر٣٠

٢٠٢١سبتمبر٢٠٢٢٣٠سبتمبر٢٠٢١٣٠سبتمبر٢٠٢٢٣٠
درهم درهم درهم هم در 

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

١٬٠٣٣٬١٣٣٩٧٨٬٢٣٣٣٬١٧٢٬٧٦٦٢٬٩٣٤٬٦٩٩األجل خرى قصيرةالمزایا األ و اتبلرو ا
٧٢٬٩٢٧٧٢٬٣٤٣٢٢٧٬٧٠٥٢١٧٬٠٢٨فين نهایة الخدمة للموظفأةمكا 

────────────────────────────────────
١٬١٠٦٬٠٦٠١٬٠٥٠٬٥٧٦٣٬٤٠٠٬٤٧١٣٬١٥١٬٧٢٧

════════════════════════════════════

الفتــرةخــالل ت مصــروفا هــي المبــالغ المثبتــة كاألجــل يرةصــ قألخــرى زایــا املواتــب او ر الاله تتعلــق بأعــ ول فــي الجــدعنهــا ح مفصــ إن المبــالغ ال
إلدارة العليا.موظفي االمتعلقة بو 

ات الطارئة وااللتزاماتالمطلوب-١٩
ردیسمب٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
همدر درهم 

مدققة)(دققة) مغير (

٦٧٥٬٩٩٨٬٤٤٢٩٤٬٩٧٣٬٦١اعتمادات مستندیة
٧٢٥٬٦٣٧٢٥٬٦٣مانضتخطابا 



خليج ش. م. ع.الأسمنت كة ر ش
حلية الموجزةر المالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠في  

٢٠

ةالمعلومات القطاعي-٢٠

رئيسيين:أعمالخالل قطاعيكة من شر مل التع

.اریةمثالستالعقارات او )ریةا لج ااتحسابالناء  (باستثلدى البنوكودائع  لوراق مالية واذي یشتمل على االستثمارات في أتثمار الاع االسسمنت، وقطع جميع أنواع اإلیشمل تصنيو يقطاع صناع

٢٠٢١سبتمبر٣٠شهر المنتهية فيأالتسعةة فتر ٢٠٢٢سبتمبر٣٠هر المنتهية في شألتسعةاة فتر 
المجموع مارات استثتصنيعالمجموع ت استثماراتصنيع
درهم درهم درهم درهم درهم درهم 

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

٢٤٨٬٩٩٢٬٩٧٨-٢٨١٬٨١٣٬٠٨٠٢٤٨٬٩٩٢٬٩٧٨-٢٨١٬٨١٣٬٠٨٠ع طا القتاإیراد
══════════════════════════════════════════════════════

) ٤٣٬٦٩٠٬٩٩٧(١٠٬٢٣٢٬٦٦٨) ٥٣٬٩٢٣٬٦٦٥() ٥١٬٤٠٦٬٦٦٨()١٬٤٦٥٬٤٢٨() ٤٩٬٩٤١٬٢٤٠(ج القطاع نتائ
══════════════════════════════════════════════════════

٢٠٢١سمبرید٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠
المجموع استثمارات تصنيعالمجموع استثمارات تصنيع

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

٨٠٢٬٣٥٩٬٣١٩٥٢٬٨٩٨٬٨٢٤٨٥٥٬٢٥٨٬١٤٣٧٩٨٬٧٢٨٬٦٩٩٨٣٬٦٦٦٬٢٧٤٨٨٢٬٣٩٤٬٩٧٣قطاع التجوداو م
══════════════════════════════════════════════════════════

٢٤١٬٠٤٧٬٧٨٦-٢٥٤٬٩٢٦٬٠٠٢٢٤١٬٠٤٧٬٧٨٦-٢٥٤٬٩٢٦٬٠٠٢القطاع مطلوبات
══════════════════════════════════════════════════════

ال.مألعاتاعا ي معامالت بين قطال توجد أ



خليج ش. م. ع.الأسمنت كة ر ش
حلية الموجزةر المالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠في  

٢١

مة)تت( علومات القطاعيةالم- ٢٠

ة، موضحة أدناه: ، إعداد التقاریر القطاعي٨مالية رقم عداد التقاریر الي إل ولالدرالمعيا المعلومات اإلضافية حسب متطلبات إن

ية فلجغراعات ا الومات حول القطعم)أ

٧٤٬٨لعربية المتحدة  ات ار ما ة داخل دولة اإلللشركمالءالعنت مداار ی، بلغت اإل٢٠٢٢برسبتم٣٠ي  هية فمنتالأشهرالتسعةفترة  خالل  
ت دولة اإلمارایرادات من العمالء خارجمليون درهم) وبلغت اإل٤٨٬٩–٢٠٢١سبتمبر٣٠تهية في  نأشهر المالتسعةة  فتر مليون درهم (

رهم).دمليون ٢٠٠٬١–٢٠٢١رسبتمب ٣٠فييةهمنتالأشهر التسعةترة  فم (درهليون م٢٠٧جانب) تحدة (العمالء األمبية اللعر ا

أهم العمالء)ب 

٣٠فترة التسعة أشهر المنتهية في  (عمالء  ٧من  مالي اإلیراداتمن إج ٪ ٨٢یمثل  ي  ذوال،  همدر مليون ٢٣٢٬٣لغ  یرادات مبإلتتضمن ا
.)الءعم٧من داتالي اإلیراجمإ من٪٩٤الذي یمثل و )مليون درهم٢٣٣٬٢–٢٠٢١سبتمبر 

دلةالعة ااس القيميق-٢١

ن المشــاركين يمعاملة منتظمــة بــ مطلوبات ما فيویل بندات ما أو المدفوع لتح موجوددسيتم قبضه لبيع بنالذي دلة هي السعرلعا مة القيإن ا
ة قيمــ تعریــف الضــمنتیلــة.لعادات القيمــة ار 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 أنترالعادلة افا
مجحفة.

لمدرجة بالتكلفة المطفأةالعادلة لألدوات المالية امة القي
تعــادل المــوجزة المرحليــةالماليـــة انـــاتطفــأة فــي البيالمكلفــةالتلمثبتــة باةاليــ وبــات الملطلمواليــةالما للموجــودات جــةالمدر لغ بــا المأن ترى اإلدارة 

.عادلةقيمها ال

يمة العادلةاس القألغراض قيةفتراضات المطبقالايم و أساليب التقي
الماليــةخدمة فــي البيانــاتمستالضاتواالفتراثلةما ملامقييليب التأسا ة باستخدامليما لية والمطلوبات االمالودات العادلة للموج یتم تحدید القيمة

.٢٠٢١بر دیسم٣١هية في  تالمنللسنةنویة المدققة  الس

كررلعادلة على أساس متبالقيمة االتي یتم قياسها و ةللشركت المالية  القيمة العادلة للموجودا
ة تحدیــد ومــات عــن كيفيــ ح الجــدول التــالي معلوضــ یة. ماليــ ر الیقــار تلارة ة فتــ ي نهایــ لة فــ دلقيمة العا با كة للشر مالية ات الیتم قياس بعض الموجود

لمالية؛جودات اذه المو هم العادلة لالقي



خليج ش. م. ع.الأسمنت كة ر ش
حلية الموجزةر المالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠في  

٢٢

(تتمة) لةقياس القيمة العاد-٢١

ودات المالية جو مال
تسلسل  لة  قيمة العادال

القيمة  
لعادلة ا

أساليب التقييم  
ت لمدخالوا

ة ئيسيالر 

دخالت لما
ر  ة غي م الها
حوظة المل

دخالت ملاةقعال
حوظة  لملر اغي

ة العادلبالقيمة 
سبتمبر٣٠

٢٠٢٢
بر دیسم٣١

٢٠٢١
درهم م دره

(مدققة)مدققة) ر غي(

رات في االستثما 
وق الملكية  حق

المدرجة  اولةالمتد
لعادلة من ة اقيمبال

دخلبنود الخالل
٣٬٩٩٧٬٦٣٢٣٠٬٥١٨٬٩٢٠األخرى الشامل 

١ستوى لما
ر عا سأ
طاءات علا
لة في داو تلما

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
تقييم  طریقة

صافي 
تالموجودا

عدلةالم

ي قيمة صاف 
وداتموج لا

دم خصم لعوال
یقد تسو جو و 

اإلدارةتخدمستا
صافي  تقييمیقةر 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

٢٨٬٢٥٩٬٧٠٩٣٧٬٠٢٤٬٩٦٧ائر لخسا

١توى المس
عار أس

ءاتا العط
تداولة في الم

طة نشسوق 
بق طن یالءشيال

────────────────────
٣٢٬٨٧٥٬٧١٤٦٨٬١٦٢٬٢٦٠

════════════════════



خليج ش. م. ع.الأسمنت كة ر ش
حلية الموجزةر المالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠في  

٢٣

دلة (تتمة) قياس القيمة العا-٢١

قيمة العادلةالسلتسل
الحــد ا إلــىتناداســ العادلــة يمــةلقاســل ن تسلا ضــمفهیــتم تصــنيا عنهــ صــاحا أو اإلفة لهــ عادلــ قيــاس القيمــة اللتــي یــتم ة اوات الماليــ إن جميــع األد

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

لة.ت المماثوبا ت أو المطلشطة للموجوداي األسواق الن) فلةاولة (غير المعدول: أسعار السوق المتدالمستوى األ

يــر رة أو غصــورة مباشــ لحوظــة بمادلــة (مــدخالت ة العلقيمــ ازم لقيــاسالــالت دخالن المــ نــى مــ دالحــد األمدتســتخ يم ســاليب تقيــ ي: ألثــانالمســتوى ا
مباشرة)،

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

ویات بــين مســتحویالت قد تمــتت التكانذاة فيما إكلشر ادتحدكرر، س متسا لة على أدا العيمةثبتة بالقالموباتموجودات والمطلبخصوص ال
ــة كــ ككــ لــةاس القيمــة العاددنــى مســتوى الجوهریــة لقيــ التصــنيف (اســتنادًا إلــى مــدخالت أمبإعــادة تقيــيلتسلســل فــي ا د ل فتــرة إلعــدال) فــي نهای

مالية.الالتقاریر

ل ادلــة خــاللقيمــة العقيــاس اتخدمة في عمليا المستالت دخ نواع المأم و ييقالتاليب وأسكةصة بالشر ا خ م القييمليات التلى عير علم یطرأ أي تغي
الفترة.

مدققة)غير (٢٠٢٢سبتمبر٣٠

المجموع٣المستوى ٢المستوى ١ى المستو 
همدر درهم م درهدرهم 

١٢٬٦٣٠٬٠٠٠١٢٬٦٣٠٬٠٠٠--ةقارات االستثماریالع

دلةالعا بالقيمةةج مدر الات  االستثمار 
٢٨٬٢٥٩٬٧٠٩--٢٨٬٢٥٩٬٧٠٩ئرلخسا ارباح أوألل االخ من 

القيمة العادلةبلمدرجة ت اتثمارااالس
ود الدخل الشامل األخرى:ن خالل بنم
٣٬٩٩٧٬٦٣٢--٣٬٩٩٧٬٦٣٢ية المتداولةملكحقوق ال-
٣٧٣٦١٨٬٣٧٣٬٦١٨--ولةمتداغير الق الملكية حقو -

٧٣٣٬٢٤٨٬١٣٤٧١٬٥٠٥٬٥٤-٣٤١٬٢٥٧٬٣٢



خليج ش. م. ع.الأسمنت كة ر ش
حلية الموجزةر المالماليةات حول البياناتضاحإی

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠في  

٢٤

(تتمة) لعادلةالقيمة اقياس-٢١

قة)ق(مد٢٠٢١بر یسمد٣١

المجموع٣المستوى ٢ى و المست١المستوى 
مدرهدرهم درهم رهم د

١٢٬٦٣٠٬٠٠٠١٢٬٦٣٠٬٠٠٠--ةقارات االستثماریالع

دلةالعا بالقيمةةج مدر ات الاالستثمار 
٣٧٬٠٢٤٬٩٦٧--٣٧٬٠٢٤٬٩٦٧رلخسائمن خالل األرباح أو ا

القيمة العادلةبلمدرجة ت اتثمارااالس
ود الدخل الشامل األخرى:ن خالل بنم
٣٠٬٥١٨٬٩٢٠--٣٠٬٥١٨٬٩٢٠ية المتداولةملكحقوق ال-
٣٧٣٦١٨٬٣٧٣٦١٨٬--ولةمتداغير الق الملكية حقو -

٣٧٣٬٢٤٨٬١٣٢٦٠٬٧٩٢٬٨٠-٨٨٧٬٥٤٣٬٦٧

يذلك لــيس هنــاك أًا لــ ووفقــ العادلــة بالقيمــةجــب قياســها یمالية بات. ال توجد أي مطلو الفترةخالل ن المستویات الت بيیأي تحو ناكن هكتمل
ل أعاله.صوص الجدو فصاح بخ إ

وجزةالمالمرحلية يـة اللموافقة على البيانـات الما-٢٢

.٢٠٢٢نوفمبر  ٩بتاریخ  قبل مجلس اإلدارةدار منصدها لإلتما اعو جزةلية المو المرح لماليـة نـات البيا ى اوافقة علتمت الم
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