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  د )غير مدقق(د )غير مدقق(الموجز الموحالموجز الموح  بيان الدخلبيان الدخل
  33003300يونيو يونيو   0303المنتهية في المنتهية في   الستة اشهرالستة اشهرلفترة لفترة 

 
 يونيو 03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   يونيو 03لفترة الستة أشهر المنتهية في     

 2302  3300  2302  3300  إيضاح  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    
           

 0232002  066.077  0032032  666.063    المبيعــات

 (0202070)  (054.065)  (2372902)  (334.307)    تكلفة المبيعات

 0702000  300.303  0332003  403.035    إجمالي الربح

 (0202991)  (004.356)  (2272733)  (350.400)    مصاريف المبيعات والتسويق

 (032992)  (34.346)  (272333)  (40.036)    المصاريف اإلدارية والعمومية

 02133  4.663  22001  3.043    إيرادات أخرى

 02003  3.073  (02027)  0.070    )خسائر( استثمارات وأخرى/أرباح 

 (02000)  (5.506)  (032397)  (00.653)    مصاريف تمويل

 102077  54.353  0032330  006.363    الربح للفترة
           

           الى:العائد 
 102077  54.533  0032330  007.334    مساهمي الشركة

 --  (353)  --  (064)    حصة االقلية غير المسيطرة
    006.363  0032330  54.353  102077 
           

 127  6.0  0223  00.6  03  )فلس امارات( الربح األساسي للسهم الواحد

 
 الموجزة الموحدة المالية لبياناتامن هذه  ال يتجزأ جزءا  تشكل اإليضاحات المرفقة إن 
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  )غير مدقق()غير مدقق(  بيان الدخل الشامل الموجز الموحدبيان الدخل الشامل الموجز الموحد
  33003300يونيو يونيو   0303المنتهية في المنتهية في   الستة اشهرالستة اشهرلفترة لفترة 

 
 يونيو 03ر المنتهية في لفترة الثالثة أشه يونيو 03لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 3300 2302 3300 2302 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 102077 54.353 0032330 006.363 الربح للفترة

     األخرى: (/)الخسارة الشاملةالشامل بنود الدخل 
     

     من الممكن اعادة تصنيفها الحقاً ضمن األرباح أو الخسائر: بنود

 (010) 4.053 003 3.337 لتغيرات في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيعا

 -- (005) -- (303) البيانات المالية للشركات التابعةفروقات ترجمة عمالت 
     

     بنود لن يتم اعادة تصنيفها الحقاً ضمن األرباح أو الخسائر:
 في بيان حصة المجموعة من اإلنحفاض في القيمة المعترف به

 -- -- 12321 -- الدخل للشركة الزميلة  

 (02013) -- (02013) (3.333) مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 372370 53.366 0032970 033.376 إجمالي الدخل الشامل للفترة

     

     العائد الى:

 372370 53.573 0032970 030.060 مساهمي الشركة

 -- (030) -- (434) حصة االقلية غير المسيطرة

 033.376 0032970 53.366 372370 

 
 
 

 الموجزة الموحدة المالية بياناتالمن هذه  ال يتجزأجزءا  تشكل اإليضاحات المرفقة إن 
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  لملكية الموجز الموحدلملكية الموجز الموحداابيان التغيرات في حقوق بيان التغيرات في حقوق 
  33003300يونيو يونيو   0303ي ي المنتهية فالمنتهية ف  الستة اشهرالستة اشهرلفترة لفترة 

  

 رأس المال 
احتياطي 

 قانوني
احتياطي 
 اختياري

 ترجمةاحتياطي 
 العمالت األجنبية

التغيرات المتراكمة 
في القيمة العادلة 

 لالستثمارات
رباح األ 
 مستبقاةال

العائد لمساهمي 
 الشركة 

حقوق االقلية 
 ـوعالمجم غير المسيطرة

           ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهم ألف ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 021072303 -- 021072303 0732330 (012000) 320 0032202 0022017 9002012 )مدققة( 2300ديسمبر  00الرصيد كما في 

 0032330 -- 0032330 0032330 -- -- -- -- -- 2302يونيو  03الستة اشهر المنتهية في فترة لربح ال
 02770 -- 02770 (02013) 12030 -- -- -- -- الدخل الشامل األخرى بنود

 0032970 -- 0032970 0372010 12030 -- -- -- -- اجمالي الدخل الشامل للفترة
 -- -- -- (902001) -- -- -- -- 902001 (01توزيعات أسهم منحة )إيضاح 

 (902001) -- (902001) (902001) -- -- -- -- -- (01توزيعات ارباح نقدية معتمدة )ايضاح 
 902001 -- -- -- -- (0322093) (902001) -- (902001) 

 020002291 -- 020002291 0102103 (72093) 320 0032202 0022017 9332039 )غير مدققة( 2302يونيو  03الرصيد كما في 
 029332937 02033 029312030 3302372 (02703) 330 0032213 0322930 9332039 )مدققة( 2302ديسمبر  00الرصيد كما في 

 0002373 (073) 0092233 0092233 -- -- -- -- -- 2300يونيو  03الستة اشهر المنتهية في فترة لربح ال
 12737 (73) 02397 (22333) 32239 (023) -- -- -- بنود الدخل الشامل األخرى
 0222397 (333) 0202000 0012233 32239 (023) -- -- -- اجمالي الدخل الشامل للفترة

 -- -- -- (932307) -- -- -- -- 932307 (01توزيعات أسهم منحة )إيضاح 
 (932307) -- (932307) (932307) -- -- -- -- -- (01توزيعات ارباح نقدية معتمدة )ايضاح 

 932307 -- -- -- -- (0102703) (932307) -- (932307) 
 0.750.066 3.734 0.753.465 064.403 0.370 670 003.354 033.730 360.056 )غير مدققة( 3300يو يون 03الرصيد كما في 

 
 
 

 الموجزة الموحدة المالية البياناتمن هذه  ال يتجزأجزءا  تشكل المرفقة  إن اإليضاحات
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  لموحد )غير مدقق(لموحد )غير مدقق(الموجز االموجز ا  بيان التدفقات النقديةبيان التدفقات النقدية

  33003300يونيو يونيو   0303المنتهية في المنتهية في   الستة اشهرالستة اشهرلفترة لفترة 
 
 

 يونيو 03 لفترة الستة أشهر المنتهية في  

  3300  2302 

 ألف درهم  ألف درهم  

     
     التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية

 0032330  006.363  الربح للفترة
     تعديالت:

 202793  36.333  اآلالت والمعداتاستهالك الممتلكات و   
 22030  --  خسائر استثمار في شركة زميلة  
 912  (3.366)  بغرض المتاجرة –خسائر إعادة تقييم استثمارات )أرباح(/   
 032397  00.653  مصاريف تمويل  
 22709  4.333  مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين  

 التشغيلية قبل التغيرات فيالتدفقات النقدية من العمليات 
 رأس المال العامل  

 
057.330  0102709 

 (0012013)  (300.406)  الزيادة في ذمم تجارية مدينة وأخرى
 22099  (7.673)  النقص في المخزون)الزيادة(/ 

 022233  60.607  الزيادة في ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
 --  (366)  تعويض نهاية الخدمة المدفوع للموظفين

      002203  0.770  صافي النقد الناتج من نشاطات التشغيل
     التدفقات النقدية من نشاطات االستثمار

 (022913)  (30.000)  اإلضافات على الممتلكات واآلالت والمعدات
      (022913)  (30.000)  النقد المستخدم في نشاطات اإلستثمار

     عمليات التمويليةالتدفقات النقدية من ال
 0002233  336.733  الزيادة في استالف من البنوك

 (002320)  (65.306)  توزيعات أرباح مدفوعة
 (02013)  (3.333)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 (032397)  (00.653)  مصاريف التمويل المدفوعة

      012213  037.743  صافي النقد الناتج من العمليات التمويلية
 002903  036.034  في النقد وما يعادله صافي الزيادة

 --  (303)  أثر التغير في اسعار الصرف على النقد وما يعادله
 032010  33.636  النقد وما يعادله في بداية الفترة

 0322039  033.653  (6)ايضاح  النقد وما يعادله في نهاية الفترة
 
 

 الموحدة الموجزةالمالية  البياناتمن هذه ال يتجزأ كل جزءا  إن اإليضاحات المرفقة تش
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  البيانات المالية الموجزة الموحدةالبيانات المالية الموجزة الموحدةحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  33003300يونيو يونيو   0303المنتهية في المنتهية في   الستة اشهرالستة اشهرلفترة لفترة 

 

  عامةعامة  --00

رأس الخيمة  -ة )الشركة( مقرها الرئيسي في الدقداقة الخليج للصناعات الدوائية هي شركة مساهمة عامشركة 
عن صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها  والصادر 1/33تأسست بموجب المرسوم األميري رقم 

تتألف المجموعة من . 0733مايو  3الصادر بتاريخ  7/33األميري رقم  والمرسوم 0733مارس  03بتاريخ 
 (.0)إيضاح  "المجموعة" االتابعة لهوائية والمؤسسات الخليج للصناعات الدشركة 

 
 االسهم العادية للشركة مدرجة في سوق ابوظبي لألوراق المالية.إن 

 
 دولة االمارات العربية المتحدة. –، رأس الخيمة 779صندوق بريد رقم  هوإن عنوان الشركة المسجل 

 
نتاج  العقاقير والمستحضرات الطبية والصيدالنية بمختلف و  األدويةتتمثل أنشطة الشركة الرئيسية بتصنيع وا 

 . 0733أنواعها وكذلك مستحضرات التجميل وقد بدأ اإلنتاج التجاري للشركة في نوفمبر 
 
قيـد اإلصـدار وغيـر سـارية المفعـول والتـي لـم المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليـة الجديـدة والمعدةلـة  -3

 يحن موعد تطبيقها بعد 
ولم  هاإصدار التي تم معايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة المبكر للتطبيق الب المجموعةم قلم ت

 يحن موعد تطبيقها بعد:
 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدةلة 
 

يطبــــق للفتــــرات الســــنوية 
 التي تبدأ من أو بعد

  

 األدوات المالية:  9لتقارير المالية رقم عداد ادولي إلتعديالت على المعيار ال
لتقارير عداد اإلمتعلق بإفصاحات حول التطبيق األولي للمعايير الدولية  إفصاح
 المالية

أو عند ) 2301يناير  0
لمعيار الدولي تطبيق ا

المالية رقم  إلعداد التقارير
 (للمرة األولى 7

  

 الصادر في نوفمبر  األدوات المالية 7 رقم ماليةال المعيار الدولي إلعداد التقارير
المعيار الذي يقدم متطلبات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات المالية.  2337

ويتضمن  2303المعدل في أكتوبر  7 رقم المالية الدولي إلعداد التقارير
لغاء اإلعتراف بها.  متطلبات تصنيف وقياس المطلوبات المالية وا 

 2301يناير  0

  

  :7 رقم المالية المعيار الدولي إلعداد التقاريرفيما يلي توضيح متطلبات 
  

 يتطلب من جميع الموجودات المالية  7 رقم المالية المعيار الدولي إلعداد التقارير
: يتم قياس 07المعترف بها ضمن األدوات المالية للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

أدوات  ،وبالتحديد .المطفأة أو بالقيمة العادلة اإلعتراف والقياس الحقا  بالتكلفة
الدين المحتفظ بها في إطار نموذج أعمال يهدف إلى تحصيل تدفقات نقدية 

والتدفقات النقدية التعاقدية هي وحدها دفعات ألصل الدين والفائدة على  ،تعاقدية
نهاية  المبلغ الرئيسي المستحق والتي يتم قياسها بشكل عام بالتكلفة المطفأة في

الفترات المحاسبية الالحقة. ويتم قياس جميع أدوات الدين وأدوات الملكية األخرى 
 بالقيمة العادلة في نهاية الفترات المحاسبية الالحقة. 
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  ""تتمةتتمة""  البيانات المالية الموجزة الموحدةالبيانات المالية الموجزة الموحدةحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  33003300يونيو يونيو   0303المنتهية في المنتهية في   شهرشهرالستة االستة الفترة لفترة 

 

قيـد اإلصـدار وغيـر سـارية المفعـول والتـي لـم المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليـة الجديـدة والمعدةلـة  -3
   تتمة""يحن موعد تطبيقها بعد 

 قارير المالية الجديدة والمعدةلةالمعايير الدولية إلعداد الت
 

يطبــق للفتــرات الســنوية 
   أو بعدالتي تبدأ من 

    : "تتمة"7 رقم المالية المعيار الدولي إلعداد التقاريرفيما يلي توضيح متطلبات 
 والمتعلق بتصنيف  7 رقم المالية لمعيار الدولي إلعداد التقاريرأهم تأثير ل

وقياس المطلوبات المالية يتعلق بكيفية حساب التغير في القيمة العادلة 
بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر(  للمطلوبات المالية )المصنفة

وفقا   ،والتي تعزى إلى التغيرات في مخاطر اإلئتمان لتلك المطلوبات. بالتحديد
فإن المطلوبات المالية المصنفة  ،7المالية رقم  لمعيار الدولي إلعداد التقاريرل

لقيمة العادلة مقدار التغير في ا ،بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يتم  ،للمطلوبات المالية يعزى للتغيرات في مخاطر اإلئتمان للمطلوبات المالية

إال إذا كان اإلعتراف بتأثير التغيرات في  ،إدراجه في بيان الدخل الشامل
مطلوبات مخاطر اإلئتمان في بيان الدخل الشامل األخرى ينشأ عنه خلل في 

في بيان الدخل. إن التغيرات في القيمة مبدأ مقابلة اإليرادات بالمصروفات 
العادلة التي تعزى إلى مخاطر اإلئتمان للمطلوبات المالية ال يتم تصنيفها الحقا  

فإن جميع  ،07وفقُا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ،في الربح أو الخسارة. سابقا  
قيمة العادلة قيم التغير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية كان يتم تصنيفها بال

 من خالل الربح أو الخسارة ويتم إدراجها في األرباح أو الخسائر.

 

  
  األدوات المالية: العرض  – 02المعيار المحاسبي الدولي رقم تعديالت على–

 .المتعلق بتوجيهات تطبيق معادلة الموجودات المالية مقابل المطلوبات المالية
 2303يناير  0

  
 02رقم  ،03رقم  يار الدولي إلعداد التقارير الماليةالتعديالت على المع 

 التوجيه على كيانات اإلستثمار – 29والمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 2303يناير  0

  
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار النهائي  ،2302 أكتوبر 00في 

المالية رقم  داد التقاريرلمعيار الدولي إلعالمتعلق باإلستثمار بالشركات والذي يعدل ا
ويعرف مفهوم اإلستثمار في المعايير  ،29والمعيار المحاسبي الدولي رقم  02 ،03

لمعيار الدولي لتقارير المالية. إن التعديالت أظهرت إستثناء عن اعداد االدولية إل
معيار التوحيد العام الخاص باإلستثمارات في شركات  03المالية رقم  إلعداد التقارير

والذي يتطلب )قياس الشركات التابعة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
بدال  من توحيدها(. وباإلضافة إلى ذلك فإن التعديالت حددت اإلفصاحات المطلوبة 

 للشركات التي تستوفي تعريف الشركة المستثمرة.

 

 
الجديدة في البيانـات الماليـة الموحـدة للمجموعـة فـي التفسيرات والتعديالت  ،تتوقع اإلدارة أن تطبق هذه المعايير

أو عنــد دخــول هــذه المعــايير والتفســيرات والتعــديالت الجديــدة حيــز التطبيــق  2303ينــاير  0الفتــرة التــي تبــدأ مــن
ن هذا التطبيق قد ال يكون له تأثير هام على البيانات المالية الموحدة ل  .لمجموعة في مرحلة التطبيق األولىوا 
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قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدةلة  -3

 "تتمة"طبيقها بعد يحن موعد ت
 

فـي  بيانات المالية الموحدة للمجموعـةفي ال 7المالية رقم  لمعيار الدولي إلعداد التقاريرطبق اتتوقع االدارة ان ي
لــه تــأثير  7الماليــة رقــم  لمعيــار الــدولي إلعــداد التقــاريروقــد يكــون تطبيــق ا 2301ينــاير  0الفتــرة التــي تبــدأ مــن 

الموجـودات والمطلوبـات الماليـة للمجموعـة. ومـع ذلـك فإنـه مـن غيـر الممكــن  جـوهري علـى المبـالغ المدرجـة فـي
 معقول لذلك التأثير الى حين اتمام مراجعة مفصلة لذلك.الوصول الى تقييم 

 
 هم السياسات المحاسبيةألص ملخ -0
 

 أساس اإلعداد 0-0
البيانـــات الماليـــة " ،03الـــدولي رقـــم بنـــاء  علـــى المعيـــار المحاســـبي  البيانـــات الماليـــة المـــوجزة الموحـــدةتـــم إعـــداد 
 اإلمارات العربية المتحدة. متطلبات القوانين المعمول بها في دولةمع  وبما يتوافق "المرحلية

 
 المجموعـةحيث أن غالبيـة عمليـات العربية المتحدة بدرهم اإلمارات البيانات المالية الموجزة الموحدة يتم عرض 

 تتم به.
 

عـادة تقيـيم بعـض األدوات بناء  على مبدأ التكلفة التاريخية، باسـتثناء إ ية الموجزة الموحدةالبيانات المالتم إعداد 
 .ممتلكاتواالستثمارات في  المالية

 
ال تتضمن البيانات المالية الموجزة الموحدة المرفقـة جميـع المعلومـات المطلـوب إدراجهـا ضـمن البيانـات الماليـة 

البيانــات الماليــة المــوجزة الموحــدة الرجــوع إلــى البيانــات الماليــة الموحــدة  الســنوية الموحــدة ويجــب عنــد قــراءة هــذه
ان باإلضـافة إلـى أنـه لـيس مـن الضـروري  ،2302ديسـمبر  00كما في وللسنة المنتهية في للمجموعة المدققة 

مــال تعطــي مؤشــرا  دقيقــا  لنتــائج أع 2300يونيــو  03المنتهيــة فــي  الســتة اشــهرلفتــرة  مجموعــةنتــائج أعمــال ال
 .2300 ديسمبر 00المتوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في  مجموعةال
 

 متوافقـة مـع البيانـات الماليـة المـوجزة الموحـدةوالعـرض واألسـاليب المسـتخدمة فـي هـذه ة يسياسات المحاسـبإن ال
 .2302ديسمبر  00 في ةيالمنته المدققة للسنةالموحدة ة المالي اتالبيانتلك المستخدمة في 

 

، تــم اإلفصــاح عــن السياســـات 2333أكتـــوبر  02ء  علــى إخطــار هيئــة األوراق الماليـــة والســلع المــؤر  فــي بنــا
 زميلـــة اتفـــي ممتلكـــات واالســـتثمار فـــي شـــركواالســـتثمارات  اآلالت والمعـــدات، الممتلكـــاتبالمحاســـبية المتعلقـــة 

 .في هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة المالية واالستثمارات
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 ""تتمةتتمة"" هم السياسات المحاسبيةألص ملخ -0
 

 آالت ومعدات ،ممتلكات 0-3
 االنخفاض في القيمة، إن وجدت.تظهر األراضي بالتكلفة ناقصا أية خسائر ناتجة عن 

 
تظهر تكاليف أعمال رأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة ناقصا  أية خسائر ناتجة عن االنخفاض في القيمة. 
وكما هو الحال مع أصول الممتلكات األخرى فأن استهالك هذه األصول يبدأ عندما تصبح جاهزة 

 لالستخدام الذي أنشأت من أجله.
 

آلالت والمعدات األخرى بالتكلفة ناقصا  االستهالك المتراكم وأية خسائر ناتجة عن تظهر الممتلكات وا
 االنخفاض في القيمة.

 
ذلك يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة المدرجة لألصل أو اإلعتراف بها كأصل منفصل حسبما يكون 

للمجموعة من األصل المعني  مالئما  فقط عندما يكون من المحتمل أن ينتج فوائد اقتصادية مستقبلية
ويكون باإلمكان قياس التكلفة بشكل موثوق. يتم إدراج كافة مصاريف اإلصالح والصيانة األخرى في أرباح 

 أو خسائر الفترة التي حدثت فيها.
 

يتم احتساب أعباء االستهالك وذلك بهدف إطفاء قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات، فيما عدا تكاليف 
األراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ، على أساس طريقة القسط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجي 

المستردة وطريقة االستهالك المتوقع. يتم في نهاية كل سنة مراجعة العمر اإلنتاجي المتوقع، صافي القيمة 
للممتلكات واآلالت والمعدات ويتم إظهار أثر أي تغيير في هذه التقديرات خالل الفترة المالية التي تم فيها 

 التغيير والفترات المستقبلية.
 

 يتم تحديد الربح والخسارة الناتجة عن بيع أو شطب أي عنصر من عناصر الممتلكات واآلالت والمعدات
 أساس الفرق بين متحصالت البيع وصافي القيمة الدفترية لألصل ويتم االعتراف بهذا الفرق وذلك على

 .ضمن االرباح والخسائر
 

 على أساس طريقة القسط الثابت مبنيا  على مدة الخدمة المتوقعة كما يلي: االستهالك احتسابيتم 
  % 

 03 - 2  مباني
 00 – 0  آالت ومعدات

 21 – 3  تركيبات
 00 – 03  راتسيا

 21 – 03  أثاث ومفروشات
 00 – 03  أجهزة وأدوات

 03 - 3  تحسينات أراضي
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  ""تتمةتتمة""  المحاسبيةالمحاسبية  هم السياساتهم السياساتألأل  ملخصملخص  --00
 

 استثمارات في ممتلكات 0-0
تظهر استثمارات في ممتلكات والمقتنـاة بهـدف تحقيـق عوائـد إيجاريـه و/أو لمعاظمـة رأس المـال بالقيمـة العادلـة 
كمــا فــي تــاريخ بيــان المركــز المــالي الموحــد. يــتم االعتــراف بــالربح أو الخســارة الناتجــة عــن التغيــر فــي القيمــة 

 االستثمارات في األرباح أو الخسائر.العادلة لتلك 
 

عنـد االسـتبعاد او عنـدما يـتم التوقـف بشـكل نهـائي عـن اسـتخدام  ممتلكاتيتم الغاء االعتراف باالستثمارات في 
علـى أيـة منـافع اقتصـادية مسـتقبلية. أي اربـاح او خسـائر ناتجـة عـن منها تلك االستثمارات وال يتوقع الحصول 

بنـــاءا  علـــى الفـــرق بـــين صـــافي المتحصـــالت مـــن االســـتبعاد والقيمـــة الدفتريـــة  حتســـبوالتـــي تالغـــاء االعتـــراف )
 .االستثمارات الخسائر في الفترة التي يتم الغاء االعتراف بتلك وألألصل( يتم تسجيلها في االرباح 

 
 زميلة شركاتفي  ستثماراال صافي 0-4

نهــا ال تعتبــر شــركة تابعــة لهــا وال حصــة فــي الشــركة الزميلــة هــي منشــأة تملــك المجموعــة تــأثير هــام عليهــا ولك
مشروع مشترك. ويعرف هـذا التـأثير الهـام بقـدرة المجموعـة علـى المشـاركة فـي إتخـاذ القـرارات حـول السياسـات 
الماليــة والتشــغيلية للشــركة المســتثمر بهــا وال يصــل هــذا التــأثير إلــى درجــة الســيطرة المطلقــة أو حتــى الســيطرة 

 المشتركة.
 

باســتخدام طريقـة حقــوق  الموحـدة تـائج وموجــودات ومطلوبـات الشــركات الزميلـة فــي البيانـات الماليــةيـتم إدراج ن
الملكية، إال في حال تم تصنيف االستثمار كاستثمار محـتفظ بـه للبيـع، فـي تلـك الحالـة يـتم تسـجيله بنـاء علـى 

بهـا للبيـع وعمليـات متوقفـة. بنـاء  موجودات غيـر متداولـة محـتفظ  1المالية رقم  لمعيار الدولي إلعداد التقاريرا
على طريقة حقوق الملكية، تظهر االستثمارات في شركات زميلة في بيـان المركـز المـالي الموحـد بالتكلفـة بعـد 

. فـي خل الشامل األخرى للشـركة الزميلـةالدمن االرباح او الخسائر وبنود  لالعتراف بحصة المجموعة تعديلها
)والتـي تتضـمن  عن االستثمار في تلـك الشـركة الزميلـةالزميلة  ائر الشركةحصة المجموعة في خسحال زيادة 

تشكل جزء من صافي إستثمار المجموعـة فـي الشـركة الزميلـة(  ،والتي في جوهرها ،أي حصص طويلة األجل
يـتم االعتــراف بهــا فقــط إلــى الحـد الــذي تكبــدت فيــه المجموعــة التزامـات قانونيــة أو إســتداللية متوقعــة أو قــدمت 

 دفعات بالنيابة عن الشركة الزميلة.
 

إن أيـــة زيـــادة فـــي تكلفــــة الشـــراء عـــن حصــــة المجموعـــة فـــي صـــافي القيمــــة العادلـــة للموجـــودات والمطلوبــــات 
ويـــتم  االعتـــراف بهـــا كشـــهرة، والمطلوبـــات الطارئـــة المحـــددة للشـــركة الزميلـــة المعتـــرف بهـــا بتـــاريخ الشـــراء يـــتم

. إن أي زيــــادة فــــي حصــــة المجموعــــة مــــن صــــافي القيمــــة العادلــــة تضــــمينها فــــي القيمــــة المدرجــــة لالســــتثمار
للموجودات والمطلوبات والمطلوبات الطارئة عن تكلفة الشراء، بعد إعادة التقييم، يتم االعتراف بها مباشرة في 

 األرباح والخسائر. 
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  ""تتمةتتمة"" صافي االستثمار في شركات زميلة 0-4
 

لتحديــد مــا إذا كــان مــن الــالزم االعتــراف بــأي خســارة  07تــم تطبيــق متطلبــات المعيــار المحاســبي الــدولي رقــم 
المجموعة في شركة زميلة. عند الضـرورة، يـتم إجـراء اختبـار علـى كامـل  قيمة فيما يتعلق باستثمارالنخفاض ال

هنـاك انخفـاض فـي القيمـة وفقـا لمعيـار المحاسـبة الـدولي  كـان لالسـتثمار لتحديـد مـا إذا مـا مبلغ القيمة المدرجة
االســـتخدام  ســـترداد )القيمــة فـــياألصـــول كأصــل واحـــد وذلـــك بمقارنــة القيمـــة القابلــة لال انخفـــاض قيمــة 00رقــم 

النخفـــاض القيمـــة تـــم  خســـارة إن أي المدرجـــة. والقيمـــة العادلـــة ناقصـــا  تكـــاليف البيـــع، أيهمـــا أعلـــى( مـــع قيمتهـــا
اسـترجاع لخسـائر انخفـاض القيمـة  بها تشكل جزءا  من القيمة المدرجة لالستثمار. يـتم االعتـراف بـأي االعتراف

 لالسترداد لالستثمار. القيمة القابلة إلى الحد الذي تزيد عنده 00م وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رق
 

ايـة اربـاح او خسـائر ناتجـة، يـتم فـإن  ،في حال وجود أي معامالت ما بـين شـركات المجموعـة والشـركة الزميلـة
 .المتعلق بحصة المجموعةغير الدخل الموحد إلى الحد  االعتراف بها ضمن بيان

 
 بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  الموجودات المالية 5 -0

يتم تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر عندما تكون مقتناه لغرض المتاجرة 
 ألن تصنف كذلك. اختيرتأو 

 
 يتم تصنيف الموجودات المالية بغرض المتاجرة إذا:

 مستقبل القريب، أو تم إقتنائها بشكل أساسي بهدف بيعها في ال 

  وتشـتمل علـى نمـط فعلـي ألداة ماليـة تحقـق  المجموعـةتمثل جزء من محفظة أدوات مالية معلومة تـديرها
 أرباح على المدى القصير.

 .تمثل مشتقة مالية لكنها غير مصنفة أو فعالة كأداة تحوط 
 

بالقيمة العادلة من  ةمالي اتجودكمو  ،المتاجرة غير تلك المحتفظ بها بغرض ،ةالمالي اتيمكن تصنيف الموجود
 خالل األرباح أو الخسائر عند التسجيل المبدئي، إذا:

  يقلل بصورة كبيرة أي قياس أو احتساب غير متسق والذي من الممكن  وأكان مثل هذا التصنيف يزيل
 أن ينتج فيما لو لم يتم التصنيف على هذا النحو، أو

  الموجودات المالية أو المطلوبات المالية أو كالهما، والتي كان الموجود المالي يمثل جزء من مجموعة
يتم إدارتها وتقدير أدائها على أساس القيمة العادلة، طبقا  إلدارة المخاطر أو إستراتجية االستثمار 

ة حيث يتم الحصول على المعلومات حول مجموعة الموجودات المالية أو المطلوبات شركالموثقة لدى ال
 بناء  على هذا األساس؛ ة داخليا  المالي
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  ""تتمةتتمة""  هم السياسات المحاسبيةهم السياسات المحاسبيةملخص ألملخص أل  --00
 

  ""تتمةتتمة""خالل األرباح والخسائر الموجودات المالية بالقيمة العادلة من  5 -0
 

  كان الموجود المالي يمثل جزء من عقد يحتوي على مشتق متضمن واحد أو أكثر، وأن معيار المحاسبة
األدوات المالية: االعتراف والقياس يسمح للعقد الكلي المجمع )الموجود أو  07( رقم IASالدولي )

 لعادلة من خالل األرباح أو الخسائر.بالقيمة ا ةمعرف ةمالي اتالمطلوب( بتصنيفه كموجود
 

كاستثمارات بغرض  بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ةالمالي اتإظهار الموجودب قامت المجموعة
 المتاجرة. تظهر الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر بقيمتها العادلة ويتم االعتراف

 في األرباح والخسائر.عن إعادة التقييم جة أي ربح أو خسارة ناتب
 

ويتم إدراجها في بند  يتضمن صافي الربح أو الخسارة أي توزيعات لألرباح أو فائدة مستحقة من األصل المالي
 الخسائر.و االرباح ضمن  "وأخرى استثمارات( خسائر/)أرباح "
 

 متاحة للبيع –الموجودات المالية المصنفة كموجودات مالية  0-6
متاحة  –تصنف األسهم المدرجة المملوكة للمجموعة والتي يتم تداولها في سوق مالي نشط كموجودات مالية 

( ويتم إدراجها بالقيمة العادلة. كما تمتلك المجموعة استثمارات في أسهم غير مدرجة والتي ال يتم AFSللبيع )
ة للبيع ومسجلة بالقيمة العادلة، وذلك تداولها في أسواق نشطة ولكنها مصنفة كذلك كموجودات مالية متاح

العتقاد اإلدارة بإمكانية قياس القيمة العادلة لها بطريقة موثوقة. يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن التغير 
في القيمة العادلة ضمن بنود الدخل الشامل األخرى والتي يتم إضافتها إلى بند التغيرات المتراكمة في القيمة 

لالستثمارات ضمن حقوق الملكية بإستثناء خسائر اإلنخفاض في القيمة والتي يتم إدراجها ضمن العادلة 
االرباح والخسائر. في حال إستبعاد اإلستثمار أو وجود إنخفاض في قيمته بشكل محدد، فإن األرباح أو 

اجها ضمن االرباح الخسائر نتيجة تقييمه سابقا  والمثبتة ضمن إحتياطي إعادة تقييم إستثمارات يتم إدر 
 والخسائر.

 
المتاحة للبيع عند نشوء حق للمجموعة بإستالم دفعات  –يتم اإلعتراف بإيرادات توزيعات أرباح اإلستثمارات 

 عن توزيعات أرباح من تلك اإلستثمارات.
 

ويتم تحويلها المتاحة للبيع بعمالت أجنبية، يتم تحديدها بتلك العملة  –إن القيمة العادلة للموجودات المالية 
حسب سعر الصرف السائد بتاريخ بيان المركز المالي الموحد. إن التغير في القيمة العادلة الناشئ عن تغير 
أسعار الصرف والذي يعود إلى التغير في قيمة إطفاء تكلفة تلك الموجودات يتم إثباته ضمن بيان الدخل 

 لدخل الشامل األخرى.الموحد، أما التغيرات األخرى فيتم إدراجها ضمن بنود ا
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  ""تتمةتتمة""  هم السياسات المحاسبيةهم السياسات المحاسبيةملخص ألملخص أل  --00
 

 أسس توحيد البيانات المالية الموجزة الموحدة 0-7
تتــألف البيانــات الماليــة المــوجزة الموحــدة مــن المعلومــات الماليــة الخاصــة بالشــركة والمؤسســات التابعــة لهــا. يــتم 

علـى  المجموعـةتوحيد المعلومات المالية للمؤسسات التابعة من تاريخ االستحواذ وهو التاريخ الذي تحصـل فيـه 
القـدرة علـى  للمجموعةحقق السيطرة عندما تكون حق السيطرة، وتبقى موحدة حتى تاريخ توقف تلك السيطرة. تت

 التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للمؤسسات التابعة لها وذلك بغرض االستفادة من نشاطها.
 

التابعــة لهــا بمــا فــي ذلــك اإليــرادات والمؤسســات يــتم اســتبعاد كافــة األرصــدة والمعــامالت الداخليــة بــين الشــركة 
 ال.والمصروفات ونتائج األعم

 
                 كمــــا فــــي "شــــركة مســــاهمة عامــــة"الخلــــيج للصــــناعات الدوائيــــة التابعــــة لشـــــركة المؤسســــات فيمــــا يلــــي تفاصــــيل 

 :2300يونيو  03

 بلد التأسيس ةالتابع الشركة
نسبة 

 األنشطة الرئيسية المساهمة
    

اإلمارات  – رأس الخيمة مينا كول للنقليات م. م. ح.
 العربية المتحدة

 النقليات 033%
    

     تصنيع االدوية ومواد التعبئة والتغليف %11 إثيوبيا جلفار فارماسوتيكالز بي.إل.سي.
 متوقفة -تصنيع المستحضرات الطبية  %033 ألمانيا جلفار فارما جي ام بي اتش

  
  الت ومعداتالت ومعداتوآوآممتلكات ممتلكات   --44
لفتـرة درهـم ) 2020002333الحاليـة مبلـغ  فتـرةالت ومعـدات خـالل الوآبلغت تكلفة اإلضافات علـى ممتلكـات  -

 .درهم( 0229132333: 2302 يونيو 03المنتهية في  الستة اشهر
 03المنتهيـة فـي  السـتة اشـهرلفتـرة درهـم ) 2023322333 مبلـغ الحاليـة بلغت أعباء االسـتهالك خـالل الفتـرة -

 درهم(. 2027932333: 2302 يونيو
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  ""تتمةتتمة""  البيانات المالية الموجزة الموحدةالبيانات المالية الموجزة الموحدةحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  33003300يونيو يونيو   0303المنتهية في المنتهية في   الستة اشهرالستة اشهرلفترة لفترة 

 
 

 زميلة اتصافي االستثمار في شرك -5
 تفاصيل الشركات الزميلة كانت على النحو اآلتي:

 اسم الشركة الزميلة
 البلد الذي تأسست
 الشركة %حصة  فيه الشركة الزميلة

 يونيو 03
3300 

 ديسمبر 00
2302 

 )مدققة( )غير مدققة(   
 ألف درهم ألف درهم   

 2102103 2102103 %33 االمارات العربية المتحدة بالنت فارماسيز
 02330 02330 %03 االمارات العربية المتحدة جلف انجكت

   2032313 2032313 
 

 السنة كما يلي: الفترة / خالل لةزمي اتكانت حركة صافي االستثمار في شرك
 

  

 الستة اشهرلفترة 
 المنتهية في

 يونيو 03
3300  

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 00

2302 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم  
     

 343.737  363.354  السنة الفترة / الرصيد كما في أول

 6.436  --  السنةالفترة / استثمارات خالل 
 5.756  --  الزميلة الشركات ربححصة المجموعة من 

حصة المجموعة من االنخفاض في القيمة المعترف به في بيان 
 5.335  --  لشركات الزميلةادخل 

 363.354  363.354  السنةالفترة / الرصيد كما في آخر 

 
  متاحة للبيعمتاحة للبيع  ––استثمارات استثمارات   --66

 كما يلي: متاحة للبيع –كانت الحركة على استثمارات 
 
 الستة اشهرلفترة   

 المنتهية في
 يونيو 03

3300  

للسنة المنتهية 
 ديسمبر 00في 

2302 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 مألف دره  مألف دره  

     
 232333  00.404  القيمة العادلة كما في بداية الفترة / السنة

 02013  3.337  من اعادة تقييم االستثماراتارباح 
 002303  06.640  ة العادلة كما في نهاية الفترة / السنةالقيم
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  ""تتمةتتمة""  متاحة للبيعمتاحة للبيع  ––استثمارات استثمارات   --66
 

 متاحة للبيع في استثمارات اسهم ملكية كما يلي: - تتمثل استثمارات
 يونيو 03  

3300 

 ديسمبر 00
2302 

 )مدققة( )غير مدققة(  
 مألف دره مألف دره  

    
 232033 36.670  اإلمارات العربية المتحدة أسواق دولة في

 002003 03.673  في أسواق دول أخرى
  06.640 002303 

 
 

 اراتاعادة تصنيف االستثم
، قام مجلس إدارة المجموعة بإعادة النظر في اإلستراتيجية اإلستثمارية للمجموعة حيث 2333خالل سنة 

قامت المجموعة بتبني التعديالت المقرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية والمتعلقة بالمعيار المحاسبي 
تثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة والتي ، والتي تتيح وفي ظروف معينة إعادة تصنيف اإلس07الدولي رقم 

إلى إستثمارات متاحة للبيع والتي يتم إدراج التغير  الخسائر وأاألرباح يتم إدراج التغير في قيمتها العادلة في 
 لعادلة لإلستثمارات.في قيمتها العادلة في حساب التغيرات المتراكمة في القيمة ا

 
 3300 2302 
 قة()غير مدق )غير مدققة( 
    مألف دره مألف دره 

 032002 33.603 )مدققة( يناير 0القيمة العادلة لالستثمارات المعاد تصنيفها كما في 

 02030 3.306 متاحة للبيع خالل الفترة –تقييم استثمارات ربح 

 072371 35.736 يونيو 03القيمة العادلة الستثمارات معاد تصنيفها كما في 

 
 

 مخفضا   :2302درهم ) 223072333بمبلغ  مخفضا  يظهر للفترة صنيف أعاله، فإن الربح نتيجة إلعادة الت
 (.درهم 020302333بمبلغ 
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  بغرض المتاجرةبغرض المتاجرة  ––مارات مارات استثاستث  --77

 
تتمثل استثمارات بغرض المتاجرة في االستثمارات المدرجة في األسواق المالية في دولة اإلمارات العربية 

 المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي كما يلي:
 
 يونيو 03  

3300 

 ديسمبر 00 
2302 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 مألف دره  مألف دره  

     
 12333  7.530  اإلمارات العربية المتحدة دولة في

 033  043  األخرى في دول مجلس التعاون الخليجي
  7.730  12023 

 

  مم تجارية مدينة وأخرىمم تجارية مدينة وأخرىذذ  --33
 فيما يلي: ذمم تجارية مدينة وأخرى تتمثل

 يونيو 03 
3300 

 ديسمبر 00 
2302 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم  ألف درهم 

    
 3332300  706.305 ارية مدينةذمم تج

 2902113  305.776 أوراق قبض تجارية مدينة

 655.560  9102009 

 (022033)  (03.633) ينزل: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 643.660  9302909 

 32071  0.660 ذمم موظفين

 22009  -- اعتمادات مستندية

 22733  3.034 مصاريف مدفوعة مقدما  

 02237  05.536 لموردينقدمة دفعات م

 02290  6.634 ذمم مدينة أخرى

 674.463  9002337 
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  وقوقأرصدة لدى البنوك وفي الصندأرصدة لدى البنوك وفي الصند  --66
 يونيو 03 

3300 

 ديسمبر 00 
2302 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم  ألف درهم 

    أرصدة لدى البنوك:
 992030  033.453 حسابات جارية  

 22733  0.333 ودائع ثابتة  
 22033  3.066 نقد في الصندوق

 033.653  322030 
    

    حسب المنطقة الجغرافية:
 972079  035.007 ات العربية المتحدةفي دولة اإلمار   

 --  0.005 األخرى في دول مجلس التعاون الخليجي  
 02337  -- في بلدان أخرى  
 033.653  322030 

 
  رأس المالرأس المال  --0303
 يونيو 03  

3300  
 ديسمبر 00

2302 
 )مدققة(  )غير مدققة(  

 ألف درهــم  ألف درهــم  
     

ســـهم  30020112010امـــل بعـــدد أســـهم مصـــدرة ومدفوعـــة بالك
 ســــهم عــــادي( 93320302039: 2302ديســــمبر  00) عــــادي

 بقيمة اسمية درهم للسهم الواحد

 

360.056  9332039 
 

  قانونيقانوني  احتياطياحتياطي  --0000
تقـوم  ،العربيـة المتحـدة وتعديالتـه اإلمـاراتلدولـة  0733لعـام  3رقـم  االتحـاديمتطلبات قانون الشـركات حسب 

 االقتطـــاعالتوقـــف عـــن  يـــتم. الـــربح للســـنة% مـــن 03مـــا نســـبته  باقتطـــاعقـــانوني اطي بتكـــوين احتيـــ المجموعـــة
 .% من رأس المال13القانوني متى بلغ رصيده  لالحتياطي

 
 الحاالت التي نص عليها القانون. باستثناءغير قابل للتوزيع  االحتياطيإن هذا 
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  اختيارياختياري  احتياطياحتياطي  --0303
بناء على اقتـراح ربح السنة ويوقف هذا االقتطاع % من 03ما نسبته  االختياري باقتطاع االحتياطييتم تكوين 

يســـــتخدم  المـــــال.% مـــــن رأس 23رصـــــيده أو إذا بلـــــغ  ينللمســـــاهمالجمعيـــــة العموميـــــة وموافقـــــة مجلـــــس اإلدارة 
 مجلس اإلدارة. منفي األغراض التي تقررها الجمعية العمومية بناء على اقتراح  ياالختيار االحتياطي 

 
  إستالف من البنوكإستالف من البنوك  --0000
 يونيو 03 

3300 

 ديسمبر 00 
2302 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
     درهمألف   درهمألف  

 0992100  07.500 سحب على المكشوف

 0732223  756.677 قروض

 774.433  1092903 
 
 ستحق الدفع على الشكل التالي:يمن البنوك  استالف

    الجزء المتداول
     0732303  076.630 تحت الطلب أو خالل سنة

    الجزء غير المتداول
 372779  053.043 خالل السنة الثانية

 0072077  447.060 السابعةسنة الخالل السنة الثالثة حتى 

 567.535  0072070 

 774.433  1092903 
 

 
 
 السحب على المكشوف يستحق السداد عند الطلب. -

 
وتغطيـة احتياجــات رأس  لتمويــل تكـاليف توسـعة وتحـديث المصـنع بنكيـةعلـى القـروض ال مجموعـةحصـلت ال -

 .المال العامل



 

  3333  ""مساهمة عامةمساهمة عامةشركة شركة ""شركة الخليج للصناعات الدوائية شركة الخليج للصناعات الدوائية 

  
  ""تتمةتتمة""  البيانات المالية الموجزة الموحدةالبيانات المالية الموجزة الموحدةحول حول   إيضاحاتإيضاحات

  33003300يونيو يونيو   0303المنتهية في المنتهية في   الستة اشهرالستة اشهرلفترة لفترة 
 

  الربح األساسي للسهم الواحدالربح األساسي للسهم الواحد  --0404
  يونيو 03لفترة الستة أشهر المنتهية في  يونيو 03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

2302 3300 2302 3300  

       )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( ()غير مدققة
 الربح للفترة )ألف درهم( 007.334 0032330 54.533 102077

     

30020112010 360.055.056 30020112010 360.055.056 
المتوسط المرجح لعدد االسهم 

      )سهـم(

127 020 0223 00.6 
 الربح األساسي للسهم الواحد

 )فلس إمارات(
 

المقارنة وذلـك بعـد األخـذ بعـين اإلعتبـار أسـهم المنحـة  ةلقد تم إعادة إحتساب الربح األساسي للسهم الواحد للفتر 
 .سهم 9323032007 عددالمصدرة خالل الفترة الحالية ب

 
  توزيع األرباحتوزيع األرباح  --0505

ربــاح نقديــة توزيــع أعلــى الجمعيــة العموميــة للمســاهمين  وافقــت 2300 مــارس 20فــي إجتماعهــا المنعقــد بتــاريخ 
% مــن 03 نســبةتوزيــع أســهم منحــة باضــافة الــى درهــم  9323032007 والبالغــة% مــن رأس المــال 03 نســبةب

% 03ربـاح نقديـة بنسـبة توزيـع أ :2302) 2302سـنة عـن درهـم  9323032007تبلـغ والتي  أيضا  رأس المال 
% مـــن رأس المـــال 03ة توزيـــع اســـهم منحـــة بنســـب اضـــافة الـــىدرهـــم  9020012010 والبالغـــةمـــن رأس المـــال 

 .(2300عن سنة درهم  9020012010والبالغة 
 

  معامالت مع أطراف ذات عالقةمعامالت مع أطراف ذات عالقة  --0606
كمــا بتــاريخ بيــان المركــز المــالي المــوجز الموحــد، تــم إظهــار األرصــدة المطلوبــة مــن/ إلــى أطــراف ذات عالقــة 

 ضمن ذمم تجارية مدينة وأخرى /ذمم دائنة ومصاريف مستحقة كما يلي:
 ويوني 03  

3300  
 ديسمبر 00

3303 
 )مدققة(  )غير مدققة(  

 ألف درهم  ألف درهم  
     

ضـمن ذمـم تجاريـة مدينـة ظاهرة المطلوب من أطراف ذات عالقة )
 وأخرى(

 

64.336  122390 
     

ضمن ذمم دائنـة ومصـاريف ظاهرة المطلوب ألطراف ذات عالقة )
 مستحقة(

 

00.336  032020 
 

 ن أو تقديم ضمانات بنكية ألطراف ذات عالقة مقابل األرصدة المطلوبة منهم أو لهم.لم يتم الحصول م



 

  3300  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""  شركة الخليج للصناعات الدوائيةشركة الخليج للصناعات الدوائية

  
  ""تتمةتتمة""  البيانات المالية الموجزة الموحدةالبيانات المالية الموجزة الموحدةحول حول   إيضاحاتإيضاحات

  33003300يونيو يونيو   0303المنتهية في المنتهية في   الستة اشهرالستة اشهرلفترة لفترة 
 
 

  "تتمة"  قةقةمعامالت مع أطراف ذات عالمعامالت مع أطراف ذات عال  --0606
 

عــن حســابات مشــكوك فــي تحصــيلها تتعلــق باألرصــدة المطلوبــة مــن الفتــرة لــم يــتم إدراج أيــة مصــاريف خــالل 
 أطراف ذات عالقة.

 
 المعامالت:

 كما يلي: الفترةخالل  مع أطراف ذات عالقة بها المجموعةقامت  كانت التعامالت التي
 

 يونيو 03ثالثة أشهر المنتهية في لفترة ال يونيو 03لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 3300 2302 3300 2302 

 مدققة(غير ) )غير مدققة( مدققة(غير ) )غير مدققة( 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 232101 43.543 302012 73.730 مبيعات
 92073 03.334 092777 06.340 مشتريات

 
 وفقا  لشروط متفق عليها مع اإلدارة. تتم التعامالت مع األطراف ذات عالقة

 
 

  اإللتزامات والمطلوبات المحتملةاإللتزامات والمطلوبات المحتملة  --0707
  

 يونيو 03 
3300 

 ديسمبر  00
2302 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 032333 63.333 التزامات رأسمالية
 032330 07.637 اعتمادات مستندية
 172902 53.673 خطابات ضمان

 
 

  موسميةموسميةنتائج نتائج   --0303
يونيو  03المنتهية في  الستة اشهرلفترة لم يتم تسجيل أية نتائج موسمية في بيان الدخل الموجز الموحد 

 .2302و 2300
 
 

  البيانات المالية الموجزة الموحدةالبيانات المالية الموجزة الموحدةاعتماد اعتماد   --0606
 .2300 يوليو 21المالية الموجزة الموحدة بتاريخ  تمت الموافقة على إصدار البيانات


