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 يونيو 11 في الثالثة أشهر المنتهيةلفترة   يونيو 03في  لفترة الستة أشهر المنتهية    
 1133  2302  1133  2302  إيضاح  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    

           

 184.080  0231002  222.102  6031042    المبيعــات
 (00.801)  (0201686)  (304.837)  (2481702)    تكلفة المبيعات

 387.370  0861606  101.148  0231603    جمالي الربحإ
 (331.033)  (0261775)  (118.718)  (2281824)    مصاريف المبيعات والتسويق

 (0.077)  (041772)  (14.887)  (281233)    والعمومية اإلداريةالمصاريف 
 310  01532  1.100  21065    إيرادات أخرى

 31  01002  311  (01028)    ات وأخرىاستثمار  /أرباح(خسائر)
 (2.314)  (61006)  (7.402)  (031278)    مصاريف تمويل

 40.014  501088  311.410  0031230    الربح للفترة
 0.1  616  31.3  0410  34  )فلس امارات( الواحد لسهماألساسي ل ربحال           
 
 
 

 الموحدة الموجزة المالية لبياناتامن هذه  يتجزأ ال جزءاً تشكل اإليضاحات المرفقة إن 
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  )غير مدقق()غير مدقق(  بيان الدخل الشامل الموجز الموحدبيان الدخل الشامل الموجز الموحد
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 يونيو 11 يف الثالثة أشهر المنتهيةلفترة  يونيو 03لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 2302 1133 2302 1133 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     
 40.014 501088 311.410 0031230 الربح للفترة
     األخرى: ةالشامل/)الخسارة( بنود الدخل 

 3.112 (656) 3.171 602 التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع
 تغير في القيمة العادلة والمعترف به مباشرة من ال المجموعة حصة

 (2.112) -- لشركة الزميلةالملكية لحقوق  في  
-- -- 

 اض في القيمة المعترف به في بيانحصة المجموعة من اإلنحف
 -- 51325 الدخل للشركة الزميلة  

-- -- 

 -- (01653) (3.021) (01653) مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 21.020 481380 08.313 0041786 شامل للفترةإجمالي الدخل ال

 
 
 
 

 الموحدة الموجزة المالية بياناتالمن هذه  ال يتجزأجزءًا تشكل اإليضاحات المرفقة إن 
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  الموجز الموحدالموجز الموحد  الملكيةالملكيةبيان التغيرات في حقوق بيان التغيرات في حقوق 
  23022302يونيو يونيو   0303الستة اشهر المنتهية في الستة اشهر المنتهية في لفترة لفترة 

  
  

 احتياطي اختياري احتياطي قانوني رأس المال 
 ترجمةاحتياطي 

 العمالت األجنبية

التغيرات المتراكمة 
في القيمة العادلة 

 لالستثمارات
ربا  األ 
 ـوعالمجم مستبقاةال

         ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 3.471.802 131.238 (2.372) 740 311.281 101.020 831.121 )مدققة( 1131سمبر دي 13الرصيد كما في 

 311.410 311.410 -- -- -- -- -- 1133يونيو  11الستة اشهر المنتهية في فترة لربح ال
 (2.102) (3.021) (1.042) -- -- -- -- بنود الخسارة الشاملة األخرى
 08.313 311.880 (1.042) -- -- -- -- اجمالي الدخل الشامل للفترة
 (83.112) (83.112) -- -- -- -- -- (32)إيضاح  توزيعات ارباح نقدية معتمدة

 3.217.203 110.027 (7.711) 740 311.281 101.020 831.121 )غير مدققة( 1133يونيو  11الرصيد كما في 
        

 3.200.734 101.173 (32.131) 711 337.131 101.020 831.121 )مدققة( 1133ديسمبر  13الرصيد كما في 
 331.711 331.711 -- -- -- -- -- 1131يونيو  11الستة اشهر المنتهية في فترة لربح ال

 1.001 (3.021) 2.041 -- -- -- -- األخرىالدخل الشامل بنود 
 334.800 310.321 2.041 -- -- -- -- اجمالي الدخل الشامل للفترة

 -- (83.112) -- -- -- -- 83.112 (32ة )إيضاح توزيعات أسهم منح
 (83.112) (83.112) -- -- -- -- -- (32توزيعات ارباح نقدية معتمدة )ايضاح 

 83.112 -- -- -- -- (341.081) (83.112) 
 016001275 0561564 (81673) 220 0021202 0621658 7241627 )غير مدققة( 2302يونيو  03الرصيد كما في 

 
 
 

 الموحدة الموجزة المالية بياناتالمن هذه  ال يتجزأجزءًا تشكل المرفقة  ن اإليضاحاتإ
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 فيلفترة الستة أشهر المنتهية   
 يونيو 03

  2302  1133 
 ألف درهم  ألف درهم  

     
     العمليات التشغيليةالتدفقات النقدية من 

 311.410  0031230  الربح للفترة
     تعديالت:

 11.010  201873  استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات  
 --  21646  خسائر استثمار في شركة زميلة  
 308  752  بغرض المتاجرة –قييم استثمارات إعادة ت خسائر  
 1.111  --  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  
 3.211  --  مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة  
 7.402  031278  مصاريف تمويل  
 1.441  21807  مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين  

 تغيرات فيالتدفقات النقدية من العمليات التشغيلية قبل ال
 رأس المال العامل  

 
0501867  310.074 

 (311.811)  (0051053)  تجارية مدينة وأخرىذمم الزيادة في 
 11.002  21077  المخزونالنقص في 

 37.180  021243  في ذمم دائنة ومصاريف مستحقة الزيادة
      84.821  001204  نشاطات التشغيلالناتج من صافي النقد 

     االستثمارات النقدية من نشاطات التدفق
 (310.408)  (621754)  اإلضافات على الممتلكات واآلالت والمعدات

      (310.408)  (621754)  النقد المستخدم في نشاطات اإلستثمار
     العمليات التمويليةالتدفقات النقدية من 

 313.711  0001234  في استالف من البنوك الزيادة
 (80.811)  (001420)  عات أرباح مدفوعةتوزي

 (3.021)  (01653)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 (7.402)  (031278)  مصاريف التمويل المدفوعة

      14.020  651254  العمليات التمويلية الناتج من صافي النقد
 (30.877)  001704  في النقد وما يعادله (النقصالزيادة/)صافي 
 77.020  621650  وما يعادله في بداية الفترةالنقد 

 83.707  0321027  النقد وما يعادله في نهاية الفترة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الموحدة الموجزةالمالية  البياناتمن هذه ال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا 
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  ات المالية الموجزة الموحدةات المالية الموجزة الموحدةالبيانالبيانحول حول   إيضاحاتإيضاحات
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  عامةعامة  --00

رأس الخيمة  -الخليج للصناعات الدوائية هي شركة مساهمة عامة )الشركة( مقرها الرئيسي في الدقداقة شركة 
ة وملحقاتها عن صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيم والصادر 2/71تأسست بموجب المرسوم األميري رقم 

تتألف المجموعة من . 3071مايو  4الصادر بتاريخ  0/71األميري رقم  والمرسوم 3071مارس  11بتاريخ 
 (.1"المجموعة" )إيضاح  االتابعة لهالخليج للصناعات الدوائية والمؤسسات شركة 

 
 االسهم العادية للشركة مدرجة في سوق ابوظبي لألوراق المالية.إن 

 
 دولة االمارات العربية المتحدة. –، رأس الخيمة 008صندوق بريد رقم  هوالمسجل  إن عنوان الشركة

 
نتاج  والعقاقير والمستحضرات الطبية والصيدالنية بمختلف  األدويةتتمثل أنشطة الشركة الرئيسية بتصنيع وا 

 . 3074أنواعها وكذلك مستحضرات التجميل وقد بدأ اإلنتاج التجاري للشركة في نوفمبر 
 
 المعايير والتفسيرات قيد االصدار التي لم يكن لها تأثير والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد -2

 لم يحن موعد تطبيقها بعد:التي و  ، التعديالت والتفسيرات المصدرةلم تقم المجموعة بتطبيق المعايير
 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

اسـبية يطبق للفتـرات المح
 التي تبدأ من أو بعد

  
  المتعلق بالمحاسبة على  3التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

القروض الحكومية بسعر فائدة اقل من سعر الفائدة بالسوق عند تبني المعيار 
 الدولي العداد التقارير المالية للمرة االولى

 1131يناير  3

  
 يتطلب من جميع الموجودات المالية  0 رقم المالية يرللتقار  الدولي المعيار

:  األدوات المالية: 10المعترف بها ضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 التس يتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة اإلعتراف والقياس

 1132يناير  3

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

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

محددة وتوفير معالجات بديلة في ظل ظروف معينة. وفقًا للمعيار المحاسبي 
 17* والمعيار المحاسبي الدولي رقم المالية المنفصلة البيانات  18الدولي رقم 

* تم تعديلهم إلصدار  اإلستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة
 .31المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 1131يناير  3

  
  ينشئ نوعين من   *ترتيبات مشتركة 33المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

ت المشتركة: العمليات والمشاريع المشتركة. يتميز هذين النوعين من الترتيبا
لتزامات تلك األطراف في الترتيبات المشتركة. وفقًا  الترتيبات المشتركة بحقوق وا 

اإلستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع  17للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 .33للتقارير المالية رقم فقد تم تعديله إلصدار المعيار الدولي  المشتركة

 1131يناير  3
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  "تتمة""تتمة"  البيانات المالية الموجزة الموحدةالبيانات المالية الموجزة الموحدةحول حول   إيضاحاتإيضاحات
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 "تتمة" حن موعد تطبيقها بعدالمعايير والتفسيرات قيد االصدار التي لم يكن لها تأثير والتي لم ي -2
 
 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

يطبق للفتـرات المحاسـبية 
   التي تبدأ من أو بعد

  اإلفصاح عن المصالح في المنشأت  31المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
في الشركات * يجمع بين متطلبات اإلفصاح عن مصالح الشركات  األخرى
شركات زميلة والكيانات المنظمة في معيار إفصاح  ،ترتيبات مشتركة ،التابعة
 شامل.

 1131يناير  3

  
  الصادر في مايو قياس القيمة العادلة 31المعيار الدولي للتقارير المالية رقم *

ينشئ إطار واحد لقياس القيمة العادلة وينطبق على كال من البنود  1133
 ر المالية.المالية وغي

 1131يناير  3

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

تحتفظ التعديالت بخيار عرض الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى. 
تتطلب بنود  ،األخرى في بيان واحد أو بيانين منفصلين. وعلى الرغم من ذلك

ي يتم تجميعها دون أن يتم تصنيفها الحقًا في الربح الدخل الشامل األخرى الت
أو الخسارة مع الضريبة على بنود الدخل الشامل األخرى المطلوب توزيعها على 

 نفس األسس.

 1131يوليو  3

  
  والتي تشمل على التعديالت على  1133 – 1110دورة التحسينات السنوية

، 30، 3ة الدولية ارقام ييير المحاسبوالمعا 3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
11 ،14 

 1131يناير  3

  
  فرضية منافع الموظفين  – 30تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم "

الممر" وبالتالي تتطلب كيان للتعرف على التغيرات في تحديد منافع اإللتزامات 
 والموجودات عند حدوثها.

 1131يناير  3

  
  لصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية ا 11اإلصدار رقم– 

 التكاليف المتكبدة لتهيئة أسطح المناجم في مرحلة اإلنتاج.
 1131يناير  3

  
  األدوات المالية: إفصاحات 8تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 المالية. اتوالمطلوب الموجودات بمقاصة المتعلقةفصاحات تعزيز اإل –
 1131يناير  3

  
  األدوات المالية: العرض  – 11المعيار المحاسبي الدولي رقم تعديالت على–

 المتعلق بتوجيهات تطبيق معادلة الموجودات المالية مقابل المطلوبات المالية
 1134يناير  3

  
  اتصاحاألدوات المالية: إف 8تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالةبإفصاحات حول التطبيق األولي  ةمتعلق
 .0رقم 

)أو  1132يناير  3
عند تطبيق المعيار 
الدولي للتقارير المالية 

 للمرة األولى( 0رقم 
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  "تتمة""تتمة"  الموحدةالموحدةالبيانات المالية الموجزة البيانات المالية الموجزة حول حول   إيضاحاتإيضاحات
  23022302يونيو يونيو   0303لفترة الستة اشهر المنتهية في لفترة الستة اشهر المنتهية في 

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

ترتيبات ال تتعلق بتوحيد البيانات المالية،مجموعة من خمسة معايير تم إصدار  ، 1133في مايو *  
،  31،  33،  31 للتقارير المالية رقم ةالدولي اييرلمعاتتضمن  اإلفصاحات،زميلة و الشركات لا ،مشتركةال

)المعدل  17( والمعيار المحاسبي الدولي رقم 1133)المعدل في عام  18الدولي رقم  والمعيار المحاسبي
.  1131يناير  3عد (. يتم تطبيق هذه المعايير الخمسة للفترات السنوية التي تبدأ في أو ب1133في عام 

 يسمح بالتطبيق المبكر لهذه المعايير الخمسة على أن يتم تطبيقها جميعًا في نفس الوقت.
 

 3في الفترة التي تبدأ مـنللمجموعة بيانات المالية الموحدة التتوقع اإلدارة أن تطبق هذه المعايير وتفسيراتها في 
ن هــذا الت 1131ينــاير  طبيــق قــد ال يكــون لــه تــأثير هــام علــى البيانــات الماليــة أو عنــد دخولهــا حيــز التطبيــق وا 

 .لمجموعة في مرحلة التطبيق األولىالموحدة ل
 

 هم السياسات المحاسبيةألص ملخ -0
 
 أساس اإلعداد 0-0

"البيانـــات الماليـــة  ،14بنـــاًء علـــى المعيـــار المحاســـبي الـــدولي رقـــم  البيانـــات الماليـــة المـــوجزة الموحـــدةتـــم إعـــداد 
 اإلمارات العربية المتحدة. متطلبات القوانين المعمول بها في دولةمع  بما يتوافقو  "المرحلية

 

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

 

عـادة تقيـيم بعـض األدوات تاريخية، باسـتثناء إبناًء على مبدأ التكلفة ال البيانات المالية الموجزة الموحدةتم إعداد 
 .ممتلكاتواالستثمارات في  المالية

 

ال تتضمن البيانات المالية الموجزة الموحدة المرفقـة جميـع المعلومـات المطلـوب إدراجهـا ضـمن البيانـات الماليـة 
لرجـوع إلـى البيانـات الماليـة ويجب عند قراءة هـذه البيانـات الماليـة المـوجزة الموحـدة اللمجموعة السنوية الموحدة 

ان باإلضــافة إلــى أنــه لــيس مــن الضــروري  ،1133ديســمبر  13الموحــدة المدققــة كمــا فــي وللســنة المنتهيــة فــي 
ــًا لنتــائج أعمــال  1131 يونيــو 11أشــهر المنتهيــة فــي  الســتةلفتــرة  مجموعــةنتــائج أعمــال ال تعطــي مؤشــرًا دقيق

 .1131 ديسمبر 13تهي في المتوقعة للسنة المالية التي ستن مجموعةال
 
 
 



 

  0303  ””شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة““شركة الخليج للصناعات الدوائية شركة الخليج للصناعات الدوائية 

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

  23022302يونيو يونيو   0303لفترة الستة اشهر المنتهية في لفترة الستة اشهر المنتهية في 
 
 

 "تتمة""تتمة" هم السياسات المحاسبيةألص ملخ -0
 
 "تتمة""تتمة" أساس اإلعداد 0-0

 متوافقـة مـع البيانـات الماليـة المـوجزة الموحـدةوالعـرض واألسـاليب المسـتخدمة فـي هـذه ة يحاسـبسياسات المإن ال
 .1133ديسمبر  13 في ةيالمنته المدققة للسنةالموحدة ة المالي اتالبيانتلك المستخدمة في 

 

سياســـات ، تــم اإلفصــاح عــن ال1117أكتـــوبر  31بنــاًء علــى إخطــار هيئــة األوراق الماليـــة والســلع المــؤر  فــي 
ـــة ممتلكـــاتفـــي واالســـتثمارات  اآلالت والمعـــدات، الممتلكـــاتبالمحاســـبية المتعلقـــة   واالســـتثمار فـــي شـــركة زميل
 .في هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة واإلستثمارات المالية

 

 آالت ومعدات ،ممتلكات 0-2
 ، إن وجدت.تظهر األراضي بالتكلفة ناقصا أية خسائر ناتجة عن االنخفاض في القيمة

 
تظهر تكاليف أعمال رأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة ناقصـًا أيـة خسـائر ناتجـة عـن االنخفـاض فـي القيمـة. وكمـا 
هو الحال مع أصول الممتلكات األخرى فأن استهالك هذه األصـول يبـدأ عنـدما تصـبح جـاهزة لالسـتخدام الـذي 

 أنشأت من أجله.
 

تظهــــر الممتلكــــات واآلالت والمعــــدات األخــــرى بالتكلفــــة ناقصــــًا االســــتهالك المتــــراكم وأيــــة خســــائر ناتجــــة عــــن 
 االنخفاض في القيمة.

 
ـــك بهـــدف إطفـــاء قيمـــة الممتلكـــات واآلالت والمعـــدات، فيمـــا عـــدا تكـــاليف  ـــتم احتســـاب أعبـــاء االســـتهالك وذل ي

طريقـــة القســـط الثابـــت علـــى مـــدى عمرهـــا اإلنتـــاجي  األراضـــي واألعمـــال الرأســـمالية تحـــت التنفيـــذ، علـــى أســـاس
المتوقــع. يــتم فــي نهايــة كــل ســنة مراجعــة العمــر اإلنتــاجي المتوقــع، صــافي القيمــة المســتردة وطريقــة االســتهالك 
للممتلكــات واآلالت والمعــدات ويــتم إظهــار أثــر أي تغييــر فــي هــذه التقــديرات خــالل الفتــرة الماليــة التــي تــم فيهــا 

 ات المستقبلية.التغيير والفتر 
 

يــتم تحديــد الــربح والخســارة الناتجــة عــن بيــع أو شــطب أي عنصــر مــن عناصــر الممتلكــات واآلالت والمعــدات   
وذلـك علـى أسـاس الفـرق بـين متحصــالت البيـع وصـافي القيمـة الدفتريـة لألصــل ويـتم االعتـراف بهـذا الفـرق فــي 

 األرباح والخسائر.



 

  0000  ””ة مساهمة عامةة مساهمة عامةشركشرك““  شركة الخليج للصناعات الدوائيةشركة الخليج للصناعات الدوائية

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

  23022302يونيو يونيو   0303الستة اشهر المنتهية في الستة اشهر المنتهية في لفترة لفترة 
 
 

  "تتمة""تتمة"  هم السياسات المحاسبيةهم السياسات المحاسبيةألأل  ملخصملخص  --00
 
 "تتمة" آالت ومعدات ،ممتلكات 0-2
 خدمة المتوقعة كما يلي:على أساس طريقة القسط الثابت مبنيًا على مدة ال االستهالك احتسابيتم 
  % 

 31 - 1  مباني
 11 – 0  آالت ومعدات

 12 – 4  تركيبات
 11 – 31  سيارات

 12 – 31  أثاث ومفروشات
 11 – 31  أجهزة وأدوات

 31 - 4  تحسينات أراضي
 
 
 ممتلكاتاستثمارات في  0-0

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

 الخسائر. وأالعادلة لتلك االستثمارات في األرباح 
 

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

الغاء االعتراف )يحسب بناءًا على الفرق بـين صـافي المتحصـالت مـن االسـتبعاد والقيمـة الدفتريـة لألصـل( يـتم 
 .االستثمارات في الفترة التي يتم الغاء االعتراف بتلكالخسائر  وأتسجيلها في االرباح 

 
 زميلة شركةفي  استثمار صافي 0-4

الشـركة الزميلـة هـي منشــأة تملـك المجموعـة تـأثير هــام عليهـا ولكنهـا ال تعتبـر شــركة تابعـة لهـا وال حصـة فــي 
قـرارات حـول السياسـات مشروع مشترك. ويعرف هذا التأثير الهام بقدرة المجموعة على المشـاركة فـي إتخـاذ ال

الماليــة والتشــغيلية للشــركة المســتثمر بهــا وال يصــل هــذا التــأثير إلــى درجــة الســيطرة المطلقــة أو حتــى الســيطرة 
 المشتركة.



 

  0202  ””شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة““  شركة الخليج للصناعات الدوائيةشركة الخليج للصناعات الدوائية

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

  23022302يونيو يونيو   0303لمنتهية في لمنتهية في الستة اشهر االستة اشهر الفترة لفترة 
 

  "تتمة""تتمة"  هم السياسات المحاسبيةهم السياسات المحاسبيةملخص ألملخص أل  --00
 
 "تتمة""تتمة" زميلة شركةفي  استثمارصافي  0-4

باسـتخدام طريقـة حقـوق الموحـدة فـي البيانـات الماليـة  الزميلـةيتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات 
به للبيع، في تلك الحالة يـتم تسـجيله بنـاء علـى ، إال في حال تم تصنيف االستثمار كاستثمار محتفظ الملكية

"موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيـع وعمليـات متوقفـة". بنـاًء علـى  2المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
زميلـة فـي بيـان المركـز المـالي الموحـد بالتكلفـة بعـد الشـركات لاطريقة حقوق الملكيـة، تظهـر االسـتثمارات فـي 

يــوازي تغيــرات مــا بعــد اإلســتحواذ فــي حصــة المجموعــة مــن صــافي موجــودات الشــركة الزميلــة، تعــديلها بمــا 
ناقصـًا األربـاح المقبوضـة وأيــة خسـائر انخفـاض قيمــة كـل اسـتثمار علــى حـدة. يـتم قيــد حصـة المجموعـة فــي 

 الخسائر. وأنتائج الشركة الزميلة ضمن االرباح 
 

موعــة فــي الشــركات الزميلــة )والتــي تتضــمن أي حصــص خســائر الشــركات الزميلــة التــي تجــاوز حصــة المج
ـــة( يـــتم  طويلـــة األجـــل، والتـــي فـــي جوهرهـــا، تشـــكل جـــزء مـــن صـــافي اســـتثمار المجموعـــة فـــي الشـــركة الزميل
االعتراف بهـا للمـدى الـذي تكبـدت فيـه المجموعـة التزامـات قانونيـة أو اسـتداللية أو أن تكـون قـد قامـت بتنفيـذ 

 دفعات عن الشركة الزميلة.
 

في حال وجود أي معامالت ما بين شـركات المجموعـة والشـركة الزميلـة، فإنـه يـتم إسـتبعاد األربـاح والخسـائر 
 إلى الحد المتعلق بحصة المجموعة.

 
 يتم قياس القرض الممنوح للشركة الزميلة بالتكلفة المطفأة.

 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األربا  والخسائر  5 -0

صنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر عندما تكون مقتناه لغرض يتم ت
 ألن تصنف كذلك. اختيرتالمتاجرة أو 

 
 يتم تصنيف الموجودات المالية بغرض المتاجرة إذا:

  تم إقتنائها بشكل أساسي بهدف بيعها في المستقبل القريب، أو 

 وتشــتمل علــى نمــط فعلــي ألداة ماليــة  المجموعــةمعلومــة تــديرها  تمثــل جــزء مــن محفظــة أدوات ماليــة
 تحقق أرباح على المدى القصير.

 .تمثل مشتقة مالية لكنها غير مصنفة أو فعالة كأداة تحوط 



 

  0000  ””شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة““شركة الخليج للصناعات الدوائية شركة الخليج للصناعات الدوائية 

  
  " تتمة "    البيانات المالية الموجزة الموحدةالبيانات المالية الموجزة الموحدةحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  23022302يونيو يونيو   0303ستة اشهر المنتهية في ستة اشهر المنتهية في لفترة اللفترة ال

 

  "تتمة""تتمة"  هم السياسات المحاسبيةهم السياسات المحاسبيةملخص ألملخص أل  --00
 
 "تتمة""تتمة"الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األربا  والخسائر  5 -0

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

  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

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

ة حيث يتم الحصول على المعلومات حول مجموعة الموجودات المالية أو المطلوبات شركالموثقة لدى ال
 ة داخليًا بناًء على هذا األساس؛المالي

 يمثل جزء من عقد يحتوي على مشتق متضمن واحد أو أكثر، وأن معيار المحاسبة  كان الموجود المالي
األدوات المالية: االعتراف والقياس يسمح للعقد الكلي المجمع )الموجود أو  10( رقم IASالدولي )

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

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

 الخسائر. وأفي األرباح عن إعادة التقييم أي ربح أو خسارة ناتجة ب
 

ويتم إدراجها في بند  ن صافي الربح أو الخسارة أي توزيعات لألرباح أو فائدة مستحقة من األصل المالييتضم
 الخسائر. وأاالرباح ضمن  "وأخرى أرباح استثمارات(/ خسائر)"
 

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

استثمارات في أسهم غير مدرجة والتي ال يتم  المجموعةكما تمتلك  ويتم إدراجها بالقيمة العادلة. (AFS)للبيع 
تداولها في أسواق نشطة ولكنها مصنفة كذلك كموجودات مالية متاحة للبيع ومسجلة بالقيمة العادلة، وذلك 

يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن التغير دارة بإمكانية قياس القيمة العادلة لها بطريقة موثوقة. العتقاد اإل
لتغيرات اضمن بنود الدخل الشامل األخرى والتي يتم إضافتها إلى بند  لهذه االستثمارات في القيمة العادلة

ستثناء خسائر اإلنخفاض في القيمة والتي يتم ضمن حقوق الملكية بإلالستثمارات المتراكمة في القيمة العادلة 
في حال إستبعاد اإلستثمار أو وجود إنخفاض في قيمته بشكل محدد، فإن  الخسائر. وأضمن االرباح إدراجها 

يتم  التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات،والمثبتة ضمن  ،األرباح أو الخسائر نتيجة تقييمه سابقاً 
 الخسائر. وأاالرباح  ضمن إدراجها



 

 04 ”شركة مساهمة عامة“شركة الخليج للصناعات الدوائية 

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

  23022302يونيو يونيو   0303الستة اشهر المنتهية في الستة اشهر المنتهية في لفترة لفترة 
 
 

  "تتمة""تتمة"  هم السياسات المحاسبيةهم السياسات المحاسبيةملخص ألملخص أل  --00
 
 موحدةأسس توحيد البيانات المالية الموجزة ال 0-6

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  للمجموعةة. تتحقق السيطرة عندما تكون حق السيطرة، وتبقى موحدة حتى تاريخ توقف تلك السيطر 
 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 

 األعمال.والمصروفات ونتائج 
 

 كمــــا فــــيالخلــــيج للصــــناعات الدوائيــــة "شــــركة مســــاهمة عامــــة" التابعــــة لشـــــركة المؤسســــات فيمــــا يلــــي تفاصــــيل 
 :1131يونيو  11

 
 األنشطة الرئيسية التأسيستاريخ  نسبة المساهمة بلد التأسيس ةالتابع المؤسسة
     

اإلمارات  – رأس الخيمة مينا كول للنقليات م. م. ح.
 متحدةالعربية ال

 النقليات 1117 1117 311%

تصنيع المستحضرات  3008 %311 ألمانيا جلفار فارما
 الطبية

  
  الت ومعداتالت ومعداتوآوآممتلكات ممتلكات   --44
درهــم  01.824.111الحاليــة مبلــ   الت ومعــدات خــالل الفتــرةوآبلغــت تكلفــة اإلضــافات علــى ممتلكــات   -

 .درهم( 310.408.111: 1133)
 11.010.111: 1133درهـــــم ) 11.081.111 مبلــــ  الحاليـــــة لفتــــرةبلغــــت أعبـــــاء االســــتهالك خـــــالل ا  -

 درهم(.



 

  0055  ””شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة““شركة الخليج للصناعات الدوائية شركة الخليج للصناعات الدوائية 

  

  " تتمة "    البيانات المالية الموجزة الموحدةالبيانات المالية الموجزة الموحدةحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  23022302يونيو يونيو   0303الستة اشهر المنتهية في الستة اشهر المنتهية في لفترة لفترة 

 
 

 صافي االستثمار في شركة زميلة -5
% من رأس مال شركة بالنت فارمسي 41استثمار في شركة زميلة في مساهمة الشركة بنسبة  يتمثل صافي

والذي ال يحمل اية فوائد وليس  اإلمارات العربية المتحدة والقرض الممنوح لهذه الشركة الزميلة –)ذ.م.م.( 
 .له جدول سداد محدد

 

 ة كما يلي:السنالفترة / خالل  كانت حركة صافي االستثمار في شركة زميلة
 
لفترة الستة أشهر   

 المنتهية في
 يونيو 03

2302  

 للسنة المنتهية في
 ديسمبر 13

1133 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم  

 121.801  2421727  السنةالفترة / الرصيد كما في أول 

 (4.021)  (21646)  حصة المجموعة من خسارة الشركة الزميلة
بيان عة من االنخفاض في القيمة المعترف به في حصة المجمو 

 لشركة الزميلةالدخل ل
 

51325  -- 
حصة المجموعة من التغير في القيمة العادلة الستثمارات الشركة 

 الزميلة المتاحة للبيع
 

--  (2.112) 
 141.878  2451066  السنة الفترة / الرصيد كما في آخر

 
 

  متاحة للبيعمتاحة للبيع  ––استثمارات استثمارات   --66
 متاحة للبيع كما يلي: –ت الحركة على استثمارات كان

 
لفترة الستة أشهر   

 المنتهية في
 يونيو 03

2302  

للسنة المنتهية 
 ديسمبر 13في 

1133 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 مألف دره  مألف دره  

     
 11.371  221323  القيمة العادلة كما في بداية الفترة / السنة

 (2.311)  602  اعادة تقييم االستثمارات ارباح /)خسائر( من
 17.171  221682  القيمة العادلة كما في نهاية الفترة / السنة

 



 

  0066  ””شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة““شركة الخليج للصناعات الدوائية شركة الخليج للصناعات الدوائية 

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

  23022302يونيو يونيو   0303الستة اشهر المنتهية في الستة اشهر المنتهية في لفترة لفترة 

 
 

  "تتمة""تتمة"  متاحة للبيع متاحة للبيع   ––استثمارات استثمارات   --66
 

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

2302 

 ديسمبر 13 
1133 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 مألف دره  مألف دره  

     
 37.818  231320  اإلمارات العربية المتحدة أسواق دولة في

 0.141  21677  في أسواق دول أخرى
  221682  17.171 

 
 

 اعادة تصنيف االستثمارات
، قام مجلس إدارة المجموعة بإعادة النظر في اإلستراتيجية اإلستثمارية للمجموعة حيث 1117خالل سنة 

قامت المجموعة بتبني التعديالت المقرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية والمتعلقة بالمعيار المحاسبي 
، والتي تتيح وفي ظروف معينة إعادة تصنيف اإلستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة والتي 10دولي رقم ال

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

 
 2302 1133 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
    مألف دره مألف دره 

 37.430 021002 )مدققة( يناير 3القيمة العادلة لالستثمارات المعاد تصنيفها كما في 

    3.117  01020 متاحة للبيع خالل الفترة –تقييم استثمارات ربح 
 30.818  081485 يونيو 03اد تصنيفها كما في القيمة العادلة الستثمارات مع

 
 

 مخفضاً  :1133درهم ) 3.371.111بمبل   مخفضاً يظهر للفترة نتيجة إلعادة التصنيف أعاله، فإن الربح 
 (.درهم 3.117.111بمبل  



 

  0707  ””شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة““شركة الخليج للصناعات الدوائية شركة الخليج للصناعات الدوائية 

  
  " تتمة "    دةدةالبيانات المالية الموجزة الموحالبيانات المالية الموجزة الموححول حول   إيضاحاتإيضاحات

  23022302يونيو يونيو   0303لفترة الستة اشهر المنتهية في لفترة الستة اشهر المنتهية في 

 
    بغرض المتاجرة بغرض المتاجرة   ––استثمارات استثمارات   --77

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

 المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي كما يلي:
 
 يونيو 03  

2302 

 ديسمبر 13 
1133 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 مألف دره  مألف دره  

     
 2.000  41847  اإلمارات العربية المتحدة دولة في

 340  046  األخرى في دول مجلس التعاون الخليجي
  51380  2.742 

 

  مم تجارية مدينة وأخرىمم تجارية مدينة وأخرىذذ  --22
 فيما يلي: ذمم تجارية مدينة وأخرى تتمثل

 يونيو 03 
2302 

 سمبردي 13 
1133 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم  ألف درهم 

    
 417.847  5251206 ذمم تجارية مدينة

 111.412  2721002 أوراق قبض تجارية مدينة

 2301854  081.321 

 (8.311)  (71033) ينزل: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 7861254  002.121 

 1.423  01626 ذمم موظفين
 8.040  01830 ات مستنديةاعتماد

 3.088  01426 مصاريف مدفوعة مقدماً 
 1.001  81276 لمورديندفعات مقدمة 

 3.831   01737 ذمم مدينة أخرى

 2061253  073.211 



 

  0202  ””شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة““  شركة الخليج للصناعات الدوائيةشركة الخليج للصناعات الدوائية

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

  23022302يونيو يونيو   0303الستة اشهر المنتهية في الستة اشهر المنتهية في ة ة لفتر لفتر 
 
 

  أرصدة لدى البنوك وفي الصندوقأرصدة لدى البنوك وفي الصندوق  --88
 يونيو 03  

2302 

 ديسمبر 13 
1133 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
      مألف دره  مألف دره  

     أرصدة لدى البنوك:
 01.811  871403  جاريةحسابات   

 1.010  21843  ودائع ثابتة  
 3.071  21307  نقد في الصندوق

  0321027  07.021 
     

     حسب المنطقة الجغرافية:
 02.071  881080  اإلمارات العربية المتحدة دولة في  

 1.083  21886  بلدان أخرىفي   
  0321027  07.021 

 

  رأس المالرأس المال  --0303
 يونيو 03  

2302  
 ديسمبر 13

1133 
 )مدققة(  )غير مدققة(  

 ألف درهــم  ألف درهــم  
     

ســـهم  874.070.078أســـهم مصـــدرة ومدفوعـــة بالكامـــل بعـــدد 
: 1133ديســمبر  13) عــادي بقيمــة اســمية درهــم للســهم الواحــد

 درهم( 831.123.214

 

7241627  831.121 
 
  قانونيقانوني  احتياطياحتياطي  --0000

تقـوم  ،ة وتعديالتـهالعربيـة المتحـد اإلمـاراتلدولـة  3074لعـام  7رقـم  االتحـاديمتطلبات قانون الشـركات حسب 
 االقتطــــاعالتوقــــف عــــن  يــــتم. الــــربح للســــنة% مــــن 31مــــا نســــبته  باقتطــــاعقــــانوني الشــــركة بتكــــوين احتيــــاطي 

 .% من رأس المال21القانوني متى بل  رصيده  لالحتياطي
 
 الحاالت التي نص عليها القانون. باستثناءغير قابل للتوزيع  االحتياطيإن هذا 



 

  0808  ””شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة““لدوائية لدوائية شركة الخليج للصناعات اشركة الخليج للصناعات ا

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

  23022302يونيو يونيو   0303لفترة الستة اشهر المنتهية في لفترة الستة اشهر المنتهية في 
 
  اختيارياختياري  احتياطياحتياطي  --0202

بناء على اقتـراح ربح السنة ويوقف هذا االقتطاع % من 31ما نسبته  االختياري باقتطاع االحتياطييتم تكوين 
يســـــتخدم  المـــــال.% مـــــن رأس 11رصـــــيده أو إذا بلـــــ   للمســـــاهمينالجمعيـــــة العموميـــــة وموافقـــــة دارة مجلـــــس اإل
 مجلس اإلدارة. منفي األغراض التي تقررها الجمعية العمومية بناء على اقتراح  ياالختيار االحتياطي 

 
  إستالف من البنوكإستالف من البنوك  --0000
 يونيو 03  

2302 

 ديسمبر 13 
1133 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
      مدرهألف   مدرهألف   

 308.117  0561526  سحب على المكشوف

 118.000  4481225  قروض

  6361400  402.118 
 

 ستحق الدفع على الشكل التالي:يمن البنوك  استالف
 يونيو 03  

2302 

 ديسمبر 13 
1133 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
      مدرهألف   مدرهألف   

     الجزء المتداول
 104.740  4561632  تحت الطلب أو خالل سنة

     
     الجزء غير المتداول
 80.221  201068  خالل السنة الثانية

 11.733  661643  السنة الخامسةخالل السنة الثالثة حتى 

  0481238  311.103 

  6361400  402.118 
 
 السحب على المكشوف يستحق السداد عند الطلب. -

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

 .المال العامل



 

  2323  ””شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة““شركة الخليج للصناعات الدوائية شركة الخليج للصناعات الدوائية 

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

  23022302يونيو يونيو   0303لفترة الستة اشهر المنتهية في لفترة الستة اشهر المنتهية في 
 

  ربح األساسي للسهم الواحدربح األساسي للسهم الواحدالال  --0404
  

  يونيو 03 فيالستة أشهر المنتهية لفترة  يونيو 11 في الثالثة أشهر المنتهيةلفترة 
1133 2302 1133 2302  

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

 الربح للفترة )ألف درهم( 0031230 311.410 501088 40.014
     

874.070.078 72416261627 874.070.078 72416261627 
 المتوسط المرجح لعدد االسهم

 )سهـم(
     

0.1 0.0 31.3 0410 
 الواحد الربح األساسي للسهم

 )فلس إمارات(
 

لقــد تــم إعــادة إحتســاب الــربح األساســي للســهم الواحــد للفتــرات المقارنــة وذلــك بعــد األخــذ بعــين اإلعتبــار أســهم 
 .سهم 83.112.321 عددالفترة الحالية بالمنحة المصدرة خالل 

 
  توزيع األربا توزيع األربا   --0505

إعتمدت الجمعية العموميـة للمسـاهمين توزيـع أربـاح نقديـة بواقـع  1131إبريل  30في إجتماعها المنعقد بتاريخ 
: توزيـع  1133) 1133سنة عن  أيضاً % من رأس المال 31% من رأس المال وتوزيع أسهم منحة بواقع 31
 .(1131عن سنة % من رأس المال 31نسبة رباح نقدية بأ
 

  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:

 يونيو 03  
2302  

 ديسمبر 13
1133 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 مألف دره  مألف دره  
)ضمن ذمم تجاريـة مدينـة مطلوب من أطراف ذات عالقة ال

 وأخرى(
 

821465  77.720 
     
)ضمن ذمم دائنة ومصاريف مطلوب ألطراف ذات عالقة ال

 مستحقة(
 

21272  8.017 
 

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

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



 

  2200  ””شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة““  شركة الخليج للصناعات الدوائيةشركة الخليج للصناعات الدوائية

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

  23022302يونيو يونيو   0303الستة اشهر المنتهية في الستة اشهر المنتهية في ة ة لفتر لفتر 
 
 

  " تتمة "  معامالت مع أطراف ذات عالقةمعامالت مع أطراف ذات عالقة  --0606
 

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

 
 يونيو 11في  الثالثة أشهر المنتهيةلفترة  يونيو 03لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 2302 1133 2302 1133 
 مدققة(غير ) )غير مدققة( مدققة(غير ) )غير مدققة( 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 10.283 14.202 01.820 201052 مبيعات
 2.702 8.004 33.741 071888 مشتريات

 
 

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

  اإللتزامات والمطلوبات المحتملةاإللتزامات والمطلوبات المحتملة  --0707
  

 يونيو 03 
2302 

 ديسمبر 13
1133 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درهــم ألف درهــم 
   

 03.111 731333 التزامات رأسمالية
 28.313 201802 اعتمادات مستندية
 01.018 521200 خطابات ضمان

 
  نتائج موسميةنتائج موسمية  --0202

 يونيو 11في بيان الدخل الموجز الموحد لفترة الستة أشهر المنتهية في  لم يتم تسجيل أية نتائج موسمية
 .1133و  1131

 
  البيانات المالية الموجزة الموحدةالبيانات المالية الموجزة الموحدةاعتماد اعتماد   --0808

 .1131 يوليو 10المالية الموجزة الموحدة بتاريخ  تمت الموافقة على إصدار البيانات


