
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

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

 المرحلية الموحدة المالية والمعلوماتتقرير المراجعة 
 4132مارس  13لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 

 
 

 



 
 

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

    لية الموحدةلية الموحدةالمرحالمرحالمالية المالية   لمعلوماتلمعلوماتااو و تقرير المراجعة تقرير المراجعة 
  41324132مارس مارس   1313لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 

 
 

 صفحــة  
   

 3   المرحلية الموحدةمالية المعلومات ال مراجعةتقرير 
   

 4  الموجز الموحد بيان المركز المالي
   

 1  )غير مدقق( الموجز الموحدالدخـل بيان 
   

 2  ق()غير مدق بيان الدخل الشامل الموجز الموحد
   

 5  الموجز الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
   

 6  )غير مدقق( الموجز الموحد بيان التدفقات النقدية
   

 45 - 7  الموحدة الموجزة المالية بياناتإيضاحات حول ال
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  الموجز الموحد )غير مدقق(الموجز الموحد )غير مدقق(  بيان الدخلبيان الدخل
  41324132مارس مارس   1313لفترة الثالثة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 مارس 13الثة أشهر المنتهية في لفترة الث  
 3102 4132 إيضاح 

 ألف درهم ألف درهم  
    

 221.033 151.253  المبيعــات
 (038.323) (356.213)  تكلفة المبيعات
 311.202 417.157  إجمالي الربح

 (005.333) (351.511)  مصاريف المبيعات والتسويق
 (08.291) (44.111)  واإلدارية المصاريف العمومية

 2.531 1.216  إيرادات أخرى
 0.110 31.777  استثمارات وأخرى احأرب

 (5.929) (3.363)  مصاريف تمويل
 53.523 71.321  الربح للفترة

    
    العائد إلى:

 53.233 71.641  مساهمي الشركة
 (099) (231)  حصة االقلية غير المسيطرة

  71.321 53.523 
 2.2 3.4 35 )فلس امارات( الواحد لسهملاألساسي  ربحال
 
 
 
 
 
 
 

 .الموجزة الموحدة المالية البياناتمن 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
  41324132مارس مارس   1133لفترة الثالثة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 
 

 مارس 13لفترة الثالثة اشهر المنتهية في  
 4132 3102 
 ألف درهم ألف درهم 

   
 53.523 71.321 الربح للفترة

   بنود الدخل الشامل األخرى:
   بنود من الممكن اعادة تصنيفها الحقاً ضمن األرباح أو الخسائر

 9.133 1.373 يعفي القيمة العادلة الستثمارات متاحة للب التغير
 -- (31.452) تعديالت اعادة التصنيف نتيجة استبعاد استثمارات متاحة للبيع

 (32) (151) التابعة للمؤسساتفروقات ترجمة عمالت البيانات المالية 
   بنود لن يتم اعادة تصنيفها الحقاً ضمن األرباح أو الخسائر

 (3.111) -- مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 0.823 (5.771) الدخل الشامل االخرى)الخسارة الشاملة(/ بنود اجمالي 

 59.501 61.171 إجمالي الدخل الشامل للفترة
   

   العائد إلى:
 59.282 63.317 مساهمي الشركة

 (032) (717) حصة االقلية غير المسيطرة
 61.171 59.501 

 
 
 
 
 
 

 .الموجزة الموحدة المالية البيانات من هذه ال يتجزأجزءا  تشكل اإليضاحات المرفقة إن 
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  الملكية الموجز الموحد )غير مدقق(الملكية الموجز الموحد )غير مدقق(بيان التغيرات في حقوق بيان التغيرات في حقوق 
  41324132مارس مارس   1313لفترة الثالثة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  

 رأس المال 
احتياطي 
 قانوني

احتياطي 
 اختياري

احتياطي ترجمة 
 جنبيةالعمالت األ

التغيرات المتراكمة 
في القيمة العادلة 

 لالستثمارات
أرباح 
 همستبقا

حقوق 
 المساهمين في

 الشركة
حقوق االقلية 
 المجمـوع غير المسيطرة

           ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 0.213.238 2.033 0.213.510 915.183 (5.829) 310 023.339 233.210 239.532 دققة()م 3103ديسمبر  20الرصيد كما في 

 53.523 (099) 53.233 53.233 -- -- -- -- -- 3102مارس  20الربح لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 0.823 (28) 3.100 (3.111) 9.133 (99) -- -- -- بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

 59.501 (032) 59.282 51.233 9.133 (99) -- -- -- لدخل الشامل للفترةاجمالي ا
 -- -- -- (23.958) -- -- -- -- 23.958 (05توزيعات اسهم منحة )ايضاح 

 (23.958) -- (23.958) (23.958) -- -- -- -- -- (05توزيعات ارباح نقدية معتمدة )ايضاح 
 23.958 -- -- -- -- (035.823) (23.958) -- (23.958) 

 0.589.821 2.113 0.580.833 218.825 (3.328) 232 023.339 233.210 352.035 )غير مدققة( 3102مارس  20الرصيد كما في 
          

 0.335.553 03.383 0.321.259 920.992 3.519 329 050.381 913.222 352.035 )مدققة( 3102ديسمبر  20الرصيد كما في 
 21.092 (931) 21.532 21.532 -- -- -- -- -- 3109مارس  20ثالثة أشهر المنتهية في الربح لفترة ال

 (8.222) (332) (8.305) -- (8.932) (82) -- -- -- األخرى للفترة ةالشامل الخسارةبنود 
 51.221 (222) 50.012 21.532 (8.932) (82) -- -- -- اجمالي الدخل الشامل للفترة

 2.935 2.935 -- -- -- -- -- -- -- قلية غير المسيطرةالتغير في حقوق اال
 3.552.253 44.537 3.513.373 514.166 (335) 223 363.451 215.717 361.356 )غير مدققة( 4132مارس  13الرصيد كما في 

 
 

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

  41324132مارس مارس   1313لفترة الثالثة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  
  

 مارس 13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  4132  3102 
 ألف درهم  ألف درهم  

     

     التشغيلية االنشطةالتدفقات النقدية من 
 53.523  71.321  الربح للفترة
     تعديالت:

 02.202  32.634  استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات  
 (803)  (31.677)  ارباح استثمارات  
 --  4.111  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  
 --  4.111  مخصص تقادم بضاعة  
 5.929  3.363  مصاريف تمويل  
 3.010  4.311  هاية الخدمة للموظفينمخصص تعويض ن  

 الموجودات التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية قبل التغيرات في
 والمطلوبات التشغيلية  

 
35.115  32.323 

 (092.819)  (333.135)  تجارية مدينة وأخرىذمم الزيادة في 
 (25.120)  (45.511)  المخزونالزيادة في 
 33.121  (34.151)  ي ذمم دائنة ومصاريف مستحقةف / الزيادة)النقص(

 (923)  (457)  تعويض نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
 (93.233)  (72.545)  نشاطات التشغيلالمستخدم في صافي النقد 

     

     االستثمارالتدفقات النقدية من نشاطات 
 (00.209)  (35.663)  اإلضافات على الممتلكات واآلالت والمعدات

 --  (17.625)  شراء استثمارات
 --  45.616  متحصالت من بيع استثمارات

 --  (311.111)  اشهر من تاريخ ايداعها 2الزيادة في ودائع ثابتة تستحق اكثر من 
 --  7.246  الزيادة في حقوق االقلية الغير مسيطرة

 (00.209)  (341.435)  النقد المستخدم في نشاطات اإلستثمارصافي 
     

     التمويلية االنشطةالتدفقات النقدية من 
 322.353  4.437  الزيادة في استالف من البنوك

 --  311.111  دفعة مقدمة مستلمة
 (303)  (53)  توزيعات أرباح مدفوعة

 (3.111)  --  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
 (5.929)  (3.363)  مصاريف التمويل المدفوعة

 353.502  52.143  التمويليةاالنشطة صافي النقد الناتج من 
     

 300.322  (311.736)  الزيادة في النقد وما يعادله)النقص(/ صافي 
 (32)  (151)  اثر التغير في اسعار الصرف على النقد وما يعادله

 33.535  432.632  النقد وما يعادله في بداية الفترة
 389.031  331.273  ادله في نهاية الفترةالنقد وما يع

 
 
 
 

 .البيانات المالية الموجزة الموحدةمن هذه ال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا  
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  البيانات المالية الموجزة الموحدةالبيانات المالية الموجزة الموحدةحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  41324132مارس مارس   1313لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 

 

  عامةعامة  --33

رأس الخيمة  -الخليج للصناعات الدوائية هي شركة مساهمة عامة )الشركة( مقرها الرئيسي في الدقداقة شركة 
عن صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها  والصادر 3/31تأسست بموجب المرسوم األميري رقم 

. تتألف المجموعة من 0831مايو  9صادر بتاريخ ال 8/31األميري رقم  والمرسوم 0831مارس  21بتاريخ 
 (.2)إيضاح  "المجموعة" اشركة الخليج للصناعات الدوائية والمؤسسات التابعة له

 
 االسهم العادية للشركة مدرجة في سوق ابوظبي لألوراق المالية.إن 

 
 عربية المتحدة.دولة االمارات ال –، رأس الخيمة 882إن عنوان الشركة المسجل هو صندوق بريد رقم 

 
نتاج األدوية والعقاقير والمستحضرات الطبية والصيدالنية بمختلف  تتمثل أنشطة الشركة الرئيسية بتصنيع وا 

 . 0839أنواعها وكذلك مستحضرات التجميل وقد بدأ اإلنتاج التجاري للشركة في نوفمبر 
 
 (IFRSs) عّدلةتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والم -4

 
المعايير الدوليـة إلعداد التقارير الماليـة المطبقـة التـي لـم يكـن لهـا تـدثير مـادي علـى البيانـات الماليـة  4-3

 الموجزة الموحدة
تم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعدلة التـالية في هـذه البيانـات الماليـة المـوجزة المــوحدة، ولـم 

هذه المعايير الدولية إلعداد التقـارير الماليـة المعدلـة أي تـأثير جـوهري علـى المبـالج المدرجــة للفتـرة  يكن لتطبيق
 الحالية والفترات السابقة، إال أنها قد تؤثر على محاسبة المعامالت والترتيبـات المستقبـلية.

 
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

 

ترات السنوية يطبق للف
   التي تبدأ من أو بعد

  األدوات المالية: العرض  – 23المعيار المحاسبي الدولي رقم تعديالت على–
 المتعلق بتوجيهات تطبيق معادلة الموجودات المالية مقابل المطلوبات المالية

 3109يناير  0
  
  قابلة افصاح المبالج ال – 25تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

 لالسترجاع
التعديالت تقيد متطلبات االفصاح للمبالج القابلة لالسترجاع ألصل أو وحدة توليد 
النقد للفترة التي حدث فيها االنخفاض أو االسترداد  في القيمة. وقد قاموا بتوسيع 

االفصاح القابلة للتطبيق عندما يتم تحديد المبالج القابلة  وتوضيح متطلبات
أو وحدة توليد النقد على أساس القيمة العادلة ناقصا تكلفة  لألصللالسترجاع 
 االستبعاد.

 3109يناير  0

  
  اإلعتراف  :األدوات المالية – 28تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

 والقياس، استبدال مشتقات ومواصلة محاسبة التحوط 
 

تحوط، في حال كانت التعديالت تحد من المتطلبات الالزمة لمواصلة محاسبة ال
 مشتقات التحوط مجددة، وقدمت معايير معينة تم استيفاءها.

 3109يناير  0
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  ""تتمةتتمة""  البيانات المالية الموجزة الموحدةالبيانات المالية الموجزة الموحدةحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  41324132مارس مارس   1313لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 

 

 " تتمة "" تتمة "( IFRSs) دولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلةتطبيق المعايير ال -4
 

 المعايير الدوليـة إلعداد التقارير المالية المطبقة التي لم يكن لها تدثير مادي على البيانات المالية  4-3
 " تتمة "" تتمة "الموجزة الموحدة  

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
 

يطبق للفترات السنوية 
 التي تبدأ من أو بعد

  الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية  30اإلصدار رقم– 
 فرض الجبايات

لقد تم تطوير التفسير وذلك لمعالجة كيفية تسجيل الجبايات المفروضة التي 
فيها المعامالت تعتمد على المعلومات المالية لفترة تختلف عن الفترة التي حدثت 

 التي أدت إلى حدوث تلك الجبايات.

 3109يناير  0

  
  والمعيار  03رقم  ،01التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

 التوجيه على كيانات اإلستثمار – 32المحاسبي الدولي رقم 
 3109يناير  0

  
الدوليــة المعيــار النهــائي  أصــدر مجلــس معــايير المحاســبة ،3103أكتــوبر  20فــي 

 01للتقارير المالية رقـم  ير الدوليةياالمتعلق باإلستثمار بالشركات والذي يعدل المع
ويعرف مفهوم اإلستثمار بالشركات في  ،32والمعيار المحاسبي الدولي رقم  03و 

المعايير الدولية للتقارير المالية إن التعديالت أظهـرت إسـتثناء عـن المعيـار الـدولي 
معيـــار التوحيـــد العـــام الخـــاص باإلســـتثمارات فـــي شـــركات  01للتقـــارير الماليـــة رقـــم 

ــــاح أو  ــــة مــــن خــــالل األرب ــــاس الشــــركات التابعــــة بالقيمــــة العادل ــــب )قي والــــذي يتطل
الخســــــائر بــــــدال  مــــــن توحيــــــدها(. وباإلضــــــافة إلــــــى ذلــــــك فــــــ ن التعــــــديالت حــــــددت 

 مار بالشركات.اإليضاحات المطلوبة للشركات التي تستوفي تعريف اإلستث

 

 
قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي الجديدة والمعّدلة  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  4-4

 لم يحن موعد تطبيقها بعد 
لم تقم المجموعة بالتطبيق المسبق للمعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات التالية التي تم إصدارها وغير سارية  

 :ل بعدالمفعو 
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

 

 يطبق للفترات السنوية 
   التي تبدأ من أو بعد

 األدوات المالية:  2لتقارير المالية رقم عداد اتعديالت على المعيار الدولي إل
ير متعلق ب فصاحات حول التطبيق األولي للمعيار الدولي إلعداد التقار  إفصاح

 .8المالية رقم 

عند تطبيق المعيار 
 لتقاريرعداد اإلالدولي 

 للمرة األولى 8المالية رقم 
  

 إفصاحات  :األدوات المالية 2 رقم المالية لتقاريرعداد اإل الدولي المعيار
محاسبة التحوط اإلضافية )والتعديالت الالحقة( نتجت من المقدمة لفصل 

 .8إلعداد التقارير المالية رقم  محاسبة التحوط في المعيار الدولي

عند تطبيق المعيار 
 لتقاريرعداد اإلالدولي 

 للمرة األولى 8المالية رقم 



 

  55  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الخليج للصناعات الدوائية شركة الخليج للصناعات الدوائية 
  

  ""تتمةتتمة""  البيانات المالية الموجزة الموحدةالبيانات المالية الموجزة الموحدةحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  41324132مارس مارس   1313لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 

 
 
 " تتمة " (IFRSs) طبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلةت -4

قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي الجديدة والمعّدلة  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   4-4
 " تتمة "لم يحن موعد تطبيقها بعد 

 الجديدة والمعّدلة  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 

 يطبق للفترات السنوية
 التي تبدأ من أو بعد

  

 الصادر في  (3118) األدوات المالية 8 رقم المالية لتقاريرعداد اإل الدولي المعيار
الذي يقدم متطلبات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات المالية.  3118نوفمبر 
المعدل في  (3101) األدوات المالية 8 رقم المالية لتقاريرعداد اإل الدولي المعيار
لغاء  3101أكتوبر  ويتضمن متطلبات تصنيف وقياس المطلوبات المالية وا 

اإلعتراف  :األدوات المالية 28اإلعتراف  بها من المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 .والقياس

 
 المعاد (3102) األدوات المالية 8 رقم المالية لتقاريرعداد اإل الدولي المعيار

جازة التطبيق المبكر  3102إصداره في نوفمبر  إلدراج فصل محاسبة التحوط وا 
لمتطلبات العرض في بيان الدخل الشامل األخرى " االئتمان الخاص " الربح أو 
الخسارة الناتجة من االلتزامات المالية تدرج ضمن خيار القيمة العادلة دون 

لدولي إلعداد التقارير المالية رقم التطبيق المبكر للمتطلبات األخرى في المعيار ا
8 

 3103يناير  0

  

 الدولي المعيار( حل محل 3102) 8 رقم المالية لتقاريرعداد اإل الدولي المعيار
 لتقاريرعداد اإل الدولي المعيار( و 3101( و)3118) 8 رقم المالية لتقاريرعداد اإل

 8داد التقارير المالية رقم ( أيضا  حل محل المعيار الدولي إلع3101) 8 رقم المالية
(. تسمح المعايير المختلفة أيضا خيارات انتقالية مختلفة. وبالتالي ب مكان 3118)

المنشآت اإلختيار بشكل فعال لتطبيق أي من أجزاء المعيار الدولي إلعداد التقارير 
( متطلبات التصنيف والقياس 0، بما معناه لديهم الخيار لتطبيق: )8المالية رقم 

( 2( متطلبات اإلفصاح والقياس لألصول والمطلوبات المالية، )3صول المالية، )لأل
 متطلبات التصنيف والقياس ومتطلبات محاسبة التحوط. 

 

  

  لتوضح متطلبات ذات العالقة  –منافع الموظفين  08معيار المحاسبة الدولي رقم
ترجع إلى فترات  بكيفية مساهمات الموظفين أو أطراف أخرى تتعلق بالخدمة والتي

 الخدمة.

 3109يوليو  0

  

  3109يوليو  0  3103 – 3101دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
  

  تعريف "  –الدفع على أساس األسهم  3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 حالة اإلستحقاق ".

 
  

 محاسبة اإلعتبار  –إندماج األعمال  2لية رقم المعيار الدولي للتقارير الما
 الطارئ.

 
  

  تجميع –قطاعات األعمال  – 3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 القطاعات، تسوية موجودات القطاعات.
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قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم الجديدة والمعّدلة  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   4-4
 " تتمة "بعد  يحن موعد تطبيقها
 قارير المالية الجديدة والمعّدلةالمعايير الدولية إلعداد الت

 

 يطبق للفترات السنوية 
 التي تبدأ من أو بعد

  

  3103 – 3101دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
 "تتمة"

 
  

  إعادة حساب  –دات ممتلكات، آالت ومع – 05معيار المحاسبة الدولي رقم
 .اإلستهالك المتراكم متناسبا  مع إعادة التقييم

 
  

  المنشآت  -إفصاحات األطراف ذات العالقة  39معيار المحاسبة الدولي رقم
 اإلدارية.

 
  

  إعادة حساب  –الموجودات غير الملموسة  23معيار المحاسبة الدولي رقم
 ييم.اإلستهالك المتراكم متناسبا  مع إعادة التق

 
  
  

  3109يوليو  0  3102 – 3100دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
  

  المتعلق بتطبيق المعايير الدولية  0المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
قارير تعريف المعايير الدولية إلعداد الت – إلعداد التقارير المالية للمرة االولى

 المالية الفعالة.

 

  

  استثناء المشاريع  –إندماج األعمال  2المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 المشتركة.

 
  

  استثناء نطاق  –قياس القيمة العادلة  – 02المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 المحفظة.

 
  

  القة بين المعيار الع –إستثمارات عقارية  91معيار المحاسبة الدولي رقم
 .91والمعيار المحاسبي الدولي رقم  2الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

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

 .فسـيرات والتعـديالت الجديـدة حيـز التطبيـقأو عنـد دخـول هـذه المعـايير والت 3103ينـاير  0الفترة التي تبدأ مـن
قد ال يكون لها تأثير هام على البيانات الماليـة الموحـدة ان تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة 

 للمجموعة في مرحلة التطبيق األولى.
 

فـي  الموحدة للمجموعـة المالية اتالبيانفي  8طبق المعيار الدولي ألعداد التقارير المالية رقم يتتوقع اإلدارة أن 
 لـه تـأثير جـوهري 8وقـد يكـون تطبيـق المعيـار الـدولي للتقـارير الماليـة رقـم  3103ينـاير  0 الفترة التي تبـدأ مـن

. ومـع ذلـك فأنـه مـن غيـر الممكـن الوصـول مجموعـةلل على المبالج المدرجة في الموجودات والمطلوبـات الماليـة
 .لذلك إلى حين إتمام مراجعة مفصلة إلى تقييم معقول لذلك التأثير
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 أساس اإلعداد 1-3
البيانـــات الماليـــة "، 29ماليـــة المـــوجزة الموحـــدة بنـــاء  علـــى المعيـــار المحاســـبي الـــدولي رقـــم تـــم إعـــداد البيانـــات ال

 وبما يتوافق مع متطلبات القوانين المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة. "المرحلية
 

 المجموعـةعمليـات  يتم عرض البيانات المالية الموجزة الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة حيث أن غالبيـة
 تتم به.

 
بناء  على مبدأ التكلفة التاريخية، باسـتثناء إعـادة تقيـيم بعـض األدوات تم إعداد البيانات المالية الموجزة الموحدة 

 .ممتلكاتواالستثمارات في  المالية
 

بيانـات الماليـة ال تتضمن البيانات المالية الموجزة الموحدة المرفقـة جميـع المعلومـات المطلـوب إدراجهـا ضـمن ال
الســنوية الموحــدة ويجــب عنــد قــراءة هــذه البيانــات الماليــة المــوجزة الموحــدة الرجــوع إلــى البيانــات الماليــة الموحــدة 

، باإلضـافة إلـى أنـه لـيس مـن الضـروري ان 3102ديسـمبر  20كما في وللسنة المنتهية في للمجموعة المدققة 
تعطــي مؤشــرا  دقيقــا  لنتــائج أعمــال  3109مــارس  20نتهيــة فــي لفتــرة الثالثــة اشــهر المنتــائج أعمــال المجموعــة 

 .3109ديسمبر  20المجموعة المتوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في 
 

 والعـرض واألسـاليب المسـتخدمة فـي هـذه البيانـات الماليـة المـوجزة الموحـدة متوافقـة مـعة يسياسات المحاسـبإن ال
 .3102ديسمبر  20 في ةيالمنته حدة المدققة للسنةة المو المالي اتالبيانتلك المستخدمة في 

 
، تــم اإلفصــاح عــن السياســـات 3113أكتـــوبر  03بنــاء  علــى إخطــار هيئــة األوراق الماليـــة والســلع المــؤر  فــي 

 عقــــاراتواالســــتثمارات فــــي واالســــتثمار فــــي شــــركة زميلــــة  اآلالت والمعــــدات، الممتلكــــاتالمحاســــبية المتعلقــــة ب
 المالية في هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة. اقفي االور  واالستثمارات

 
 آالت ومعدات ممتلكات، 1-4

 تظهر األراضي بالتكلفة ناقصا أية خسائر ناتجة عن االنخفاض في القيمة، إن وجدت.
 

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

 أنشأت من أجله.
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 "تتمة" آالت ومعدات ممتلكات، 1-4
 

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

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

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

 أو خسائر الفترة التي حدثت فيها.
 

إطفاء قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات، فيما عدا تكاليف ب أعباء االستهالك وذلك بهدف يتم احتسا
األراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ، على أساس طريقة القسط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجي 
المتوقع. يتم في نهاية كل سنة مراجعة العمر اإلنتاجي المتوقع، صافي القيمة المستردة وطريقة االستهالك 

اآلالت والمعدات ويتم إظهار أثر أي تغيير في هذه التقديرات خالل الفترة المالية التي تم فيها للممتلكات و 
 التغيير والفترات المستقبلية.

 
يتم تحديد الربح والخسارة الناتجة عن بيع أو شطب أي عنصر من عناصر الممتلكات واآلالت والمعدات 

لقيمة الدفترية لألصل ويتم االعتراف بهذا الفرق وذلك على أساس الفرق بين متحصالت البيع وصافي ا
 ضمن االرباح والخسائر.

 

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

 01 - 3  مباني
 22 – 5  آالت ومعدات

 33 – 9  تركيبات
 22 – 01  سيارات

 33 – 01  أثاث ومفروشات
 22 – 01  أجهزة وأدوات

 01 - 9  تحسينات أراضي
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 عقارات استثمارات في 1-1
والمقتنــاة بهــدف تحقيــق عوائــد إيجاريــه و/أو لمعاظمــة رأس المــال بالقيمــة العادلــة  عقــاراتتظهــر اســتثمارات فــي 

كمــا فــي تــاريخ بيــان المركــز المــالي الموحــد. يــتم االعتــراف بــالربح أو الخســارة الناتجــة عــن التغيــر فــي القيمــة 
 العادلة لتلك االستثمارات في األرباح أو الخسائر.

 
عنـد االسـتبعاد او عنـدما يــتم التوقـف بشـكل نهـائي عـن اســتخدام  عقـاراتتم الغـاء االعتـراف باالسـتثمارات فــي يـ

علـى أيـة منـافع اقتصـادية مسـتقبلية. أي اربـاح او خسـائر ناتجـة عـن منها تلك االستثمارات وال يتوقع الحصول 
السـتبعاد والقيمـة الدفتريـة لألصـل( يـتم الغاء االعتراف )يحسب بناءا  على الفرق بـين صـافي المتحصـالت مـن ا

 .العقارات الخسائر في الفترة التي يتم الغاء االعتراف بتلك وأتسجيلها في االرباح 
 

 زميلة ةشركفي  ستثماراال صافي 1-2
الشــركة الزميلــة هــي منشــأة تملــك المجموعــة تــأثير هــام عليهــا ولكنهــا ال تعتبــر شــركة تابعــة لهــا وال حصــة فــي 

ك. ويعرف هـذا التـأثير الهـام بقـدرة المجموعـة علـى المشـاركة فـي إتخـاذ القـرارات حـول السياسـات مشروع مشتر 
الماليــة والتشــغيلية للشــركة المســتثمر بهــا وال يصــل هــذا التــأثير إلــى درجــة الســيطرة المطلقــة أو حتــى الســيطرة 

 المشتركة.
 

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

موجــودات غيــر متداولــة محــتفظ بهــا للبيــع وعمليــات متوقفــة. بنــاء  علــى  3المعيــار الــدولي للتقــارير الماليــة رقــم 
تظهــر االســـتثمارات فــي شــركات زميلـــة فــي بيـــان المركــز المــالي الموحـــد بالتكلفــة بعـــد طريقــة حقــوق الملكيـــة، 

لالعتراف بحصة المجموعة من االرباح او الخسائر وبنود الدخل الشامل األخرى للشـركة الزميلـة. فـي  تعديلها
التـي تتضـمن حال زيادة حصة المجموعة في خسائر الشركة الزميلة عن االستثمار في تلـك الشـركة الزميلـة )و 

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

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

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

 األرباح والخسائر.
 

في حال وجود أي معامالت ما بين شركات المجموعة والشركة الزميلـة، فـ ن ايـة اربـاح او خسـائر ناتجـة، يـتم 
 جموعة.االعتراف بها ضمن بيان الدخل الموحد إلى الحد غير المتعلق بحصة الم

 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  5 -1

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

 
 يتم تصنيف الموجودات المالية بغرض المتاجرة إذا:

 ها بشكل أساسي بهدف بيعها في المستقبل القريب، أو تم إقتنائ 

  تمثل جزء من محفظة أدوات مالية معلومة تديرها المجموعة وتشتمل على نمط فعلـي ألداة ماليـة تحقـق
 أرباح على المدى القصير.

 .تمثل مشتقة مالية لكنها غير مصنفة أو فعالة كأداة تحوط 

 
بالقيمة العادلة  ةمالي اتكموجود ،المتاجرة المحتفظ بها بغرضغير تلك  ة،المالي اتيمكن تصنيف الموجود

 من 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

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

ة أو ة حيث يتم الحصول على المعلومات حول مجموعة الموجودات الماليشركالموثقة لدى ال
 المطلوبات المالية داخليا  بناء  على هذا األساس؛
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  ""تتمةتتمة""ملخص ألهم السياسات المحاسبية ملخص ألهم السياسات المحاسبية   --11
 

  ""تتمةتتمة""دات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر الموجو  5 -1
 

  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  28( رقم IASالدولي )

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. ةمعرف ةمالي اتكموجود المطلوب( بتصنيفه
 

أي ربح أو ب تظهر الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر بقيمتها العادلة ويتم االعتراف
 في األرباح والخسائر.عن إعادة التقييم خسارة ناتجة 

 
ويتم إدراجها في بند  زيعات لألرباح أو فائدة مستحقة من األصل المالييتضمن صافي الربح أو الخسارة أي تو 

 الخسائر.و االرباح 
 

 متاحة للبيع –الموجودات المالية المصنفة كموجودات مالية  1-6
متاحة  –تصنف األسهم المدرجة المملوكة للمجموعة والتي يتم تداولها في سوق مالي نشط كموجودات مالية 

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

ألرباح والخسائر الناتجة عن التغير العتقاد اإلدارة ب مكانية قياس القيمة العادلة لها بطريقة موثوقة. يتم إدراج ا
في القيمة العادلة ضمن بنود الدخل الشامل األخرى والتي يتم إضافتها إلى بند التغيرات المتراكمة في القيمة 
العادلة لالستثمارات ضمن حقوق الملكية ب ستثناء خسائر اإلنخفاض في القيمة والتي يتم إدراجها ضمن 

تبعاد اإلستثمار أو وجود إنخفاض في قيمته بشكل محدد، ف ن األرباح أو االرباح والخسائر. في حال إس
الخسائر نتيجة تقييمه سابقا  والمثبتة ضمن إحتياطي إعادة تقييم إستثمارات يتم إدراجها ضمن االرباح 

 والخسائر.
 

ب ستالم دفعات  المتاحة للبيع عند نشوء حق للمجموعة –يتم اإلعتراف ب يرادات توزيعات أرباح اإلستثمارات 
 عن توزيعات أرباح من تلك اإلستثمارات.

 
المتاحة للبيع بعمالت أجنبية، يتم تحديدها بتلك العملة ويتم تحويلها  –إن القيمة العادلة للموجودات المالية 

حسب سعر الصرف السائد بتاريخ بيان المركز المالي الموحد. إن التغير في القيمة العادلة الناشئ عن تغير 
سعار الصرف والذي يعود إلى التغير في قيمة إطفاء تكلفة تلك الموجودات يتم إثباته ضمن بيان الدخل أ

 الموحد، أما التغيرات األخرى فيتم إدراجها ضمن بنود الدخل الشامل األخرى.
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 أسس توحيد البيانات المالية الموجزة الموحدة 1-7
تتــألف البيانــات الماليــة المــوجزة الموحــدة مــن المعلومــات الماليــة الخاصــة بالشــركة والمؤسســات التابعــة لهــا. يــتم 

علـى  المجموعـةمعلومات المالية للمؤسسات التابعة من تاريخ االستحواذ وهو التاريخ الذي تحصـل فيـه توحيد ال
القـدرة علـى  للمجموعةحق السيطرة، وتبقى موحدة حتى تاريخ توقف تلك السيطرة. تتحقق السيطرة عندما تكون 

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

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

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

 :3109مارس  20

 بلد التدسيس ةالتابع الشركة
نسبة 

 األنشطة الرئيسية المساهمة
    

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

 النقليات 011%

 تصنيع االدوية ومواد التعبئة والتغليف %33 إثيوبيا جلفار فارماسوتيكالز بي.إل.سي.
 متوقفة -تصنيع المستحضرات الطبية  %011 ألمانيا بي اتش جلفار فارما جي ام
االمارات العربية  –دبي  جلف انجكت ذ.م.م.

 المتحدة
 تصنيع المستحضرات الطبية 21%

 
 السيطرة على جلف انجكت ذ.م.م. 2-2-0

% 21تم اعتبار شركة جلف انجكت ذ.م.م. كشركة تابعة للمجموعة على الرغم من ان المجموعة تمتلك 
 فقط من ملكية الشركة.

 
، وتمتلك شركة زميلة باقي نسبة الملكية             3103% من ملكية الشركة منذ سنة 21تمتلك المجموعة نسبة 

 %.21البالغة 
 

بين المجموعة والمستثمر اآلخر، ف ن المجموعة  3102بناء  على الشروط التعاقدية التي تمت خالل سنة 
ي األنشطة المتعلقة بشركة جلف انجكت ذ.م.م. وبناء عليه، ف ن اعضاء مجلس لديها القدرة على التحكم ف

ادارة الشركة توصلوا الى أن المجموعة لديها القدرة على التحكم في االنشطة ذات الصلة المتعلقة بشركة 
 جلف انجكت ذ.م.م. بشكل منفرد وبالتالي ف ن المجموعة لديها السيطرة على شركة جلف إنجكت ذ.م.م.
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  ممتلكات وآالت ومعداتممتلكات وآالت ومعدات  --22
درهـم )لفتـرة  08.553.111الحاليـة مبلـج  بلغت تكلفة اإلضافات علـى ممتلكـات وآالت ومعـدات خـالل الفتـرة -

 درهم(. 00.209.111: 3102مارس  20الثالثة اشهر المنتهية في 
 20لفتـرة الثالثـة اشـهر المنتهيـة فـي درهـم ) 09.503.111بلغت أعباء االستهالك خالل الفترة الحالية مبلـج  -

 درهم(. 02.202.111: 3102مارس 
 

 زميلة ةصافي االستثمار في شرك -5
 ت على النحو اآلتي:الزميلة كان ةتفاصيل الشرك

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

 مارس 13
4132 

 ديسمبر 20
3102 

 )مدققة( )غير مدققة(   
 ألف درهم ألف درهم   

 352.205 461.136 %91 االمارات العربية المتحدة ذ.م.م بالنت فارماسيز
 

 السنة كما يلي: الفترة / خالل زميلة ةي شرككانت حركة صافي االستثمار ف

 

لفترة الثالثة اشهر 
 المنتهية في

 مارس 13
4132  

 للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 20

3102 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 351.139  461.136 السنةالفترة / الرصيد كما في أول 

 8.293  -- لةحصة المجموعة من ربح الشركات الزمي
 (5.935)  -- اعادة تصنيف شركة زميلة الى شركة تابعة بعد تحقق السيطرة

 352.205  461.136 السنةالفترة / الرصيد كما في آخر 

 
  متاحة للبيعمتاحة للبيع  ––استثمارات استثمارات   --66

 متاحة للبيع كما يلي: –كانت الحركة على استثمارات 
لفترة الثالثة اشهر  

 المنتهية في 
 مارس  13

4132  

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر  20

3102 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 درهمألف   درهمألف  

    
 20.929  24.553 السنة الفترة / القيمة العادلة كما في أول

 300  443 السنة الفترة /مشتريات خالل 

 (3.393)  (41.215) السنة الفترة /استبعادات خالل 

 03.389  1.373 ادلةصافي الزيادة في القيمة الع

 93.380  46.473 السنة الفترة /القيمة العادلة كما في آخر 
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 متاحة للبيع في استثمارات اسهم ملكية كما يلي: -تتمثل استثمارات 

 

 مارس 13
4132  

 ديسمبر 20
3102 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

    في أسواق دولة اإلمارات العربية المتحدة

 32.183  3.255 استثمارات مدرجة

 2.019  7.312 استثمارات غير مدرجة

 35.611  29.085 

    في أسواق دول أخرى

     3.283  31.675 استثمارات مدرجة
 46.473  93.380 

 
 اعادة تصنيف االستثمارات

اإلستثمارية للمجموعة حيث  االستراتيجية، قام مجلس إدارة المجموعة ب عادة النظر في 3113خالل سنة 
مجلس معايير المحاسبة الدولية والمتعلقة بالمعيار المحاسبي  قامت المجموعة بتبني التعديالت المقرة من قبل

المحتفظ بها بغرض المتاجرة والتي  االستثمارات، والتي تتيح وفي ظروف معينة إعادة تصنيف 28الدولي رقم 
تغير متاحة للبيع والتي يتم إدراج ال استثماراتالخسائر إلى  وأيتم إدراج التغير في قيمتها العادلة في األرباح 

 .لالستثماراتفي قيمتها العادلة في حساب التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 
 

 4132 3102 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
    ألف درهم ألف درهم 

 08.922 44.531 يناير )مدققة( 0القيمة العادلة لالستثمارات المعاد تصنيفها كما في 

 -- (31.142) استبعادات خالل الفترة
 2.922 3.173 متاحة للبيع خالل الفترة –ربح تقييم استثمارات 

 33.801 32.457 مارس 20القيمة العادلة الستثمارات معاد تصنيفها كما في 

 
: مخفضا  3102درهم ) 0.220.111نتيجة إلعادة التصنيف أعاله، ف ن الربح للفترة يظهر مخفضا  بمبلج 

 درهم(. 2.922.111بمبلج 



 

  3535  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""ليج للصناعات الدوائية ليج للصناعات الدوائية شركة الخشركة الخ

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

  41324132مارس مارس   1313لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 

 
  بغرض المتاجرةبغرض المتاجرة  ––استثمارات استثمارات   --77

 
ارات العربية تتمثل استثمارات بغرض المتاجرة في االستثمارات المدرجة في األسواق المالية في دولة اإلم

 المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي كما يلي:
 
 مارس 13  

4132 

 ديسمبر 20 
3102 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم  

     
 22.299  71.515  في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 093  324  في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
  73.133  22.335 

  
  
  مم تجارية مدينة وأخرىمم تجارية مدينة وأخرىذذ  --33

 فيما يلي: ذمم تجارية مدينة وأخرى تتمثل
 مارس 13 

4132 

 ديسمبر 20 
3102 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم  ألف درهم 

    
 203.203  335.524 ذمم تجارية مدينة

 332.508  352.337 أوراق قبض تجارية مدينة

 3.131.655  821.222 

 (03.511)  (32.611) ون مشكوك في تحصيلهاينزل: مخصص دي

 3.165.155  832.222 

 2.055  1.312 ذمم موظفين

 2.319  4.156 مصاريف مدفوعة مقدما

 02.903  37.131 ة لموردينمقدمدفعات 

 2.333  5.537 ذمم مدينة أخرى

 3.313.655  833.599 



 

  4141  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""  شركة الخليج للصناعات الدوائيةشركة الخليج للصناعات الدوائية
  

  "تتمة""تتمة"  البيانات المالية الموجزة الموحدةالبيانات المالية الموجزة الموحدةحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  41324132مارس مارس   1313لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 

 
 
  أرصدة لدى البنوك وفي الصندوقأرصدة لدى البنوك وفي الصندوق  --55

 مارس 13 
4132 

 ديسمبر 20 
3102 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم  ألف درهم 

    أرصدة لدى البنوك:
 313.380  316.461 حسابات جارية  

 2.333  312.357 ودائع ثابتة  
 2.153  1.163 نقد في الصندوق

 309.509  431.273 ارصدة لدى البنوك والنقد

 --  (311.111) اشهرثالثة اكثر من بعد ينزل: ودائع ثابتة تستحق 
 309.509  331.273 النقد وما يعادله

    

    حسب المنطقة الجغرافية:
 313.335  416.124 العربية المتحدة في دولة اإلمارات  

 8.133  7.316 في بلدان أخرى  
 431.273  309.509 

 
  رأس المالرأس المال  --3131
 مارس 13  

4132  
 ديسمبر 20

3102 
 )مدققة(  )غير مدققة(  

 ألف درهــم  ألف درهــم  
     

ســـهم  352.033.235أســـهم مصـــدرة ومدفوعـــة بالكامـــل بعـــدد 
 ســــهم عــــادي( 352.033.235 :3102ديســــمبر  20) عــــادي

 بقيمة اسمية درهم للسهم الواحد

 

361.356  352.035 
 

  قانونيقانوني  احتياطياحتياطي  --3333
تقـوم  ،العربيـة المتحـدة وتعديالتـه اإلمـاراتلدولـة  0839لعـام  3رقـم  االتحـاديمتطلبات قانون الشـركات حسب 
 االقتطــــاعالتوقــــف عــــن  يــــتم. الــــربح للســــنة% مــــن 01مــــا نســــبته  باقتطــــاعقــــانوني بتكــــوين احتيــــاطي  الشــــركة

 .% من رأس المال31القانوني متى بلج رصيده  لالحتياطي
 

 الحاالت التي نص عليها القانون. باستثناءغير قابل للتوزيع  االحتياطيإن هذا 
 

  اختيارياختياري  احتياطياحتياطي  --3434
ء على اقتـراح ربح السنة ويوقف هذا االقتطاع بنا% من 01ما نسبته  االختياري باقتطاع االحتياطييتم تكوين 

% مـــــن رأس المـــــال. يســـــتخدم 31مجلـــــس اإلدارة وموافقـــــة الجمعيـــــة العموميـــــة للمســـــاهمين أو إذا بلـــــج رصـــــيده 
 االحتياطي االختياري في األغراض التي تقررها الجمعية العمومية بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة.



 

  4343  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الخليج للصناعات الدوائية شركة الخليج للصناعات الدوائية 

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

  41324132مارس مارس   1313لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 
 
 

  إستالف من البنوكإستالف من البنوك  --3131
 مارس 13 

4132 

 ديسمبر 20
3102 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 درهمألف  درهمألف  

   

 32.395 311.733 سحب على المكشوف

 213.283 663.417 قروض

 753.545 285.523 
   

   ستحق الدفع على الشكل التالي:يمن البنوك  استالف
   الجزء المتداول

 239.223 245.562 تحت الطلب أو خالل سنة
   

   الجزء غير المتداول
 032.238 333.523 خالل السنة الثانية

 333.812 353.241 السنة الخامسةحتى  الثالثة خالل السنة

 171.163 903.355 

 753.545 285.523 
 

 السحب على المكشوف يستحق السداد عند الطلب. -
حصلت المجموعة على القروض البنكية لتمويل تكاليف توسعة وتحديث المصنع وتغطيـة احتياجـات رأس  -

 المال العامل.
حصلت المجموعة على هذه التسهيالت البنكية مقابل تجيير بوليصة تأمين على اآلالت الموجودة و رهـن  -

مليــون درهــم، إعطــاء كمبيــاالت والمحافظــة علــى نســب ماليــة معينــة متفــق عليهــا مــع  301ات بمبلــج معــد
 .البنوك الممولة

  
  دفعة مقدمة مستلمةدفعة مقدمة مستلمة  --3232

بناءا  على قرار مجلس االدارة بزيادة رأس مال الشـركة علـى أن ال يتجـاوز مبلـج مليـار درهـم عـن طريـق اصـدار 
لك لمصلحة شركاء استراتيجيين، وبناءا  على موافقة هيئة األوراق الماليـة سندات قابلة للتحويل الفوري ألسهم وذ

اقــرت مليــون درهــم علــى حســاب هــذا األمــر.  011والســلع بهــذا الخصــوص، فقــد تــم خــالل الفتــرة اســتالم مبلــج 
ســندات الاصــدار  3109ابريــل  01المنعقــد بتــاريخ  فــي اجتماعهــا الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة للمســاهمين

 .ويل مجلس االدارة الستكمال االتفاق مع الشركاء االستراتيجيينخويل السهم وقامت بتحقابلة للتال



 

  4444  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الخليج للصناعات الدوائية شركة الخليج للصناعات الدوائية 

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

  41324132مارس مارس   1313لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 
 

  ي للسهم الواحدي للسهم الواحدالربح األساسالربح األساس  --3535
  مارس 13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
3102 4132  

  )غير مدققة( )غير مدققة(
   

 الربح للفترة )ألف درهم( 71.641 53.233
   

 المتوسط المرجح لعدد االسهم )سهـم( 361.355.156 352.033.235
   

 الربح األساسي للسهم الواحد )فلس إمارات( 3.4 2.2
 

  األرباحاألرباح  اتاتتوزيعتوزيع  --3636

 نســبةالجمعيــة العموميــة للمســاهمين توزيــع أربــاح نقديــة ب أقــرت 3109ابريــل  01فــي إجتماعهــا المنعقــد بتــاريخ 
 أيضــا  % مــن رأس المــال 01 نســبةوتوزيــع أســهم منحــة بدرهــم  35.203.325 والبالغــة% مــن رأس المــال 01

ربــاح توزيــع أجمعيــة العموميــة للمســاهمين اقــرت ال :3102) 3102ســنة عــن درهــم  35.203.325تبلــج والتــي 
% 01توزيــع اســهم منحــة بنســبة  اضـافة الــىدرهــم  23.953.558 والبالغــة% مــن رأس المــال 01نقديـة بنســبة 

 .(3103عن سنة درهم  23.953.558من رأس المال والبالغة 
 

المعتمـدة عـن سـنة اسـهم المنحـة البيانـات الماليـة المـوجزة الموحـدة بتوزيعـات االربـاح النقديـة و  هـذه لم يتم تعـديل
 نظرا  القرار هذه التوزيعات من قبل المساهمين بعد انتهاء الفترة الحالية. 3102

 
  معامالت مع أطراف ذات عالقةمعامالت مع أطراف ذات عالقة  --3737

كمــا بتــاريخ بيــان المركــز المــالي المــوجز الموحــد، تــم إظهــار األرصــدة المطلوبــة مــن/ إلــى أطــراف ذات عالقــة 
 ى /ذمم دائنة ومصاريف مستحقة كما يلي:ضمن ذمم تجارية مدينة وأخر 

 مارس 13  
4132  

 ديسمبر 20
3102 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم  
     

المطلوب من أطراف ذات عالقة )ظاهرة ضمن ذمم تجارية 
 مدينة وأخرى(

 

315.164  98.333 
     

اريف المطلوب ألطراف ذات عالقة )ظاهرة ضمن ذمم دائنة ومص
 مستحقة(

 

5.111  02.290 
 

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



 

  4141  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""  شركة الخليج للصناعات الدوائيةشركة الخليج للصناعات الدوائية

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

  41324132مارس مارس   1313في في لفترة الثالثة اشهر المنتهية لفترة الثالثة اشهر المنتهية 
 
 

  "تتمة"  معامالت مع أطراف ذات عالقةمعامالت مع أطراف ذات عالقة  --3737
 

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

 
 المعامالت:

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

 مارس 13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 4132 3102 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 23.033 67.566 مبيعات
 3.302 3.132 مشتريات

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

 
 عليا:أتعاب ومكافدة مجلس االدارة / اإلدارة ال

 مارس 13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 4132  3102 
 ألف درهم  ألف درهم 

    
 5.383  7.115 منافع ومخصصات قصيرة األجل

 55  56 منافع ومخصصات طويلة االجل

 3.111  -- مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 
  

  قياس القيمة العادلةقياس القيمة العادلة  --3333
سيتم استالمها لبيع أحد الموجودات، أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات إن القيمة العادلة هي القيمة التي 

ضمن معامالت منتظمة بين المتعاملين بالسـوق في تـاريخ القياس. وعلى هذا النحو، يمكن أن تنشـأ الفروقات 
عة مستمرة في بين القيم الدفتـرية وتقديرات القيمة العادلة. يقوم تعريف القيمة العادلة على إفتراض أن المجمو 

 أعمالها دون أي نية أو حاجة لتقليص حجم عملياتها أو إلجراء صفقة بشروط مجحفة.
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
عتبر أن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة في البيانـات الماليـة تإن االدارة 

 لموجزة الموحدة مقاربة لقيمتها العادلة.ا



 

  4242  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الخليج للصناعات الدوائية شركة الخليج للصناعات الدوائية 

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

  41324132مارس مارس   1313لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 
 
 

  "تتمة""تتمة"  قياس القيمة العادلةقياس القيمة العادلة  --3333
 

 القيمة العادلةأساليب التقييم واإلفتراضات لقياس 
يــــتم تحديــــد القيمــــة العادلــــة للموجــــودات والمطلوبــــات الماليــــة ب ســــتخدام أســــاليب التقيــــيم واإلفتراضــــات المماثلــــة 

 .3102 رديسمب 20المستخدمة في إعداد البيانات المالية الموحدة السنوية المدققة للسنة المنتهية في 
 

 المركز المالي الموجز الموحد القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة ضمن بيان
يبين الجدول التالي تحليل لألدوات المالية التي يتم قياسها الحقا  لإلعتراف المبدئي بالقيمة العادلة، مقسمة إلى 

  على أساس امكانية تحديد القيمة العادلة: 2إلى  0ثالثة مستويات من 
 ار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة قياسات القيمة العادلة المستقاة من األسع :المستوى األول

 للموجودات والمطلوبات المتطابقة.
 

 قياسات القيمة العادلة المستقاة من مدخالت بخالف األسعار المدرجة والتي تم إدراجها  :المستوى الثاني
( أو بطريقة في المستوى األول والتي يمكن مالحظتها للموجودات والمطلوبات إما مباشرة )كاألسعار مثال  

 غير مباشرة )المستقاة من األسعار(.
 

 قياسات القيمة العادلة المستقاة من "أساليب التقييم" والتي تتضمن مدخالت للموجودات  :المستوى الثالث
 أو المطلوبات والتي ال تستند إلى بيانات السوق المالحظة )المدخالت غير المالحظة(.

 
 )غير مدققة( 4132مارس  13

 المجموع 1المستوى  4المستوى  3 المستوى 
     

      ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 
      73.133 -- -- 73.133 بغرض المتاجرة -استثمارات 
          متاحة للبيع –استثمارات 

 35.372 -- -- 35.372 المدرجة الملكيةأدوات 
 7.312 7.312 -- -- أدوات الملكية غير المدرجة

 51.455 -- 7.312 57.155 
 
 



 

  4545  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الخليج للصناعات الدوائية شركة الخليج للصناعات الدوائية 

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

  41324132مارس مارس   1313لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 
 
 

  "تتمة""تتمة"  قياس القيمة العادلةقياس القيمة العادلة  --3333
 

 )مدققة( 3102ديسمبر  20
 المجموع 1المستوى  4وى المست 3المستوى  
     

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 
     

 11.336 -- -- 11.336 بغرض المتاجرة -استثمارات 
     

     متاحة للبيع –استثمارات 
     

 15.237 -- -- 15.237 المدرجة الملكيةأدوات 
 7.312 7.312 -- -- أدوات الملكية غير المدرجة

 65.171 -- 7.312 76.277 
 

لم يكن هناك أية تحويالت بين المستويات خالل الفترة. ال يوجد أية مطلوبات مالية يجب ادراجها بالقيمة 
 أية إيضاحات في الجدول أعاله. إدراجالعادلة، وبالتالي لم يتم 

 

 
  اإللتزامات والمطلوبات المحتملةاإللتزامات والمطلوبات المحتملة  --3535
 مارس 13 

4132 
 ديسمبر  20

3102 
 )مدققة( دققة()غير م 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 31.111 27.111 التزامات رأسمالية
 5.232 35.337 اعتمادات مستندية
 58.533 71.541 خطابات ضمان

  
  نتائج موسميةنتائج موسمية  --4141

مارس  20لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لم يتم تسجيل أية نتائج موسمية في بيان الدخل الموجز الموحد 
 .3102و  3109

  
  اعتماد البيانات المالية الموجزة الموحدةاعتماد البيانات المالية الموجزة الموحدة  --4343

 .3109 مايو 3المالية الموجزة الموحدة بتاريخ  تمت الموافقة على إصدار البيانات


