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٤١٥٤٨برایس ووترھاوس كوبرز (فرع رأس الخیمة)، رخصة رقم 
اإلمارات العربیة المتحدة-، رأس الخیمة ٢٤٠٢، مكتب رقم ٢٤أبراج جلفار، الطابق رقم 

www.pwc.com/me+،٩٧١)٠(٠٥٥٥٢٢٦٧+، فاكس: ٩٧١)٠(٠٢٢٢٢٢٦٧ھاتف: 

)١(فاخوري ومحمد البورنو مسجلون في وزارة االقتصاد في دولة اإلمارات كمدققي حسابات مشتغلیندوجالس أومھوني وباول سودابي وجاك 

التقریر حول مراجعة المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة 
إلى السادة أعضاء مجلس اإلدارة في شركة الخلیج للصناعات الدوائیة ش.م.ع.

مقدمة

لقد قمنا بمراجعة بیان المركز المالي الموجز الموحد المرحلي المرفق لشركة الخلیج للصناعات الدوائیة ("الشركة") وشركاتھا 
، وكل من بیان الدخل الموجز الموحد المرحلي وبیان الدخل الشامل ٢٠١٧سبتمبر ٣٠التابعة (معاً "المجموعة") كما في 
الثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین بذلك التاریخ، وبیان التغیرات في حقوق الملكیة الموجز الموجز الموحد المرحلي لفترتي الث

الموحد المرحلي وبیان التدفقات النقدیة الموجز الموحد المرحلي لفترة التسعة أشھر المنتھیة بذلك التاریخ، واإلیضاحات التفسیریة 
المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة وعرضھا وفقاً للمعیار المحاسبي األخرى. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد ھذه المعلومات

"التقاریر المالیة المرحلیة" الصادر عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة. إن مسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج حول ٣٤الدولي رقم 
ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة استناداً إلى مراجعتنا.  

ق المراجعةنطا

، "مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة المنفذة من قبل مدقق ٢٤١٠لقد أجرینا مراجعتنا وفقاً للمعیار الدولي لمھام المراجعة رقم 
الحسابات المستقل للمنشأة". تنطوي عملیة مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة على توجیھ االستفسارات في المقام األول من 

المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة وكذلك تطبیق اإلجراءات التحلیلیة وإجراءات المراجعة األخرى. إن نطاق الموظفین 
عملیة المراجعة یعتبر في األساس نطاقاً محدوداً مقارنة بنطاق عملیة التدقیق المنجزة وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة، وبالتالي فإن 

ننا من الحصول على تأكیٍد بأننا سوف نكون على درایٍة بكافة األمور الھامة التي قد یتم تحدیدھا نطاق عملیة المراجعة ال یمكّ 
خالل عملیة التدقیق. وبناًء على ذلك، فإننا ال نبدي رأیاً تدقیقیاً في ھذا الشأن.

االستنتاج

، المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة المرفقة لم یتم إعدادھااستناداً إلى مراجعتنا، لم یلفت انتباھنا ما یجعلنا نعتقد بأن المعلومات 
"التقاریر المالیة المرحلیة".٣٤من كافة النواحي الجوھریة، وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم 

برایس ووترھاوس كوبرز
[التاریخ]

دوجالس أومھوني
٨٣٤سجل مدققي الحسابات المشتغلین رقم 

العربیة المتحدةدبي، اإلمارات 



شركة الخلیج للصناعات الدوائیة ش.م.ع.

)٢(تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة. ٢٦إلى ٧اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

بیان المركز المالي الموجز الموحد المرحلي 

كما في
دیسمبر٣١سبتمبر٣٠

٢٠١٧٢٠١٦
ملیون درھمدرھمملیون إیضاح

(مدققة)(غیر مدققة)
الموجودات

موجودات غیر متداولة
١٫١٥١٫٤١٫١٦٢٫٨  ٥  ممتلكات ومنشآت ومعدات

٤٧٫٩٤٩٫٩موجودات غیر ملموسة
٢٥٨٫٩٢٦٣٫٧  ٦  استثمار في شركة زمیلة
٧١١٫٧٤٧٫٢استثمارات متاحة للبیع 

١٫٤٦٩٫٩١٫٥٢٣٫٦
موجودات متداولة

٣٤٣٫١٣٨٧٫٢مخزون
٨١٤٫١١٩٫٠موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة

٩١٫٤٩٣٫٧١٫٣٣٤٫١ذمم مدینة تجاریة
١٧٢٫٣٤٥٫٥-٩ذمم مدینة أخرى

١٠٨٣٫٤١٦٤٫٠أرصدة نقدیة وبنكیة
٢٫٠٠٦٫٦١٫٩٤٩٫٨

٣٫٤٧٦٫٥٣٫٤٧٣٫٤مجموع الموجودات

حقوق الملكیة والمطلوبات
حقوق الملكیة

١١١٫١٢٤٫٨١٫٠٩٢٫٠رأس المال
١٢٥٤٦٫٠٥٤٦٫٠احتیاطي قانوني

١٣١٨٤٫٨١٨٤٫٨احتیاطي اختیاري
)١٢٠٫٠()١٣٣٫٧(احتیاطي تحویل عمالت أجنبیة

٢٫٢٢٫٧احتیاطي القیمة العادلة
٣٣٨٫٣٤٦٢٫١أرباح محتجزة

٢٫٠٦٢٫٤٢٫١٦٧٫٦رأس المال واالحتیاطیات العائدة إلى مساھمي الشركة
١٤٠٫١١٣٨٫٦الحصص غیر المسیطرة

٢٫٢٠٢٫٥٢٫٣٠٦٫٢صافي حقوق الملكیة

المطلوبات
مطلوبات غیر متداولة

٤٩٫٠٤٤٫٣مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین
١٤٢٤٩٫٧٣٠٤٫٠قروض بنكیة

٢٩٨٫٧٣٤٨٫٣
مطلوبات متداولة

١٤٥٧٢٫٢٤٨٧٫٧قروض بنكیة
٤٠٣٫١٣٣١٫٢ذمم دائنة تجاریة ومستحقات أخرى

٩٧٥٫٣٨١٨٫٩
١٫٢٧٤٫٠١٫١٦٧٫٢مجموع المطلوبات

٣٫٤٧٦٫٥٣٫٤٧٣٫٤مجموع حقوق الملكیة والمطلوبات

المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة بالنیابة عن مجلس اإلدارة من قبل:تم توقیع ھذه المعلومات 

_______________________________________
جیروم كارلالشیخ فیصل بن صقر القاسمي

المدیر العامرئیس مجلس اإلدارة



الخلیج للصناعات الدوائیة ش.م.ع.شركة 

)٣(تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة.٢٦إلى ٧اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

بیان الدخل الموجز الموحد المرحلي 

سبتمبر٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في إیضاح
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

ملیون درھمملیون درھمملیون درھمملیون درھم
(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٩٩٢٫٤١٫٠٦٥٫٩٣٥٣٫٤٣٠٦٫٣المبیعات
)١٧٦٫١()١٩٤٫٥()٥٢٥٫٦()٤٨٦٫٩(تكلفة المبیعات
٥٠٥٫٥٥٤٠٫٣١٥٨٫٩١٣٠٫٢إجمالي الربح

)٥٫٦()١٩٫٢()٦٢٫١()٨١٫١(مصاریف عمومیة وإداریة
)١١٠٫٠()١١٧٫٥()٣٣٨٫٢()٣٤٤٫٩(مصاریف بیع وتوزیع

٦٫٠٥٫١٢٫٤١٫٩إیرادات أخرى
٩٫١)١٫٧(٠٫٧١٥٫٢(ربح) / خسارة من استثمارات وبنود أخرى

١٥٫١١٣٫٥٥٫٠٤٫٦حصة في ربح استثمار في شركة زمیلة
١٠١٫٣١٧٣٫٨٢٧٫٩٣٠٫٢ربح التشغیل

٢٫٥٢٫٢٣٫٤٠٫٤إیرادات تمویل
)٧٫٢()١٠٫١()١٨٫٨()١٨٫٢(تكالیف تمویل
)٦٫٨()٦٫٧()١٦٫٦()١٥٫٧(  بالصافي -تكالیف تمویل 

٨٥٫٦١٥٧٫٢٢١٫٢٢٣٫٤ربح الفترة

العائد إلى:
٨٨٫٥١٥٨٫٣٢٢٫١٢٥٫٠ُمّالك الشركة

)١٫٦()٠٫٩()١٫١()٢٫٩(الحصص غیر المسیطرة
٨٥٫٦١٥٧٫٢٢١٫٢٢٣٫٤

١٥٧٫٩١٤٫١٢٫٠٢٫٣الربحیة األساسیة والمخّفضة للسھم (بالفلس)



للصناعات الدوائیة ش.م.ع.شركة الخلیج 

  )٤(      تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة.٢٦إلى ٧اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

بیان الدخل الشامل الموجز الموحد المرحلي 

سبتمبر٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في لفترة التسعة 
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

ملیون درھمملیون درھمملیون درھمملیون درھم

٨٥٫٦١٥٧٫٢٢١٫٢٢٣٫٤ربح الفترة
الدخل / (الخسارة) الشاملة األخرى:

الحقاً في الربح أو الخسارة:بنود قد ُیعاد تصنیفھا 
٠٫١١٫٨)٧٫٦(٠٫١التغیر في القیمة العادلة الستثمارات متاحة للبیع

)٩٫٨()٢٫١()٩٫٨()٠٫٦(تعدیل إعادة التصنیف الستبعاد استثمارات متاحة للبیع
)٣٫٦()٨٫٠()٣٫١()١٣٫٧(فروق تحویل عمالت أجنبیة

)١١٫٥()١٠٫٠()٢٠٫٤()١٤٫٢(الشاملة األخرىمجموع الخسارة 
٧١٫٤١٣٦٫٨١١٫٢١١٫٩مجموع الدخل الشامل للفترة

العائد إلى:
٧٤٫٣١٣٧٫٩٣٣٫٧١٣٫٤ُمّالك الشركة

)١٫٦()٢٫٢()١٫١()٢٫٩(الحصص غیر المسیطرة
٧١٫٤١٣٦٫٨٣١٫٥١١٫٩
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  )٥(      تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة.٢٦إلى ٧اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموجز الموحد المرحلي

رأس المال
احتیاطي 

قانوني
احتیاطي 
اختیاري

احتیاطي تحویل 
عمالت أجنبیة 

تغیرات متراكمة 
من إعادة تقییم 

االستثمارات
أرباح 

محتجزة
إلى مّالك العائد

الشركة
حصصال

المجموعمسیطرةالغیر 
ملیون درھمملیون درھمدرھمملیون ملیون درھمملیون درھمملیون درھم ملیون درھمملیون درھمملیون درھم

١٦٫٦٤٢١٫٥٢٫٢٠١٫٦٩١٫٢٢٫٢٩٢٫٨)٣٫٣(١٫٠٥٠٫٠٥٣٢٫٠١٨٤٫٨(مدققة)٢٠١٦ینایر ١في 
الربح لفترة التسعة أشھر المنتھیة في

١٥٧٫٢)١٫١(١٥٨٫٣١٥٨٫٣-----٢٠١٦سبتمبر ٣٠
  )٢٠٫٥(  -  )٢٠٫٥(-)١٧٫٤()٣٫١(---الخسارة الشاملة األخرى للفترة
١٣٦٫٧)١٫١(١٥٨٫٣١٣٧٫٨)١٧٫٤()٣٫١(---مجموع الدخل الشامل للفترة

---)٤٢٫٠(----٤٢٫٠إصدار أسھم منحة 
)١١٥٫٥(-)١١٥٫٥()١١٥٫٥(-----توزیعات أرباح نقدیة مدفوعة

)٥٫٧()٥٫٧(-------الحركة في الحصص غیر المسیطرة
---)١٤٫٠(---١٤٫٠-تحویل إلى االحتیاطي القانوني

٢٫٣٠٨٫٣  ٤٠٨٫٣٢،٢٢٣٫٩٨٤٫٤)٠٫٨()٦٫٤(١٫٠٩٢٥٤٦٫٠١٨٤٫٨(غیر مدقق)٢٠١٦سبتمبر ٣٠الرصید في 

٢٫٧٤٦٢٫١٢٫١٦٧٫٦١٣٨٫٦٢٫٣٠٦٫٢)١٢٠٫٠(١٫٠٩٢٫٠٥٤٦٫٠١٨٤٫٨(مدققة)٢٠١٧ینایر ١في 
الربح لفترة التسعة أشھر المنتھیة في

٨٥٫٦)٢٫٩(٨٨٫٥٨٨٫٥-----٢٠١٧سبتمبر ٣٠
)١٤٫٢(-)١٤٫٢(-)٠٫٥()١٣٫٧(---الخسارة الشاملة األخرى للفترة
٧١٫٤)٢٫٩(٨٨٫٥٧٤٫٣)٠٫٥()١٣٫٧(---مجموع الدخل الشامل للفترة

---)٣٢٫٨(----٣٢٫٨إصدار أسھم منحة 
)١٧٤٫٧(-)١٧٤٫٧()١٧٤٫٧(-----توزیعات أرباح نقدیة مدفوعة

)٢٤٫٥()١٩٫٧()٤٫٨()٤٫٨(-----االستحواذ على حصة غیر مسیطرة
٢٤٫١٢٤٫١-------الحركة في الحصص غیر المسیطرة

٢٫٢٣٣٨٫٣٢٫٠٦٢٫٤١٤٠٫١٢٫٢٠٢٫٥)١٣٣٫٧(١٫١٢٤٫٨٥٤٦٫٠١٨٤٫٨(غیر مدقق)٢٠١٧سبتمبر ٣٠الرصید في 



شركة الخلیج للصناعات الدوائیة ش.م.ع.

  )٦(تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة. ٢٦إلى ٧اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

بیان التدفقات النقدیة الموجز الموحد المرحلي

سبتمبر٣٠التسعة أشھر المنتھیة في 
٢٠١٧٢٠١٦إیضاح

ملیون درھمملیون درھم
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة:
٨٥٫٦١٥٧٫٢ربح الفترة
تعدیالت لـ:

٦٧٫٠٦٦٫٨  ٥  استھالك ممتلكات ومنشآت ومعدات
٤٫٠٢٫٩إطفاء موجودات غیر ملموسة

)١٣٫٥()١٥٫١(٦  زمیلةحصة في ربح استثمار في شركة 
-٢٫٥مخصص مخزون بطيء الحركة

٩٦٫٣٧٫٠مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا
خسارة/ (ربح) من إعادة تقییم موجودات مالیة بالقیمة العادلة من 

)٤٫٢(٨٤٫٩خالل الربح أو الخسارة
١٫٣)٤٫٣((ربح)/ خسارة من بیع استثمارات متاحة للبیع

)٩٫٨()٠٫٦(معاد تدویره من استثمارات متاحة للبیعربح 
٨٫٥٧٫٩مخصص تعویضات نھایة الخدمة للموظفین

١٨٫٢١٨٫٨تكالیف تمویل
فع في رأس المال العامل ودقبل التغیراتالتدفقات النقدیة التشغیلیة 

١٧٨٫٣٢٣٤٫٤مكافآت نھایة الخدمة
)٤٫٨()٣٫٨(للموظفینمكافآت نھایة الخدمة المدفوعة 

التغیرات في رأس المال العامل:
٤١٫٦٥٧٫٣مخزون

)٢٠٢٫٢()٢١٧٫٤(ذمم مدینة تجاریة وأخرى
٧١٫٩١٦٫٠ذمم دائنة تجاریة ومستحقات

١٠٠٫٧  ٧٠٫٦صافي التدفقات النقدیة الناتجة من األنشطة التشغیلیة

األنشطة االستثماریة:التدفقات النقدیة من 
)٧٤٫٠()٥٧٫١(  ٥  إضافات إلى ممتلكات ومنشآت ومعدات

-١٩٫٩  ٦  توزیعات أرباح من شركة زمیلة
٣٩٫٤٢٠٫٢عوائد بیع من استبعاد موجودات مالیة متاحة للبیع

)٥٣٫٨(٢٫٢صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) األنشطة االستثماریة

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة: 
٢٠٢٫٩٣٨٣٫٦متحصالت من قروض بنكیة

)٣٢٤٫٤()١٧٠٫١(سداد قروض
)١١٦٫١()١٧٤٫٧(توزیعات أرباح مدفوعة
-٢٤٫١الحصص غیر المسیطرة

)١٨٫٨()١٨٫٢(فوائد مدفوعة
)٧٥٫٧()١٣٦٫٠(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة 

)٢٨٫٨()٦٣٫٢(  صافي النقص في النقد وما في حكمھ
)٣٫٠(  )١٧٫٥(فروق تحویل عمالت أجنبیة

١٦٤٫٠١٥١٫٥النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة
١٠٨٣٫٤١١٩٫٧النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة 



شركة الخلیج للصناعات الدوائیة ش.م.ع.

إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة 
٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

)٧(

معلومات عامة١

شركة الخلیج للصناعات الدوائیة ("الشركة" أو "جلفار") ھي شركة مساھمة عامة مقرھا الدقداقة بإمارة رأس الخیمة. تأسست 
مارس ٣٠الصادر عن صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخیمة وتوابعھا في ٨٠/ ٥الشركة بموجب المرسوم األمیري رقم 

رأس الخیمة، ٩٩٧. العنوان الُمسجل للشركة ھو ص. ب. ١٩٨٠مایو  ٤الصادر في ٩/٨٠والمرسوم األمیري رقم ١٩٨٠
، وأسھم الشركة مدرجة في ١٩٨٤اإلمارات العربیة المتحدة. وقد بدأت الشركة مزاولة أنشطتھا التجاریة اعتبارا من نوفمبر 

سوق أبوظبي لألوراق المالیة. 

موعة") في تصنیع وبیع األدویة والعقاقیر ومختلف األنواع األخرى تتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة وشركاتھا التابعة ("المج
من األدویة والمركبات الصیدالنیة والطبیة باإلضافة إلى مستحضرات التجمیل. 

٢٠١٧سبتمبر ٣٠تمت الموافقة على إصدار المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة للمجموعة لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
.٢٠١٧أغسطس ٣وجب قرار مجلس اإلدارة المؤرخ في بم

إن ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة قد تمت مراجعتھا ولیست مدققة.

فیما یلي الشركات الرئیسیة التابعة للشركة:

نسبة
الملكیة

اسم الشركة التابعة
بلد التأسیس ومزاولة 

النشاط
سبتمبر ٣٠

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

النشاط الرئیسي٢٠١٦

مینا كول للنقلیات م.م.ح.١
رأس الخیمة، اإلمارات 

المواصالت  ٪١٠٠  ٪١٠٠العربیة المتحدة

٢.
جلفار للصناعات الدوائیة 

  ٪٥٥  ٪٥٥  إثیوبیاش.ع.م
تصنیع األدویة 

وتعبئة الموادوتغلیف

٣.
جلفار فارما جي إم بي 

  ٪١٠٠  ٪١٠٠ألمانیااتش
المستلزمات تصنیع
متوقفة-الطبیة 

جلف انجكت ذ.م.م  .٤
اإلمارات العربیة -دبي 

  ٪٥١  ٪١٠٠المتحدة
المستلزمات تصنیع
الطبیة



شركة الخلیج للصناعات الدوائیة ش.م.ع.

إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة 
(تابع)٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

)٨(

(تابع)معلومات عامة١

نسبة
الملكیة

اسم الشركة التابعة
بلد التأسیس ومزاولة 

النشاط
سبتمبر ٣٠

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

النشاط الرئیسي٢٠١٦

٥.  
راك الدوائیة الخاصة 

تصنیع األدویة  ٪٥٠٫٥  ٪٥٠٫٥بنغالدیش-دكا المحدودة

٦.  
جلفار العربیة السعودیة 

ذ.م.م
المملكة العربیة -رابغ 

تصنیع األدویة  ٪٥١  ٪٥١السعودیة

  ٪١٠٠  ٪١٠٠مصر-القاھرة شركة جلفار مصر ذ.م.م.٧
موزع منتجات شركة 

جلفار في مصر

جلفار للسكريشركة .٨
اإلمارات -رأس الخیمة 

  ٪١٠٠  ٪١٠٠العربیة المتحدة
تصنیع منتجات 

األنسولین

جلفار للتجارة العامة ذ.م.م .٩
اإلمارات -رأس الخیمة 

التجارة العامة  ٪١٠٠  ٪١٠٠العربیة المتحدة
١
مینا كول لتجارة المعدات .٠

اإلمارات -رأس الخیمة 
التجارة العامة  ٪١٠٠  ٪١٠٠العربیة المتحدة

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٢

بیان االلتزام١-٢

تقوم المجموعة بإعداد بیاناتھا المالیة وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة وطبقا للتفسیرات الصادرة عن لجنة تفسیرات المعاییر
سبتمبر ٣٠الدولیة للتقاریر المالیة. تم إعداد ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

، "التقاریر المالیة المرحلیة". ٣٤اً للمعیار المحاسبي الدولي رقم وفق٢٠١٧

لقد تم إعداد ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة بموجب مبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء االستثمارات المدرجة 
ي تم قیاسھا بالقیمة العادلة.بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة واالستثمارات المتاحة للبیع الت



شركة الخلیج للصناعات الدوائیة ش.م.ع.

إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة 
(تابع)٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

)٩(

(تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٢

المحاسبیةالسیاسات ٢-٢

ال تشتمل ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة على كافة المعلومات الالزمة للبیانات المالیة الموحدة السنویة، 
التي تم ٢٠١٦دیسمبر ٣١وینبغي أن ُتقرأ جنباً إلى جنب مع البیانات المالیة الموحدة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

الدولیة للتقاریر المالیة. وباإلضافة إلى ذلك، فلیس من الضروري أن تكون نتائج فترة التسعة أشھر المنتھیة للمعاییرإعدادھا وفقا
.٢٠١٧دیسمبر ٣١مؤشراً على النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالیة التي ستنتھي في ٢٠١٧سبتمبر ٣٠في 

یاسات الخاصة بالسنة المالیة السابقة وفترة التقریر المرحلیة المناظرة، فیما عداتتفق السیاسات المحاسبیة المطبقة مع تلك الس
تطبیق المعاییر الجدیدة والمعدلة المبینة أدناه: 

المعاییر الجدیدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة (أ)

، وكان ٢٠١٧ینایر ١ال توجد أي معاییر أو تعدیالت أو تفسیرات جدیدة دخلت حیز التطبیق على الفترة المالیة التي بدأت في 
لھا تأثیر جوھري على البیانات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة للمجموعة. 

المعاییر والتعدیالت الجدیدة غیر المطبقة مبكرا من قبل المجموعة (ب)

 ٢٠١٨ینایر ١، "األدوات المالیة" (یسري اعتباراً من ٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم.(
 ٢٠١٨ینایر ١، "اإلیرادات من العقود مع العمالء" (یسري اعتباراً من ١٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم.(
 ٢٠١٩ینایر ١اعتباراً من ، "اإلیجارات" (یسري ١٦المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم.(

الصادر بتاریخ ٢٦٢٤/٢٠٠٨وفقاً لمتطلبات ھیئة األوراق المالیة والسلع بدولة اإلمارات العربیة المتحدة بموجب التعمیم رقم 
، فقد تم اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة المتعلقة بالممتلكات والمنشآت والمعدات، واالستثمار في شركة ٢٠٠٨أكتوبر ١٢

زمیلة، واالستثمارات في األوراق المالیة ضمن ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة.

ممتلكات ومنشآت ومعدات٣-٢

تشتمل الممتلكات والمنشآت والمعدات على األرض والمباني، والمنشآت واآلالت، والتركیبات، واألثاث والتجھیزات، 
والمركبات، واألدوات والمعدات، والتحسینات على العقار المستأجر، واألعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز. 

ات ة ناقصاً االستھالك المتراكم. تشتمل التكلفة التاریخیة على النفقیتم إظھار الممتلكات والمنشآت والمعدات بالتكلفة التاریخی
المنسوبة مباشرة إلى شراء الموجودات. ال یتم إدراج التكالیف الالحقة في القیمة الدفتریة لألصل أو احتسابھا كأصل منفصل، 

مكان تصادیة مستقبلیة مرتبطة بالبند ویكون باإلحسبما یكون مالئماً، إال عندما یكون من المرّجح أن تتدفق إلى المجموعة فوائد اق
قیاس تكلفة البند بشكٍل موثوق. یتم تحمیل كافة تكالیف أعمال التصلیح والصیانة األخرى إلى بیان الدخل الشامل خالل السنة 

المالیة التي یتم تكبدھا فیھا. 

مھا ت ُتحتسب لتوزیع تكلفة الموجودات وصوالً إلى قیُیحتسب االستھالك على الموجودات باستخدام طریقة القسط الثابت بمعدال
التقدیریة المتبقیة على مدى أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة. 

تتم مراجعة القیم المتبقیة للموجودات وأعمارھا اإلنتاجیة، وتعدیلھا عند الضرورة، بتاریخ كل فترة تقریر.
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إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة 
(تابع)٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

)١٠(

(تابع) لھامةملخص السیاسات المحاسبیة ا٢

(تابع)ممتلكات ومنشآت ومعدات ٣-٢

فیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة للسنة الحالیة والسنوات المقابلة لبنود الممتلكات والمعدات الرئیسیة:

العمر (بالسنوات)الموجودات

٥٠-١٠مبانٍ 
١٧-٣منشآت وآالت

٢٥-٤  تركیبات
١٠-٣مركبات

١٠-٤  أثاث وتجھیزات
١٠-٣أدوات ومعدات

٢٥-١٠تحسینات على األراضي

عندما تكون القیمة الدفتریة لألصل أكبر من قیمتھ التقدیریة القابلة لالسترداد، یتم خفضھا مباشرًة إلى القیمة القابلة لالسترداد. 

یتم تحدید األرباح والخسائر من االستبعاد بمقارنة العوائد مع القیمة الدفتریة، ویتم إدراجھا ضمن بیان الدخل الموحد. 

تظھر األعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز بالتكلفة. وعندما تكون جاھزة لالستخدام، یتم تحویلھا إلى الفئة المالئمة لھا ضمن الممتلكات 
ویتم استھالكھا وفقاً لسیاسة المجموعة.والمنشآت والمعدات 

موجودات غیر ملموسة ٤-٢

منتجات مطورة(أ)

تمثل المنتجات قید التسویق القیمة المركبة لحقوق الملكیة المستحوذ علیھا وبراءات االختراع وحقوق التوزیع واألسماء التجاریة 
األعمال، ویتم إدراجھا بالقیمة العادلة بتاریخ االستحواذ. ویكون لھا أعمار للمنتجات التي تم االستحواذ علیھا كجزء من اندماج 

إنتاجیة محددة. یتم تحمیلھا الحقاً بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وأي انخفاض في القیمة، إن وجد. یتم إطفاء ھذه المنتجات 
  عاما. ٢٠إلى ١٥راوح بین باستخدام أساس طریقة القسط الثابت على مدار العمر اإلنتاجي الذي یت

التراخیص والتسجیالت والتصاریح(ب)

تشتمل التراخیص والتسجیالت والتصاریح على حقوق توزیع منتجات جلفار في دول معینة تم االستحواذ علیھا كجزء من 
یص أن تنشأ من ھذه التراخاندماج األعمال. تحدد القیمة بحساب القیمة الحالیة للفوائد االقتصادیة المستقبلیة التي یتوقع 

والتصاریح، ویكون لھا أعمار إنتاجیة محددة ویتم تحمیلھا الحقا بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم واالنخفاض في القیمة، إن 
 ٥ویحتسب اإلطفاء باستخدام طریقة القسط الثابت لتوزیع التكالیف على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة التي تتراوح بین وجد.

عاماً.٢٠أعوام و
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إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة 
(تابع)٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

)١١(

(تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٢

استثمارات محتسبة باستخدام طریقة حقوق الملكیة  ٥-٢

الشركات الزمیلة ھي كافة المنشآت التي تمارس علیھا المجموعة تأثیراً جوھریاً دون السیطرة علیھا، ویرافق ذلك بشكل عام 
من حقوق التصویت. تحتسب االستثمارات في الشركات الزمیلة باستخدام  ٪٥٠إلى  ٪٢٠استحواذ المجموعة على نسبة من 

ه الطریقة یتم تسجیل االستثمار مبدئیاً بسعر التكلفة، وتتم زیادة أو تخفیض القیمة طریقة حقوق الملكیة المحاسبیة. وبموجب ھذ
الدفتریة من أجل تسجیل حصة المستثمر في ربح أو خسارة الشركة المستثمر فیھا بعد تاریخ االستحواذ. 

من المبالغ یف إال الحصة المتناسبةإذا تم تخفیض حصة الملكیة في شركة زمیلة مع االحتفاظ بالتأثیر الجوھري، فال ُیعاد تصن
التي سبق االعتراف بھا في الدخل الشامل اآلخر الموجز الموحد المرحلي إلى بیان الدخل الموجز الموحد عند االقتضاء.

یتم إثبات حصة المجموعة في أرباح أو خسائر ما بعد االستحواذ ضمن بیان الدخل الموجز الموحد، أما حصتھا في حركات ما 
د االستحواذ في الدخل الشامل اآلخر یتم تسجیلھا ضمن بیان الدخل الشامل اآلخر الموجز الموحد مع إجراء التعدیل المكافئ بع

لذلك على القیمة الدفتریة لالستثمار. عندما تكون حصة المجموعة في خسائر الشركة الزمیلة مساویة لحصتھا في نفس الشركة 
م مدینة أخرى غیر مضمونة، فإن المجموعة ال تسجل أي خسائر إضافیة إال إذا ترتب علیھا أو زائدة عنھا، بما في ذلك أي ذم

التزامات قانونیة أو ضمنیة أو أجرت دفعات نیابة عن الشركة الزمیلة.

تحدد المجموعة بتاریخ كل بیان مركز مالي مدى توفر أي دلیل موضوعي على تعّرض االستثمار في الشركة الزمیلة لالنخفاض
في القیمة. فإذا وجد مثل ھذا الدلیل، تحتسب المجموعة مبلغ االنخفاض في القیمة على أساس الفرق بین القیمة القابلة لالسترداد 
للشركة الزمیلة وقیمتھا الدفتریة ثم تسجل المبلغ في "حصة من ربح / (خسارة) شركات زمیلة محتسبة بطریقة حقوق الملكیة" 

وحد.في بیان الدخل الموجز الم

ال یتم تسجیل األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت التصاعدیة والتنازلیة بین المجموعة وشركتھا الزمیلة في المعلومات 
المالیة الموجزة الموحدة للمجموعة إال بقدر حصة المستثمر غیر المتصلة بھذه المعامالت في الشركة الزمیلة. كما یتم حذف 

إذا كانت المعاملة تدل على وجود انخفاض في قیمة األصل المحّول.الخسائر غیر المحققة إال

یتم تسجیل األرباح والخسائر المخفضة الناشئة عن االستثمارات في الشركات الزمیلة ضمن بیان الدخل الموجز الموحد.

إن تواریخ المیزانیة العمومیة للشركات الزمیلة والمجموعة متطابقة، كما أن سیاساتھا المحاسبیة تتوافق مع تلك المستخدمة من 
قبل الشركة للمعامالت المماثلة واألحداث في الظروف المشابھة. 

الموجودات المالیة  ٦-٢

التصنیف١-٦-٢

) وموجودات ٧) واستثمارات متاحة للبیع (إیضاح ٩كقروض وذمم مدینة (إیضاح تصّنف المجموعة موجوداتھا المالیة حالیاً 
). یعتمد التصنیف على الغرض الذي من أجلھ تم شراء الموجودات ٨مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة (إیضاح 

.المالیة. تقوم اإلدارة بتحدید التصنیف لموجوداتھا المالیة عند االعتراف المبدئي



للصناعات الدوائیة ش.م.ع.شركة الخلیج

إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة 
(تابع)٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

)١٢(

(تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٢

(تابع)الموجودات المالیة   ٦-٢

(تابع)التصنیف ١-٦-٢

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة)أ(

إن الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ھي عبارة عن موجودات مالیة محتفظ بھا بغرض المتاجرة. 
یتم تصنیف األصل المالي في ھذه الفئة إذا تم اقتناؤه أساسا بغرض بیعھ خالل فترة قصیرة إلى متوسطة األجل. 

القروض والذمم المدینة)ب(

المدینة ھي موجودات مالیة غیر مشتقة لھا دفعات ثابتة أو قابلة للتحدید وغیر مدرجة في سوٍق نشطة. یتم القروض والذمم 
شھراً بعد تاریخ ١٢إدراج القروض والذمم المدینة تحت بند موجودات متداولة، باستثناء تلك التي لھا فترات استحقاق تزید عن 

ة. تتكون القروض والذمم المدینة الخاصة بالمجموعة من "ذمم مدینة تجاریة التقریر حیث یتم تصنیفھا كموجودات غیر متداول
) و"مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة" (إیضاح ٩وأخرى" (باستثناء المبالغ المدفوعة مقدماً والدفعات المقدمة) (إیضاح 

) كما في بیان المركز المالي الموحد.١٠) و"نقد وما في حكمھ" (إیضاح ١٨

مالیة متاحة للبیعموجودات)ج(

الموجودات المالیة المتاحة للبیع ھي موجودات غیر مشتقة مصنفة في ھذه الفئة وغیر مصنفة في أي من الفئات األخرى ویتم 
شھراً بعد تاریخ المیزانیة العمومیة. ١٢إدراجھا ضمن الموجودات غیر المتداولة ما لم تعتزم اإلدارة بیع االستثمار في غضون 

أساس التوحید٧-٢

على نتائج  ٢٠١٧سبتمبر ٣٠تشتمل المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة كما في ولفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
المجموعة. یتم إعداد المعلومات المالیة الموجزة المرحلیة للشركات التابعة لنفس فترة التقریر الخاصة بالشركة باستخدام نفس 

اسبیة. كما یتم حذف كافة المعامالت واألرباح واألرصدة الناشئة عن المعامالت الداخلیة بین شركات المجموعة السیاسات المح
عند التوحید. 

یتم توحید الشركات التابعة بالكامل اعتباراً من التاریخ الذي تتحول فیھ السیطرة إلى المجموعة ویتوقف التوحید في التاریخ 
ن المجموعة.الذي تنتقل فیھ السیطرة م

التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة٣

إن إعداد ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة یقتضي من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على تطبیق 
تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه السیاسات المحاسبیة والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف. وقد 

التقدیرات.

وفي سبیل إعداد ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة، فإن األحكام التي اتخذتھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة 
.٢٠١٦دیسمبر ٣١للمجموعة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة كانت متوافقة مع البیانات المالیة كما في 



للصناعات الدوائیة ش.م.ع.شركة الخلیج

إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة 
(تابع)٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

)١٣(

(تابع)التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة ٣

األعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة)أ(

تقوم المجموعة بإدراج موجوداتھا غیر الملموسة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القیمة. یتم إطفاء الموجودات 
اإلنتاجیة.غیر الملموسة على مدار أعمارھا 

یتطلب تحدید األعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة استخدام افتراضات للطریقة التي سوف تعتمد علیھا المجموعة لتسجیل 
الموجودات. تستند ھذه االفتراضات على التجربة التاریخیة، والشروط التعاقدیة لالتفاقیات المتعلقة بالموجودات غیر الملموسة، 

تشمل توقعات األحداث المستقبلیة التي قد یكون لھا أثر مالي على المنشأة والتي یعتقد أنھا معقولة في ظل وعوامل أخرى
الظروف المحیطة.

االفتراض األساسي الذي اعتمدت علیھ اإلدارة في تقدیرھا لألعمار اإلنتاجیة للموجودات ھو احتمالیة تجدید التراخیص وتسجیل 
یة لدى اإلدارة لالستمرار في استخدام التراخیص والسجالت.المنتجات والخطط المستقبل

مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا)ب(

یتم تحدید مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا عن طریق مجموعة من العوامل التي تضمن عدم تسجیل الذمم المدینة بأكبر 
المشكوك في تحصیلھا على مجموعة متنوعة من العوامل مثل من قیمتھا نتیجة لعدم قابلیة تحصیلھا. یعتمد مخصص الدیون 

الجودة الكلیة وتقادم الذمم المدینة والتقییم االئتماني المستمر للظروف المالیة للعمالء ومتطلبات الضمان من العمالء في ظروف 
التزاماتھ ز العمیل عن الوفاء بمعینة. كما یتم تسجیل مخصصات محددة للحسابات الفردیة عندما تصبح المجموعة على درایة بعج

المالیة.

مخصص مخزون بطيء الحركة والمتقادم)ج(

یسجل المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق، أیھما أقل. یتم إجراء التعدیالت لتخفیض تكلفة المخزون إلى صافي 
ة الفائضة أو المتقادمة أو منخفضة القیمة. تشتمل القیمة المطلوبة القابلة للتحقق، عند الحاجة، على مستوى المنتج لألرصد

العوامل المؤثرة على ھذه التعدیالت على التغیرات في الطلب والتغیرات التقنیة والتدھور المادي والمشاكل في الجودة. بناء 
يء الحركة على ھذه العوامل، حددت اإلدارة بنود المخزون على أنھا بطیئة ومتوقفة الحركة لحساب مخصص المخزون بط

والمتقادم. تنشأ الحاجة إلى مراجعة المخزون بطيء الحركة إذا ما اختلفت نتائج ھذه العوامل عن التقدیرات.

األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمنشآت والمعدات )د(

قا لمعیار نھایة كل سنة مالیة وفتقوم اإلدارة بمراجعة القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة المقدرة للممتلكات والمنشآت والمعدات في 
. وقد قررت اإلدارة أن التوقعات الحالیة ال تختلف عن التقدیرات السابقة بناء على المراجعة التي قامت ١٦المحاسبة الدولي رقم 

بھا.

تقییم استثمارات حقوق الملكیة المتاحة للبیع غیر المدرجة )ه(

یع غیر المدرجة عادة على المعامالت السوقیة الحدیثة على أساس تجاري بحت أو یستند تقییم االستثمارات المالیة المتاحة للب
القیمة العادلة ألداة أخرى والمماثلة لھا فعلیا أو التدفقات النقدیة المتوقعة المخصومة بالمعدالت الحالیة ألدوات مشابھة أو نماذج 

أو أي معامالت حدیثة والتي یمكن أن توفر أدلة على القیمة التقییم األخرى. وفي حالة عدم وجود سوق نشطة لھذه االستثمارات
العادلة الحالیة، یتم تسجیل ھذه االستثمارات بالتكلفة ناقصا خسائر انخفاض القیمة المعترف بھا، إن وجدت. وتعتقد اإلدارة أن 

ادلة.القیم الدفتریة لھذه االستثمارات في األسھم غیر المدرجة ال تختلف جوھریا عن قیمھا الع



للصناعات الدوائیة ش.م.ع.شركة الخلیج

إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة 
(تابع)٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

)١٤(

إدارة المخاطر المالیة   ٤

عوامل المخاطر المالیة١-٤

تتعرض المجموعة من خالل أنشطتھا لمجموعة متنوعة من المخاطر المالیة وھي: مخاطر السوق (تشمل مخاطر صرف 
األسعار) ومخاطرالعمالت األجنبیة ومخاطر أسعار الفائدة للقیمة العادلة ومخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدیة ومخاطر 

االئتمان ومخاطر السیولة.

ال تشتمل المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة على كافة معلومات وإفصاحات إدارة المخاطر المالیة الالزمة للبیانات 
. لم تطرأ أي ٢٠١٦دیسمبر ٣١المالیة السنویة، وینبغي أن ُتقرأ جنباً إلى جنب مع البیانات المالیة السنویة للمجموعة كما في 
.٢٠١٦دیسمبر ٣١تغییرات على قسم إدارة المخاطر أو على أي من سیاسات إدارة المخاطر منذ نھایة السنة في 

مخاطر السیولة٢-٤

لم یكن ھناك أي تغیر جوھري في التدفقات النقدیة الخارجة غیر المخصومة المتعاقد علیھا للمطلوبات المالیة، وذلك مقارنة 
.٢٠١٦دیسمبر ٣١بالسنة المنتھیة في 

ممتلكات ومنشآت ومعدات  ٥

ملیون درھم (فترة التسعة أشھر المنتھیة ٥٧٫١بلغت إضافات الممتلكات والمنشآت والمعدات خالل الفترة الحالیة ما قیمتھ -
ملیون درھم).٢٠١٦:٧٤سبتمبر ٣٠في 

:٢٠١٦سبتمبر ٣٠ملیون درھم (فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٦٧٫٠بلغ مصروف االستھالك للفترة الحالیة ما قیمتھ -
ملیون درھم). ٦٦٫٨

استثمار في شركة زمیلة  ٦

في بالنیت فارمسیز وھي الموزع لمنتجات الشركة ولدیھا مجموعة كبیرة من صیدلیات البیع  ٪٤٠تملك الشركة حصة بنسبة 
بالجملة والتجزئة في كل من اإلمارات العربیة المتحدة، والمملكة العربیة السعودیة، وسلطنة عمان. 

لكیة:فیما یلي تفاصیل استثمار الشركة في بالنیت فارمسیز المحتسب باستخدام طریقة حقوق الم

اسم الشركة الزمیلة
التأسیس مكان

ومزاولة النشاط
نسبة

نسبة الملكیة
سبتمبر ٣٠

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

٢٠١٦
ملیون درھمملیون درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

٢٥٨٫٩٢٦٣٫٧    ٪٤٠اإلمارات العربیة المتحدةبالنیت فارمسیز ذ.م.م



شركة الخلیج للصناعات الدوائیة ش.م.ع.

إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة 
(تابع)٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

)١٥(

(تابع) استثمار في شركة زمیلة٦

السنة كانت كالتالي:الحركة في حساب صافي االستثمارات في شركة زمیلة خالل الفترة/ 

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١سبتمبر ٣٠
ملیون درھمملیون درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

٢٦٣٫٧٢٤١٫٦الرصید في بدایة الفترة / السنة
١٥٫١٢٢٫١حصة من ربح شركة زمیلة

-)١٩٫٩(ناقصا: توزیعات أرباح مقبوضة
٢٥٨٫٩٢٦٣٫٧

متاحة للبیعاستثمارات ٧

الحركة في االستثمارات المتاحة للبیع كانت كالتالي:

٢٠١٦دیسمبر٢٠١٧٣١سبتمبر ٣٠
ملیون درھمملیون درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

٤٧٫٢٧٣٫٤الرصید في بدایة الفترة / السنة
-)٠٫٥(المحذوف خالل الفترة / السنة

)٢٠٫٦()٣٥٫١(السنةاستبعادات خالل الفترة/ 
  )٥٫٦(٠٫١التغیر في القیمة العادلة الستثمارات متاحة للبیع

١١٫٧٤٧٫٢الرصید في نھایة الفترة/ السنة

االستثمارات المتاحة للبیع تشمل استثمارات في أسھم حقوق الملكیة على النحو التالي:

٢٠١٦دیسمبر٢٠١٧٣١سبتمبر ٣٠
ملیون درھمملیون درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

استثمارات داخل اإلمارات العربیة المتحدة
٣٠٫٣-أوراق مالیة إماراتیة متداولة

٤٫٩٥٫٠متداولة-صنادیق مشتركة 
٦٫٨٧٫١أوراق مالیة إماراتیة غیر متداولة

١١٫٧٤٢٫٤
استثمارات خارج اإلمارات العربیة المتحدة

٤٫٨-استثمارات أسھم متداولة
١١٫٧٤٧٫٢



شركة الخلیج للصناعات الدوائیة ش.م.ع.

إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة 
(تابع)٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

)١٦(

خالل الربح والخسارةموجودات مالیة بالقیمة العادلة من ٨

المحتفظ بھا بغرض المتاجرة:الحركات في االستثماراتفیما یلي 

٢٠١٦دیسمبر٢٠١٧٣١سبتمبر ٣٠
ملیون درھمملیون درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

١٩٫٠٢٢٫٤ینایر١في 
)١١٫٤(-استبعادات خالل الفترة / السنة

٨٫٠)٤٫٩(إعادة التقییم خالل الفترة / السنةصافي (الخسارة)/ الربح من
١٤٫١١٩٫٠

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مقومة بالدرھم اإلماراتي ومحتفظ بھا للمتاجرة في األسھم وتشمل 
ما یلي:

٢٠١٦دیسمبر٢٠١٧٣١سبتمبر ٣٠
ملیون درھمملیون درھم

(مدققة)مدققة)(غیر 

١٤٫٠١٨٫٩في أسواق اإلمارات العربیة المتحدة
٠٫١٠٫١في أسواق دول مجلس التعاون الخلیجي األخرى

١٤٫١١٩٫٠

ذمم مدینة تجاریة٩

تشمل الذمم المدینة التجاریة التالي:

٢٠١٦دیسمبر٢٠١٧٣١سبتمبر ٣٠
ملیون درھمملیون درھم

(مدققة)مدققة)(غیر 

١٫١٣٩٫٥١٫٠٨٧٫٩ذمم مدینة تجاریة
)٥٠٫٦()٥٦٫٩(ناقصاً: مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا

١٫٠٨٢٫٦١٫٠٣٧٫٣
٤١١٫٠٢٩٦٫٩(ب))١٨مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة (إیضاح 

١٫٤٩٣٫٦١٫٣٣٤٫٢



شركة الخلیج للصناعات الدوائیة ش.م.ع.

إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة 
(تابع)٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

)١٧(

(تابع) ذمم مدینة تجاریة٩

الحركة في مخصص الذمم المدینة المشكوك في تحصیلھا كانت على النحو التالي:

٢٠١٦دیسمبر٢٠١٧٣١سبتمبر ٣٠
ملیون درھمملیون درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

٥٠٫٦٣٤٫١ینایر١في 
مخصص االنخفاض في قیمة الذمم المدینة خالل

٦٫٣١٦٫٧الفترة/ السنة
)٠٫٢(-ذمم مدینة محذوفة

٢٠١٦٥٦٫٩٥٠٫٦دیسمبر ٣١و٢٠١٧سبتمبر ٣٠في 

ذمم مدینة أخرى١-٩

٢٠١٦دیسمبر٢٠١٧٣١سبتمبر ٣٠
ملیون درھمملیون درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

٠٫١٣٫٢ذمم مدینة من الموظفین
٦٫٧٠٫٧مصاریف مدفوعة مقدماً 

٥٨٫٨٣٥٫٢مقدمة لموردیندفعات 
  ٦٫٤  ٦٫٧ذمم مدینة أخرى

٤٥٫٥  ٧٢٫٣  

نقد وما في حكمھ ١٠

٢٠١٦دیسمبر٢٠١٧٣١سبتمبر ٣٠
ملیون درھمملیون درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

أرصدة بنكیة
٧٩٫٣١٥٩٫٩حسابات جاریة

٠٫٣٠٫٣ودائع بنكیة قصیرة األجل *
٧٩٫٦١٦٠٫٢

٣٫٨٣٫٨نقد في الصندوق
٨٣٫٤١٦٤٫٠النقد وما في حكمھ

بحسب المنطقة الجغرافیة:
٢٢٫٠١١٦٫١في دولة اإلمارات العربیة المتحدة

٦١٫٤٤٧٫٩في دول أخرى
٨٣٫٤١٦٤٫٠

من تواریخ اإلیداع.* تتراوح آجال االستحقاق للودائع الھامشیة بین شھر واحد إلى ثالثة أشھر 
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إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة 
(تابع)٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

)١٨(

رأس المال١١

٢٠١٦دیسمبر٢٠١٧٣١سبتمبر ٣٠
ملیون درھمملیون درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

:٢٠١٦دیسمبر ٣١سھم عادي (١٫١٢٤٫٨٠٠٫٠٠٠المصدر والمدفوع بالكامل 
١٫١٢٤٫٨١٫٠٩٢٫٠سھم عادي) بقیمة درھم واحد للسھم١٫٠٩٢٫٠٠٠٫٠٠٠

قانونياحتیاطي١٢

، خصصت الشركة االحتیاطي ٢٠١٥) لسنة ٢وفقاً لقانون الشركات التجاریة االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (
من أرباح الشركة عن كل سنة. وسوف یتم إیقاف ھذا التخصیص حین یبلغ رصید االحتیاطي ما یعادل  ٪١٠القانوني بنسبة 

من رأس المال. ٪٥٠

توزیع االحتیاطي القانوني إال في الظروف المحددة وفقا للقانون.وال یتم 

احتیاطي اختیاري١٣

من الربح السنوي. ویجوز إیقاف ھذا التخصیص وفقا القتراح  ٪١٠تمثل المخصصات لحساب االحتیاطي االختیاري ما نسبتھ 
من رأس المال. وھذا االحتیاطي قابل  ٪٢٠مجلس اإلدارة وموافقة الجمعیة العمومیة للمساھمین، أو عندما یصل الرصید إلى 
للتوزیع بناء على توصیة من مجلس اإلدارة وموافقة الجمعیة العمومیة للمساھمین. 

تعدیل االحتیاطي القانوني واالحتیاطي االختیاري في نھایة السنة. قامت الشركة ب

قروض بنكیة١٤

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١سبتمبر ٣٠
ملیون درھمملیون درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

٢٧٢٫٨١٣٦٫٩سحب على المكشوف
٥٤٩٫٠٦٥٤٫٨قروض

٨٢١٫٨٧٩١٫٧

كما یلي:یتم تسدید القروض البنكیة 
متداولة

٥٧٢٫١٤٨٧٫٧عند الطلب أو خالل سنة واحدة

غیر متداولة
١٧٧٫٦١٩٨٫٨في السنة الثانیة

٧٢٫١١٠٥٫٢في السنة الثالثة حتى السنة الخامسة
٢٤٩٫٧٣٠٤٫٠
٨٢١٫٦٧٩١٫٧
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إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة 
(تابع)٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

)١٩(

(تابع)قروض بنكیة ١٤

  كالتالي: التفاصیل الرئیسیة للقروض البنكیة ھي

سحب بنكي على المكشوف:

 یستحق سداد السحب البنكي على المكشوف عند الطلب. وبشكل عام، یتم تجدید ھذه التسھیالت البنكیة على أساس
منتظم.

.تحتسب الفائدة على حسابات السحب على المكشوف وتضاف إلى الحساب شھریا

القروض:

حصلت المجموعة على قروض طویلة وقصیرة األجل من بنوك محلیة لغرض رئیسي یتمثل في تأمین متطلبات رأس المال 
العامل. یتم احتساب فائدة ھذه القروض على نحو شھري ویتم دفعھا بشكل منفصل أو إضافتھا إلى أرصدة القرض. كما یتم دفع 

سنوات، حتى تتم التسویة بالكامل.  ٦من شھر واحد إلى أرصدة القرض على أقساط شھریة على فترات تتراوح 

حصلت المجموعة على تسھیالت بنكیة مقابل التنازل عن وثائق التأمین لصالح البنوك والحفاظ على نسب مالیة معنیة تم االتفاق 
علیھا مع البنوك المعنیة. 

 ٪٢٠١٦:١٫٥فوق سعر إیبور لمدة شھر ( ٪٣٫٥إلى ٪١٫٥من ٢٠١٧تراوحت معدالت الفائدة على القروض البنكیة خالل 
).٪٣٫٥إلى 

ربحیة السھم األساسیة والمخّفضة١٥

فلس من خالل قسمة ربح فترة التسعة أشھر المنتھیة المنسوب ٧٫٩یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة والمخفضة بمبلغ 
درھم) على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة ملیون ٢٠١٦:١٥٨٫٣ملیون درھم (٨٨٫٥لمساھمي الشركة األم بمبلغ 

ملیون سھم منحة بمقتضى ٣٢٫٧ملیون سھم) والمعدل بإصدار ٢٠١٦:١٫١٢٤٫٨ملیون سھم (١٫١٢٤٫٨خالل السنة وھو 
. ال یوجد لدى الشركة أي أسھم محتملة وبالتالي فإن ربحیة السھم ٢٠١٧مارس ١٩اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاریخ 

ساسیة والمخفضة تبقى دون تغییر. األ

(مدرجة سابقاً بمبلغ ٢٠١٦سبتمبر ٣٠فلس والمدرجة للفترة المنتھیة في ١٤٫١إن ربحیة السھم األساسیة والمخفضة بمبلغ 
نتیجة إلقرار توزیعات ٢٠١٧) تم تعدیلھا الحتساب أثر إصدار أسھم في سنة ٢٠١٦سبتمبر ٣٠فلس للفترة المنتھیة في ١٤٫٥

.١٦أسھم منحة من قبل المساھمین كما ھو مبین في إیضاح 
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إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة 
(تابع)٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

)٢٠(

توزیعات أرباح١٦

فلس للسھم الواحد بحیث توزع ٣، تم اقتراح توزیع أرباح بواقع ٢٠١٧مارس ١٩خالل اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاریخ 
بإجمالي  ٪١٦فلس للسھم الواحد أو أرباح نقدیة بنسبة ١٦من رأس المال وتوزیع أرباح نقدیة بواقع  ٪٣كأسھم منحة بنسبة 

.٢٠١٧أبریل ١٦ملیون درھم. وتمت الموافقة علیھ الحقا من قبل المساھمین في االجتماع السنوي العام المنعقد بتاریخ ١٧٤٫٧

فلس للسھم الواحد بحیث توزع  ٤، تم اقتراح توزیع أرباح بواقع ٢٠١٦مارس ٣٠خالل اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاریخ 
بإجمالي  ٪١١فلس للسھم الواحد أو أرباح نقدیة بنسبة ١١من رأس المال وتوزیع أرباح نقدیة بواقع  ٪٤كأسھم منحة بنسبة 

.٢٠١٦أبریل ٢٨ام المنعقد بتاریخ ملیون درھم. وتمت الموافقة علیھ الحقا من قبل المساھمین في االجتماع السنوي الع١١٥٫٥

معلومات القطاعات ١٧

حددت اإلدارة القطاعات التشغیلیة بناء على التقاریر التي یراجعھا مجلس اإلدارة والتي یتم على أساسھا اتخاذ القرارات 
االستراتیجیة. 

ألغراض إداریة تم تنظیم المجموعة في قطاعات أعمال بناًء على منتجاتھا وخدماتھا، ولدیھا قطاعات یتوّجب تقدیم تقریر عنھا 
كما یلي: 

التصنیع )١
االستثمارات )٢

لم تكن ھناك أي مبیعات بین القطاعات خالل السنة. 

اء. بغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصیص الموارد وتقییم األدتراقب اإلدارة النتائج التشغیلیة لوحدات أعمالھا بشكل منفصل 
ویتم تقییم أداء القطاعات بناء على صافي الربح أو الخسارة وتقاس بشكل متسق مع أرباح أو خسائر العملیات في البیانات 

المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة.

التي تتضمن اإلیرادات وإجمالي الربح وصافي الربح، ویتم تجمعیھا كما ُیقدم لمجلس اإلدارة مستویات متعددة من المعلومات
وفقا لعناصر المستوي األعلى (أي مزیج من جمیع المنتجات والخدمات) وفقا للتوزیع والمنطقة. ویتم وضع النظام المحاسبي 

اذ القرارات، فإن مجلس اإلدارة المالي للمجموعة حالیا بھذه الطریقة وھذه المعلومات متاحة بسھولة. ومع ذلك، ألغراض اتخ
یعتمد بشكل رئیسي على المعلومات المتعلقة باإلیرادات وصافي الربح والتي تحتوي على عناصر المستوى األدنى. وبالتالي، 

فإن المعلومات القطاعیة المقدمة تتركز في المقام األول على مستوى الربح اإلجمالي للمجموعة.
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إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة 
(تابع)٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

)٢١(

(تابع)معلومات القطاعات ١٧

٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
(غیر مدققة)

٢٠١٦سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
(غیر مدققة)

المجموعقطاعات أخرىاالستثماراتالتصنیعالمجموعقطاعات أخرى االستثماراتالتصنیع
ملیون درھمملیون درھمملیون درھمملیون درھمملیون درھمملیون درھمدرھمملیون ملیون درھم 

١٫٠٦٥٫٩--٩٩٢٫٤١٫٠٦٥٫٩--٩٩٢٫٤إیرادات القطاع
١٥٧٫٢)١٦٫٦(٨٥٫٦١٥٨٫٦١٥٫٢)١٥٫٧(١٠٠٫٦٠٫٧نتائج القطاع

٦٦٫٨--٦٧٫٠٦٦٫٨--٦٧٫٠مصروف االستھالك
١٣٫٥-١٣٫٥-١٥٫١-١٥٫١-حصة من ربح شركة زمیلة

(مدققة)٢٠١٦دیسمبر ٣١(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر ٣٠
المجموعقطاعات أخرىاالستثماراتالتصنیعالمجموعقطاعات أخرى االستثماراتالتصنیع

ملیون درھمملیون درھمملیون درھمملیون درھمملیون درھمملیون درھمملیون درھمملیون درھم 

٣٫٤٧٣٫٤*٣٫١٠٨٫٠٢٨٤٫٧٨٣٫٤٣٫٤٧٦٫٥٢٫٩٧٩٫٥٣٢٩٫٩١٦٤٫٠موجودات القطاع

١٫١٦٧٫٢*٧٩١٫٧-٨٢١٫٨١٫٢٧٣٫٦٣٧٥٫٥-٤٥١٫٨مطلوبات القطاع

* تمثل القطاعات األخرى األقسام التجاریة للمجموعة. 
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إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة 
(تابع)٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

)٢٢(

(تابع)معلومات القطاعات ١٧

معلومات حسب المنطقة الجغرافیة

، تعتمد الموجودات غیر المتداولة ٨المالیة رقم یتم بیان المعلومات الجغرافیة لصافي المبیعات أدناه. وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر 
، ال تشتمل ٨أدناه على الموقع الجغرافي الذي تمتلك فیھ الشركة الموجودات. ووفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

الموجودات غیر المتداولة المدرجة أدناه على األدوات المالیة.

(غیر مدققة)٢٠١٧

المجموع(ملیون درھم)
اإلمارات العربیة 

المتحدة
المملكة العربیة 

أخرىالسعودیة
موجودات غیر متداولة

١٫١٥١٫٤٩٣٣٫٣١٨٩٫٤٢٨٫٧ممتلكات ومنشآت ومعدات
٤١٫٣  -  ٦٫٦  ٤٧٫٩موجودات غیر ملموسة

(غیر مدققة)٢٠١٧فترة التسعة أشھر المنتھیة في سبتمبر 

٩٩٢٫٤٢٤٣٫٣٢٨٣٫٩٤٦٥٫٢اإلیرادات

(مدققة)٢٠١٦

المجموع(ملیون درھم)
اإلمارات العربیة 

المتحدة
المملكة العربیة 

أخرىالسعودیة
موجودات غیر متداولة

١٫١٦٢٫٨٩٥٦٫١١٤٦٫٢٦٠٫٥ممتلكات ومنشآت ومعدات
٤٢٫٢-٤٩٫٩٧٫٧موجودات غیر ملموسة

(غیر مدققة)٢٠١٦سبتمبر فترة التسعة أشھر المنتھیة في 
١٫٠٦٥٫٩١٨٥٫٥٤٠٤٫١٤٧٦٫٣اإلیرادات

من مجموع المبیعات الخارجیة. یبلغ  ٪١٠لدى الشركة مبیعات تتعلق باثنین من العمالء تشكل مبیعاتھما بشكل فردي أكثر من 
٢٠١٦:٥٨٩٫٥ملیون درھم (٥٢٧٫٢إلى ھذین العمیلین ٢٠١٧سبتمبر ٣٠مجموع المبیعات لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

٢٤٫٥ملیون درھم). یتم إدراج ھذه اإلیرادات ضمن قطاع التصنیع. وتم إدراج موجودات غیر ملموسة تحت بند "أخرى" بقیمة 
درھم) في بنغالدیش. لم یتم إدراج ٢٠١٦:١٧٫٦ملیون درھم (١٦٫٨ملیون درھم) في مصر و٢٠١٦:٢٤٫٦ن درھم (ملیو

من مجموع موجودات القطاع غیر  ٪١٠أي موجودات غیر متداولة أو إیرادات أخرى تحت بند "أخرى" بما یشكل أكثر من 
المتداولة أو مجموع اإلیرادات.
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إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة 
(تابع)٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

)٢٣(

أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة١٨

تتكون األطراف ذات العالقة من المساھمین الرئیسیین بالشركة، وكبار موظفي اإلدارة، والشركات التابعة، والشركات الزمیلة، 
أعضاء مجلس اإلدارة بشكل مباشر أو غیر وأعضاء مجلس اإلدارة، والشركات األخرى التي یسیطر علیھا المساھمون أو 

مباشر أو التي یمارسون علیھا نفوذاً إداریاً فعاالً (ُیشار إلیھا فیما یلي باسم "الشركات الحلیفة"). قامت المجموعة خالل سیاق 
لألحكام والشروط العمل االعتیادي بإبرام العدید من المعامالت مع األطراف ذات العالقة. وقد تم إبرام تلك المعامالت وفقاً 

المتفق علیھا من قبل إدارة المجموعة أو مجلس إدارتھا.

معامالت مع األطراف ذات العالقة(أ)

قامت المجموعة خالل الفترة بإبرام المعامالت الھامة التالیة مع األطراف ذات العالقة في سیاق العمل االعتیادي بموجب 
الشروط المتفق علیھا بین األطراف:

فترة الثالثة أشھر المنتھیة فيفترة التسعة أشھر المنتھیة في
٢٠١٦سبتمبر ٢٠١٧٣٠سبتمبر ٢٠١٦٣٠سبتمبر ٢٠١٧٣٠سبتمبر ٣٠

ملیون درھمملیون درھمملیون درھمملیون درھم
(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٢٦٦٫٥١٧٩٫١٩٥٫٨٣٠٫٦زمیلةمبیعات إلى شركات 
١٠٫٩٢٣٫١٣٫٢٥٫٣مشتریات من شركات حلیفة

في جلف انجكت ذ.م.م من بالنیت فارمسیز ذ.م.م وھي  ٪٤٩خالل الفترة، استحوذت المجموعة على الحصص المتبقیة البالغة 
ملیون درھم وقد تم تخفیضھ من الذمم المدینة من بالنیت فارمسیز ذ.م.م. ٢٤٫٥طرف ذو عالقة. وبلغ إجمالي مقابل االستحواذ 

ملیون ٢٤٫٥دار منفصلة بمقوكنتیجة لالستثمارات اإلضافیة، زادت الشركة استثماراتھا في الشركة التابعة في بیاناتھا المالیة ال
ملیون درھم. ١٩٫٧درھم وخفضت حصص األقلیة في البیانات المالیة الموحدة بمقدار 

فترة الثالثة أشھر المنتھیة فيفترة التسعة أشھر المنتھیة في
٢٠١٦سبتمبر ٢٠١٧٣٠سبتمبر ٢٠١٦٣٠سبتمبر ٢٠١٧٣٠سبتمبر ٣٠تعویضات كبار موظفي اإلدارة

ملیون درھمملیون درھمملیون درھمملیون درھم
(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)

١٣٫٣١٣٫٣١،٤١٫٨منافع قصیرة األجل
٠،٢٠٫٢٠،١٠٫١منافع طویلة األجل

مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة(ب)

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١سبتمبر ٣٠

ملیون درھمملیون درھم

(مدققة)(غیر مدققة)

٤١١٫٠٢٩٦٫٩)٩بالنیت فارمسیز ذ.م.م (شركة زمیلة) (إیضاح 
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إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة 
(تابع)٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

)٢٤(

(تابع) أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة١٨

مبالغ مستحقة لطرف ذي عالقة(ج)
٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١سبتمبر ٣٠

ملیون درھمدرھمملیون 
(مدققة)(غیر مدققة)

٣٫٧١٢٫٦شركة المجان للطباعة والتغلیف ذ.م.م (شركة حلیفة)

لم یتم استالم أي ضمانات بنكیة من/ توفیرھا إلى أطراف ذات عالقة مقابل األرصدة المستحقة منھم/ إلیھم.

المشكوك في تحصلیھا فیما یتعلق بالمبالغ المستحقة من األطراف ذات لم تسجل أي مصاریف في الفترة عن الدیون المعدومة أو 
العالقة.

قیاس القیمة العادلة ١٩

القیمة العادلة ھي المبلغ الذي یمكن قبضھ من بیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة منتظمة بین األطراف المشاركة في 
ادلة فروقات بین القیم الدفتریة وتقدیرات القیمة العادلة. یستند تعریف القیمة العالسوق بتاریخ القیاس. وبالتالي، یمكن أن تنشأ 

إلى فرضیة استمرار المجموعة كمنشأة عاملة دون أي نیة أو التزام بتقلیص نطاق أعمالھا بشكٍل جوھري أو الدخول في معاملة 
بشروط غیر مالئمة.

بالتكلفة المطفأةالقیمة العادلة لألدوات المالیة المدرجة (أ)

ترى اإلدارة أن القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات المالیة المحتسبة بالتكلفة المطفأة في المعلومات المالیة الموجزة الموحدة 
تقارب قیمھا العادلة.

أسالیب التقییم واالفتراضات المطبقة ألغراض قیاس القیمة العادلة(ب)

موجودات والمطلوبات المالیة باستخدام أسالیب التقییم واالفتراضات التي تماثل تلك المستخدمة في یتم تحدید القیمة العادلة لل
.٢٠١٦دیسمبر ٣١البیانات المالیة الموحدة السنویة المدققة للسنة المنتھیة في 



ركة الخلیج للصناعات الدوائیة ش.م.ع.ش

إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة 
(تابع)٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

)٢٥(

(تابع)قیاس القیمة العادلة١٩

المالیة للمجموعة المقاسة بالقیمة العادلة على أساس متكررالقیمة العادلة للموجودات (ج)

ھذه الموجودات المالیة:تقاس بعض الموجودات المالیة بالقیمة العادلة عند نھایة فترة التقریر. ویبین الجدول اآلتي معلومات حول كیفیة تحدید القیم العادلة ل

القیمة العادلة كما فيالموجودات المالیة
أسالیب تسلسل 

قیاس القیمة العادلة
أسالیب التقییم 

والمعطیات الھامة
المعطیات الھامة غیر 

الجدیرة بالمالحظة
عالقة المعطیات غیر الجدیرة 

بالمالحظة بالقیمة العادلة

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٧٢٠١٦

ملیون درھمملیون درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

  ال شيء  ال یوجد.راجع أعالهالمستوى األول٣٥٫٠-متاحة للبیع-استثمارات أسھم متداولة 

راجع أعاله٢المستوى ٤٫٩٥٫٠متاحة للبیع-صنادیق مشتركة 
صافي قیمة 
الموجودات.

كلما ارتفع صافي قیمة 
الموجودات للشركات 

المستثمر فیھا ارتفعت القیمة 
العادلة.

أسھم متداولة
بالقیمة العادلة من خالل الربح -استثمارات 
  ال شيء  ال یوجد.راجع أعالهالمستوى األول١٤٫١١٨٫٩أو الخسارة
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إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة 
(تابع)٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

)٢٦(

  (تابع)قیاس القیمة العادلة١٩

تسلسل أسالیب قیاس القیمة العادلة

تم تجمیعھا العادلة بعد االعتراف المبدئي حیث ییعرض الجدول التالي تحلیالً لألدوات المالیة وغیر المالیة التي یتم قیاسھا بالقیمة
في مستویات من األول إلى الثالث على أساس المعطیات الجدیرة بالمالحظة ألسالیب قیاس القیمة العادلة:

.(المستوى األول) األسعار المعلنة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة

 األخرى بخالف األسعار الُمعلنة المدرجة ضمن المستوى األول التي تعتبر جدیرة بالمالحظة بالنسبة لألصل المعطیات
أو المطلوب، سواًء كانت مباشرة (وھي األسعار) أو غیر مباشرة (وھي المستمدة من األسعار) (المستوى الثاني).

ات سوقیة جدیرة بالمالحظة (وھي المعطیات غیر المعطیات الخاصة باألصل أو المطلوب التي ال تستند إلى بیان
الجدیرة بالمالحظة) (المستوى الثالث).

التزامات ومطلوبات محتملة٢٠

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١سبتمبر ٣٠
ملیون درھمملیون درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

٢٧،٧٢٤٫٤التزامات رأسمالیة
٢٠،٤١٣٫٢اعتمادات مستندیة

٥٧٫٤٦٠٫١خطابات ضمان

إعادة التصنیف٢١

لقد أعید تصنیف بعض األرقام للسنة السابقة كي تتوافق مع طریقة العرض للسنة الحالیة.

الفترة المنتھیة في
إعادة التصنیف٢٠١٦سبتمبر ٣٠

الفترة المنتھیة في
٢٠١٦سبتمبر ٣٠

ملیون درھمملیون درھمملیون درھم
(غیر مدققة)مدققة)(غیر 

بیان الدخل الموجز الموحد المرحلي
)٥٢٥٫٦()٨٢٫٥()٤٤٣٫١(تكلفة المبیعات

)٣٣٨٫٣(٨٢٫٥)٤٢٠٫٨(مصاریف بیع وتوزیع


