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  وحد )غير مدقق(وحد )غير مدقق(الموجز المالموجز الم  بيان الدخلبيان الدخل
  31313131مارس مارس   1313لفترة الثالثة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 مارس 13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
 2102 3131 إيضاح 

 ألف درهم ألف درهم  
    

 001.101 111.335  المبيعــات
 (021.101) (338.373)  تكلفة المبيعات
 090.881 311.131  إجمالي الربح
 (010.218) (336.553)  عات والتسويقمصاريف المبي

 (02.129) (38.141)  اإلداريةو  المصاريف العمومية
 126 1.651  إيرادات أخرى

 (2.116) 3.113  استثمارات وأخرى( خسائر)أرباح /
 (1.210) (6.414)  مصاريف تمويل

 28.111 63.613  الربح للفترة
    

    :العائد إلى
 28.111 63.733  مساهمي الشركة

 -- (344)  حصة االقلية غير المسيطرة
  63.613 28.111 
 1.8 7.1 34 )فلس امارات( الواحد لسهماألساسي ل ربحال

 
 
 
 
 
 
 

 الموجزة الموحدة المالية لبياناتامن هذه  ال يتجزأ جزءا  تشكل اإليضاحات المرفقة إن 
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  )غير مدقق()غير مدقق(  بيان الدخل الشامل الموجز الموحدبيان الدخل الشامل الموجز الموحد
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 مارس 13لفترة الثالثة اشهر المنتهية في  
 3131 2102 
 ألف درهم ألف درهم 

   
 28.111 63.613 الربح للفترة

   األخرى: بنود الدخل الشامل
 0.261 4.155 ثمارات متاحة للبيعالتغيرات في القيمة العادلة الست

 -- (31) فروقات ترجمة عمالت البيانات المالية للشركات التابعة
حصة المجموعة من االنخفاض في القيمة المعترف به في بيان 

 2.122 -- الدخل للشركة الزميلة
 -- (3.111) مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 1.288 3.873 اجمالي بنود الدخل الشامل االخرى
 12.610 64.631 إجمالي الدخل الشامل للفترة

   
   العائد إلى:

 12.610 64.781 مساهمي الشركة
 - (331) حصة االقلية غير المسيطرة

 64.631 12.610 

 
 
 
 
 
 

 الموجزة الموحدة المالية بياناتالمن 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 
  31313131مارس مارس   1313لفترة الثالثة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  

 رأس المال 
احتياطي 
 قانوني

احتياطي 
 اختياري

 ترجمةاحتياطي 
 العمالت األجنبية

التغيرات المتراكمة 
في القيمة العادلة 

 لالستثمارات
اح أرب

 همستبقا
العائد لمساهمي 

 الشركة
حقوق االقلية 
 ـوعالمجم غير المسيطرة

           ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 0.218.901 -- -- 081.190 (02.000) 920 009.202 012.128 600.022 )مدققة( 2100ديسمبر  00الرصيد كما في 

 28.111 -- -- 28.111 -- -- -- -- -- 2102مارس  00المنتهية في  ثالثة أشهرفترة اللربح ال
 1.288 -- -- -- 1.288 -- -- -- -- بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

 12.610 -- -- 28.111 1.288 -- -- -- -- اجمالي الدخل الشامل للفترة
 0.102.206 -- -- 118.192 (8.101) 920 009.202 012.128 600.022 مدققة()غير  2102مارس  00الرصيد كما في 

          
 0.619.698 0.099 0.612.110 111.182 (1.801) 910 009.221 092.610 691.196 )مدققة( 2102ديسمبر  00الرصيد كما في 

 12.109 (011) 12.692 12.692 -- -- -- -- -- 2100مارس  00المنتهية في  ثالثة أشهرفترة اللربح ال
 0.862 (08) 2.100 (2.111) 1.122 (11) -- -- -- بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

 11.101 (090) 11.680 11.692 1.122 (11) -- -- -- اجمالي الدخل الشامل للفترة
 -- -- -- (69.118) -- -- -- -- 69.118 (02توزيعات اسهم منحة )ايضاح 

 (69.118) -- (69.118) (69.118) -- -- -- -- -- (02ح نقدية معتمدة )ايضاح توزيعات اربا
 69.118 -- -- -- -- (021.809) (69.118) -- (69.118) 

 3.684.811 1.115 3.683.835 118.816 (3.378) 757 313.354 133.713 361.356 )غير مدققة( 3131مارس  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

  31313131مارس مارس   1313لفترة الثالثة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

 مارس 13 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
  3131  2102 
 ألف درهم  ألف درهم  

     
     العمليات التشغيليةالتدفقات النقدية من 

 28.111  63.613  الربح للفترة
     تعديالت:

 00.820  31.137  استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات  
 2.111  --  خسارة من استثمار في شركة زميلة  
 (88)  (835)  غرض المتاجرةب –إعادة تقييم استثمارات  أرباح    
 1.210  6.414  مصاريف تمويل  
 0.118  3.313  مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين  

 التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية قبل التغيرات في
 رأس المال العامل  

 
31.575  68.991 

 (68.181)  (347.814)  تجارية مدينة وأخرىذمم الزيادة في 
 0.001  (16.113)  المخزونفي  النقص/ لزيادة()ا

 (22.081)  55.171  في ذمم دائنة ومصاريف مستحقة (النقصالزيادة /)
 --  (413)  تعويض نهاية الخدمة المدفوع للموظفين

      (09.111)  (45.733)  نشاطات التشغيل المستخدم فيصافي النقد 
     راالستثماالتدفقات النقدية من نشاطات 

 (28.629)  (33.134)  اإلضافات على الممتلكات واآلالت والمعدات
      (28.629)  (33.134)  النقد المستخدم في نشاطات اإلستثمارصافي 

     العمليات التمويليةالتدفقات النقدية من 
 62.226  377.365  في استالف من البنوكالزيادة 

 (612)  (333)  توزيعات أرباح مدفوعة
 --  (3.111)  مدفوعةال مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 (1.210)  (6.414)  مصاريف التمويل المدفوعة

      61.268  363.631  العمليات التمويلية الناتج من صافي النقد
 22.122  333.577  صافي الزيادة في النقد وما يعادله

 --  (31)  لهاثر التغير في اسعار الصرف على النقد وما يعاد
 19.120  33.636  النقد وما يعادله في بداية الفترة

 80.019  384.331  النقد وما يعادله في نهاية الفترة
 
 
 

 الموحدة الموجزةالمالية  البياناتمن هذه ال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا  
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  البيانات المالية الموجزة الموحدةالبيانات المالية الموجزة الموحدةحول حول   حاتحاتإيضاإيضا
  31313131مارس 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 
إمارة رأس الخيمة وملحقاتها عن صاحب السمو حاكم  والصادر 2/91تأسست بموجب المرسوم األميري رقم 

تتألف المجموعة من . 0891مايو  1الصادر بتاريخ  8/91األميري رقم  والمرسوم 0891مارس  01بتاريخ 
 (.0)إيضاح  "المجموعة" االتابعة لهالخليج للصناعات الدوائية والمؤسسات شركة 

 
 االسهم العادية للشركة مدرجة في سوق ابوظبي لألوراق المالية.إن 

 
 دولة االمارات العربية المتحدة. –، رأس الخيمة 886صندوق بريد رقم  هوإن عنوان الشركة المسجل 

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

 . 0891فمبر أنواعها وكذلك مستحضرات التجميل وقد بدأ اإلنتاج التجاري للشركة في نو 
 
قيـد اإلصـدار وغيـر سـارية المفعـول والتـي لـم المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليـة الجديـدة والمعدةلـة  -3

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

 تطبيقها بعد:يحن موعد 
 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدةلة 
 

ــرات الســنوية  ــق للفت يطب
   التي تبدأ من أو بعد

  األدوات المالية: إفصاح 6تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 اليةمتعلق بإفصاحات حول التطبيق األولي للمعايير الدولية للتقارير الم

أو ) 2102يناير  0
عند تطبيق المعيار 
الدولي للتقارير المالية 

   (للمرة األولى 8رقم 
 2118الصادر في نوفمبر  األدوات المالية 8 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار 

 الدولي المعيارالذي يقدم متطلبات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات المالية. 
ويتضمن متطلبات تصنيف  2101المعدل في أكتوبر  8 رقم المالية للتقارير

لغاء اإلعتراف بها.  وقياس المطلوبات المالية وا 

 2102يناير  0

  
    :8 رقم المالية للتقارير الدولي المعيارفيما يلي توضيح متطلبات 

 يتطلب من جميع الموجودات المالية  8 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار
: يتم قياس 08ضمن األدوات المالية للمعيار المحاسبي الدولي رقم المعترف بها 

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

ألصل الدين والفائدة على  والتدفقات النقدية التعاقدية هي وحدها دفعات ،تعاقدية
المبلغ الرئيسي المستحق والتي يتم قياسها بشكل عام بالتكلفة المطفأة في نهاية 
الفترات المحاسبية الالحقة. ويتم قياس جميع أدوات الدين وأدوات الملكية األخرى 

 بالقيمة العادلة في نهاية الفترات المحاسبية الالحقة. 
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قيـد اإلصـدار وغيـر سـارية المفعـول والتـي لـم المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليـة الجديـدة والمعدةلـة  -3
   تتمة""يحن موعد تطبيقها بعد 

 قارير المالية الجديدة والمعدةلةالمعايير الدولية إلعداد الت
 

يطبــق للفتــرات الســنوية 
   التي تبدأ من أو بعد

    : "تتمة"8 رقم المالية للتقارير الدولي المعيارفيما يلي توضيح متطلبات 
 والمتعلق بتصنيف وقياس  8 رقم المالية للتقارير الدولي لمعيارأهم تأثير ل

ات المالية يتعلق بكيفية حساب التغير في القيمة العادلة للمطلوبات المطلوب
المالية )المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر( والتي تعزى إلى 

وفقا  للمعيار الدولي  ،التغيرات في مخاطر اإلئتمان لتلك المطلوبات. بالتحديد
لية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل فإن المطلوبات الما ،8للتقارير المالية رقم 
مقدار التغير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية يعزى  ،األرباح أو الخسائر

يتم إدراجه في بيان الدخل  ،للتغيرات في مخاطر اإلئتمان للمطلوبات المالية
إال إذا كان اإلعتراف بتأثير التغيرات في مطلوبات مخاطر اإلئتمان في  ،الشامل

يان الدخل الشامل األخرى ينشأ عنه خلل في مبدأ مقابلة اإليرادات ب
بالمصروفات في بيان الدخل. إن التغيرات في القيمة العادلة التي تعزى إلى 
مخاطر اإلئتمان للمطلوبات المالية ال يتم تصنيفها الحقا  في الربح أو الخسارة. 

ن جميع قيم التغير في القيمة فإ ،08وفقُا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ،سابقا  
العادلة للمطلوبات المالية كان يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة ويتم إدراجها في األرباح أو الخسائر.

 

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

 .ودات المالية مقابل المطلوبات الماليةالمتعلق بتوجيهات تطبيق معادلة الموج
 2101يناير  0

  
 02رقم  ،01رقم  التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 التوجيه على كيانات اإلستثمار – 26والمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 2101يناير  0

  
المعيار النهائي أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية  ،2102 أكتوبر 00في 

 02 ،01المتعلق باإلستثمار بالشركات والذي يعدل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ويعرف مفهوم اإلستثمار في المعايير الدولية  ،26والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 للتقارير المالية. إن التعديالت أظهرت إستثناء عن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
معيار التوحيد العام الخاص باإلستثمارات في شركات والذي يتطلب )قياس  01

الشركات التابعة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بدال  من توحيدها(. 
وباإلضافة إلى ذلك فإن التعديالت حددت اإلفصاحات المطلوبة للشركات التي 

 تستوفي تعريف الشركة المستثمرة.
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  ""تتمةتتمة""  البيانات المالية الموجزة الموحدةالبيانات المالية الموجزة الموحدةحول حول   إيضاحاتإيضاحات
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 "تتمة" المعايير والتفسيرات قيد االصدار التي لم يكن لها تأثير والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد -3
 

التفسيرات والتعديالت الجديدة في البيانـات الماليـة الموحـدة للمجموعـة فـي  ،تطبق هذه المعايير تتوقع اإلدارة أن
أو عنــد دخــول هــذه المعــايير والتفســيرات والتعــديالت الجديــدة حيــز التطبيــق  2101ينــاير  0الفتــرة التــي تبــدأ مــن

ن هذا التطبيق قد ال يكون له تأثير هام على البيانات المالية الموحدة  .لمجموعة في مرحلة التطبيق األولىل وا 
 
 

 هم السياسات المحاسبيةألص ملخ -1
 

 أساس اإلعداد 1-3
البيانـــات الماليـــة " ،01بنـــاء  علـــى المعيـــار المحاســـبي الـــدولي رقـــم  البيانـــات الماليـــة المـــوجزة الموحـــدةتـــم إعـــداد 
 رات العربية المتحدة.اإلما متطلبات القوانين المعمول بها في دولةمع  وبما يتوافق "المرحلية

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

 تتم به.
 

عـادة تقيـيم بعـض األدوات بناء  على مبدأ التكلفة التاريخية، باسـتثناء إ البيانات المالية الموجزة الموحدةتم إعداد 
 .ممتلكاتثمارات في واالست المالية

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

ان باإلضـافة إلـى أنـه لـيس مـن الضـروري  ،2102ديسـمبر  00المنتهية في  كما في وللسنةللمجموعة المدققة 
تعطــي مؤشــرا  دقيقــا  لنتــائج أعمــال  2100مــارس  00لفتــرة الثالثــة اشــهر المنتهيــة فــي  مجموعــةنتــائج أعمــال ال

 .2100 ديسمبر 00المتوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في  مجموعةال
 

 متوافقـة مـع البيانـات الماليـة المـوجزة الموحـدةألسـاليب المسـتخدمة فـي هـذه والعـرض واة يسياسات المحاسـبإن ال
 .2102ديسمبر  00 في ةيالمنته المدققة للسنةالموحدة ة المالي اتالبيانتلك المستخدمة في 

 

، تــم اإلفصــاح عــن السياســـات 2119أكتـــوبر  02بنــاء  علــى إخطــار هيئــة األوراق الماليـــة والســلع المــؤر  فــي 
ـــة  المحاســـبية ـــةواالســـتثمارات  اآلالت والمعـــدات، الممتلكـــاتبالمتعلق  فـــي ممتلكـــات واالســـتثمار فـــي شـــركة زميل

 .في هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة المالية واالستثمارات
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 آالت ومعدات ،ممتلكات 1-3
 تظهر األراضي بالتكلفة ناقصا أية خسائر ناتجة عن االنخفاض في القيمة، إن وجدت.

 
ة عن االنخفاض في القيمة. تظهر تكاليف أعمال رأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة ناقصا  أية خسائر ناتج

وكما هو الحال مع أصول الممتلكات األخرى فأن استهالك هذه األصول يبدأ عندما تصبح جاهزة 
 لالستخدام الذي أنشأت من أجله.

 
تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات األخرى بالتكلفة ناقصا  االستهالك المتراكم وأية خسائر ناتجة عن 

 االنخفاض في القيمة.
 
ذلك تم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة المدرجة لألصل أو اإلعتراف بها كأصل منفصل حسبما يكون ي

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

 أو خسائر الفترة التي حدثت فيها.
 

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

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

 التغيير والفترات المستقبلية.
 

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

 .ضمن االرباح والخسائر
 

 على أساس طريقة القسط الثابت مبنيا  على مدة الخدمة المتوقعة كما يلي: االستهالك احتسابيتم 
  % 
 01 - 2  بانيم

 00 – 1  آالت ومعدات
 22 – 1  تركيبات
 00 – 01  سيارات

 22 – 01  أثاث ومفروشات
 00 – 01  أجهزة وأدوات

 01 - 1  تحسينات أراضي
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 استثمارات في ممتلكات 1-1
تظهر استثمارات في ممتلكات والمقتنـاة بهـدف تحقيـق عوائـد إيجاريـه و/أو لمعاظمـة رأس المـال بالقيمـة العادلـة 

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

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

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

 
 زميلة شركاتفي  ستثماراال صافي 1-4

لزميلــة هــي منشــأة تملــك المجموعــة تــأثير هــام عليهــا ولكنهــا ال تعتبــر شــركة تابعــة لهــا وال حصــة فــي الشــركة ا
مشروع مشترك. ويعرف هـذا التـأثير الهـام بقـدرة المجموعـة علـى المشـاركة فـي إتخـاذ القـرارات حـول السياسـات 

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

 
باســتخدام طريقـة حقــوق  الموحـدة يـتم إدراج نتـائج وموجــودات ومطلوبـات الشــركات الزميلـة فــي البيانـات الماليــة

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  2ر الماليــة رقــم المعيــار الــدولي للتقــاري

طريقــة حقــوق الملكيـــة، تظهــر االســـتثمارات فــي شــركات زميلـــة فــي بيـــان المركــز المــالي الموحـــد بالتكلفــة بعـــد 
. فـي كة الزميلـةخل الشامل األخرى للشـر الدمن االرباح او الخسائر وبنود  لالعتراف بحصة المجموعة تعديلها

)والتـي تتضـمن  عن االستثمار في تلـك الشـركة الزميلـةالزميلة  حصة المجموعة في خسائر الشركةحال زيادة 
تشكل جزء من صافي إستثمار المجموعـة فـي الشـركة الزميلـة(  ،والتي في جوهرها ،أي حصص طويلة األجل

تزامـات قانونيــة أو إســتداللية متوقعــة أو قــدمت يـتم االعتــراف بهــا فقــط إلــى الحـد الــذي تكبــدت فيــه المجموعــة ال
 دفعات بالنيابة عن الشركة الزميلة.

 
إن أيـــة زيـــادة فـــي تكلفــــة الشـــراء عـــن حصــــة المجموعـــة فـــي صـــافي القيمــــة العادلـــة للموجـــودات والمطلوبــــات 

ويـــتم  ة،االعتـــراف بهـــا كشـــهر  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 
للموجودات والمطلوبات والمطلوبات الطارئة عن تكلفة الشراء، بعد إعادة التقييم، يتم االعتراف بها مباشرة في 

 األرباح والخسائر. 
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  ""تتمةتتمة"" صافي االستثمار في شركات زميلة 1-4
 

كــان مــن الــالزم االعتــراف بــأي خســارة  لتحديــد مــا إذا 08تــم تطبيــق متطلبــات المعيــار المحاســبي الــدولي رقــم 
المجموعة في شركة زميلة. عند الضرورة، يتم إجراء اختبار على كامـل  النخفاض القيمة فيما يتعلق باستثمار

هنـاك انخفـاض فـي القيمـة وفقـا لمعيـار المحاسـبة الـدولي  كان لالستثمار لتحديد ما إذا ما مبلغ القيمة المدرجة
االســتخدام  ول كأصــل واحــد وذلــك بمقارنــة القيمــة القابلــة لالســترداد )القيمــة فــياألصــ انخفــاض قيمــة 01رقــم 

النخفــاض القيمــة تــم  خســارة إن أي المدرجــة. والقيمــة العادلــة ناقصــا  تكــاليف البيــع، أيهمــا أعلــى( مــع قيمتهــا
نخفـاض القيمـة استرجاع لخسائر ا بها تشكل جزءا  من القيمة المدرجة لالستثمار. يتم االعتراف بأي االعتراف

 لالسترداد لالستثمار. القيمة القابلة إلى الحد الذي تزيد عنده 01وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

ايـة اربـاح او خسـائر ناتجـة، يـتم فـإن  ،في حال وجود أي معامالت ما بين شركات المجموعة والشركة الزميلـة
 .متعلق بحصة المجموعةالغير الدخل الموحد إلى الحد  االعتراف بها ضمن بيان

 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  5 -1

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

 
 إذا:يتم تصنيف الموجودات المالية بغرض المتاجرة 

  تم إقتنائها بشكل أساسي بهدف بيعها في المستقبل القريب، أو 

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

 .تمثل مشتقة مالية لكنها غير مصنفة أو فعالة كأداة تحوط 
 

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

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

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

موجودات المالية أو المطلوبات ة حيث يتم الحصول على المعلومات حول مجموعة الشركالموثقة لدى ال
 ة داخليا  بناء  على هذا األساس؛المالي
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  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  08( رقم IASالدولي )

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. ةمعرف ةمالي اتمطلوب( بتصنيفه كموجودال
 

كاستثمارات بغرض  بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ةالمالي اتإظهار الموجودب قامت المجموعة
 ها العادلة ويتم االعترافالمتاجرة. تظهر الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر بقيمت

 في األرباح والخسائر.عن إعادة التقييم أي ربح أو خسارة ناتجة ب
 

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

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

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

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

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

بتة ضمن إحتياطي إعادة تقييم إستثمارات يتم إدراجها ضمن االرباح الخسائر نتيجة تقييمه سابقا  والمث
 والخسائر.

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

 عن توزيعات أرباح من تلك اإلستثمارات.
 

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

 ، أما التغيرات األخرى فيتم إدراجها ضمن بنود الدخل الشامل األخرى.الموحد
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  ""تتمةتتمة""  البيانات المالية الموجزة الموحدةالبيانات المالية الموجزة الموحدةحول حول   إيضاحاتإيضاحات

  31313131مارس مارس   1313لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 
 
  ""تتمةتتمة""  هم السياسات المحاسبيةهم السياسات المحاسبيةملخص ألملخص أل  --11
 

 أسس توحيد البيانات المالية الموجزة الموحدة 1-7
تتــألف البيانــات الماليــة المــوجزة الموحــدة مــن المعلومــات الماليــة الخاصــة بالشــركة والمؤسســات التابعــة لهــا. يــتم 

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

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

ا بمــا فــي ذلــك اإليــرادات التابعــة لهــوالمؤسســات 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 

 :2100مارس  00

 بلد التأسيس ةالتابع الشركة
نسبة 

 األنشطة الرئيسية المساهمة
    

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

 النقليات 011%

 تصنيع االدوية ومواد التعبئة والتغليف %22 إثيوبيا جلفار فارماسوتيكالز بي.إل.سي.
 متوقفة -تصنيع المستحضرات الطبية  %011 ألمانيا جلفار فارما جي ام بي اتش

  
  الت ومعداتالت ومعداتوآوآممتلكات ممتلكات   --44
لفتـرة درهـم ) 00.001.111الحاليـة مبلـغ  الت ومعـدات خـالل الفتـرةوآات علـى ممتلكـات بلغت تكلفة اإلضاف -

 .درهم( 28.629.111: 2102مارس  00الثالثة اشهر المنتهية في 
 00لفتـرة الثالثـة اشـهر المنتهيـة فـي درهـم ) 00.006.111 مبلـغ الحالية بلغت أعباء االستهالك خالل الفترة -

 هم(.در  00.820.111: 2102مارس 
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 زميلة اتصافي االستثمار في شرك -5
 تفاصيل الشركات الزميلة كانت على النحو اآلتي:

 اسم الشركة الزميلة
 بلد الذي تأسستال

 2102ديسمبر  00 3131مارس  13 حصة الشركة % فيه الشركة الزميلة
 )مدققة( )غير مدققة(   
 ألف درهم ألف درهم   

 220.219 220.219 %11 االمارات العربية المتحدة بالنت فارماسيز
 1.191 1.191 %01 االمارات العربية المتحدة جلف انجكت

   211.121 211.121 
 

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

  

لفترة الثالثة اشهر 
 المنتهية في

 مارس 13
3131  

للسنة المنتهية 
 ديسمبر 00في 

2102 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم  
     

 343.737  361.154  السنة الفترة / الرصيد كما في أول

 6.436  --  السنةالفترة / ستثمارات خالل ا
 5.756  --  الزميلة الشركات ربححصة المجموعة من 

حصة المجموعة من االنخفاض في القيمة المعترف به في بيان 
 5.135  --  دخل للشركات الزميلة
 361.154  361.154  السنةالفترة / الرصيد كما في آخر 

 
  متاحة للبيعمتاحة للبيع  ––استثمارات استثمارات   --66
 متاحة للبيع كما يلي: –انت الحركة على استثمارات ك

 
 الثالثة اشهرلفترة   

 المنتهية في
 مارس 13

3131  

للسنة المنتهية 
 ديسمبر 00في 

2102 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 مألف دره  مألف دره  

     
 29.191  13.414  القيمة العادلة كما في بداية الفترة / السنة

 0.021  4.155  تقييم االستثمارات من اعادةارباح 
 00.101  15.438  القيمة العادلة كما في نهاية الفترة / السنة
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  ""تتمةتتمة""  متاحة للبيعمتاحة للبيع  ––ات ات استثمار استثمار   --66
 

 متاحة للبيع في استثمارات اسهم ملكية كما يلي: -تتمثل استثمارات 
 مارس 13  

3131 

 ديسمبر 00 
2102 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 مألف دره  مألف دره  

     
 21.011  31.783  اإلمارات العربية المتحدة أسواق دولة في

 00.001  33.683  في أسواق دول أخرى
  15.438  00.101 

 
 

 اعادة تصنيف االستثمارات
، قام مجلس إدارة المجموعة بإعادة النظر في اإلستراتيجية اإلستثمارية للمجموعة حيث 2119خالل 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 08الدولي رقم 

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

 
 3131 2102 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
    مألف دره مألف دره 

 09.002 38.411 )مدققة( يناير 0القيمة العادلة لالستثمارات المعاد تصنيفها كما في 

 0.219 1.477 متاحة للبيع خالل الفترة –تقييم استثمارات ربح 

 08.921 33.831 مارس 13في  القيمة العادلة الستثمارات معاد تصنيفها كما

 
 

 مخفضا   :2102درهم ) 0.166.111بمبلغ  مخفضا  يظهر للفترة نتيجة إلعادة التصنيف أعاله، فإن الربح 
 (.درهم 0.219.111بمبلغ 
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  بغرض المتاجرةبغرض 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:
 
 مارس 13  

3131 

 ديسمبر 00 
2102 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 مألف دره  مألف دره  

     
 2.191  6.187  اإلمارات العربية المتحدة دولة في

 011  343  األخرى في دول مجلس التعاون الخليجي
  6.518  2.121 

 

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

 مارس 13 
3131 

 ديسمبر 00 
2102 

 )مدققة(  ()غير مدققة 
 ألف درهم  ألف درهم 

    
 191.900  715.631 ذمم تجارية مدينة

 260.221  333.851 أوراق قبض تجارية مدينة

 337.561  621.016 

 (02.111)  (33.611) ينزل: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 374.861  610.616 

 1.182  1.643 ذمم موظفين

 2.016  -- اعتمادات مستندية

 2.811  3.371 مصاريف مدفوعة مقدما  

 0.218  34.385 لمورديندفعات مقدمة 

 1.260  6.377 ذمم مدينة أخرى

 831.851  610.118 
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  أرصدة لدى البنوك وفي الصندوقأرصدة لدى البنوك وفي الصندوق  --88
 مارس 13 

3131 

 ديسمبر 00 
2102 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم  ألف درهم 

    أرصدة لدى البنوك:
 66.111  334.113 حسابات جارية  

 2.811  3.143 ودائع ثابتة  
 2.011  3.313 نقد في الصندوق

 384.331  92.191 
    

    حسب المنطقة الجغرافية:
 68.086  338.317 في دولة اإلمارات العربية المتحدة  

 --  4.666 األخرى في دول مجلس التعاون الخليجي  
 0.198  417 في بلدان أخرى  
 384.331  92.191 

 
  رأس المالرأس المال  --3131
 مارس 13  

3131  
 ديسمبر 00

2102 
 )مدققة(  )غير مدققة(  

 ألف درهــم  مألف درهــ  
     

ســـهم  910.022.021أســـهم مصـــدرة ومدفوعـــة بالكامـــل بعـــدد 
 ســــهم عــــادي( 691.191.196: 2102ديســــمبر  00) عــــادي

 بقيمة اسمية درهم للسهم الواحد

 

361.356  691.196 
 

  قانونيقانوني  احتياطياحتياطي  --3333
تقـوم  ،المتحـدة وتعديالتـهالعربيـة  اإلمـاراتلدولـة  0891لعـام  9رقـم  االتحـاديمتطلبات قانون الشـركات حسب 

 االقتطـــاعالتوقـــف عـــن  يـــتم. الـــربح للســـنة% مـــن 01مـــا نســـبته  باقتطـــاعقـــانوني بتكـــوين احتيـــاطي  المجموعـــة
 .% من رأس المال21القانوني متى بلغ رصيده  لالحتياطي

 
 الحاالت التي نص عليها القانون. باستثناءغير قابل للتوزيع  االحتياطيإن هذا 
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  اختيارياختياري  احتياطياحتياطي  --3333
بناء على اقتـراح ربح السنة ويوقف هذا االقتطاع % من 01ما نسبته  االختياري باقتطاع االحتياطييتم تكوين 

يســـــتخدم  المـــــال.% مـــــن رأس 21رصـــــيده أو إذا بلـــــغ  للمســـــاهمينالجمعيـــــة العموميـــــة وموافقـــــة مجلـــــس اإلدارة 
 مجلس اإلدارة. منفي األغراض التي تقررها الجمعية العمومية بناء على اقتراح  ياالختيار االحتياطي 

 
  إستالف من البنوكإستالف من البنوك  --3131
 مارس 13 

3131 

 ديسمبر 00 
2102 

 ()مدققة  )غير مدققة( 
     درهمألف   درهمألف  

 066.201  353.384 سحب على المكشوف

 081.221  681.713 قروض

 345.135  216.611 
 
 ستحق الدفع على الشكل التالي:يمن البنوك  استالف

    الجزء المتداول
     089.111  175.351 تحت الطلب أو خالل سنة

    الجزء غير المتداول
 18.886  335.335 يةخالل السنة الثان

 008.188  144.151 الخامسةالسنة خالل السنة الثالثة حتى 

 468.375  018.181 

 345.135  216.611 
 

 
 
 السحب على المكشوف يستحق السداد عند الطلب. -

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

 .العاملالمال 
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  الربح األساسي للسهم الواحدالربح األساسي للسهم الواحد  --3434
  مارس 13 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
2102 3131  

  غير مدققة() )غير مدققة(
   

 الربح للفترة )ألف درهم( 63.733 28.111
   

 )سهـم( المتوسط المرجح لعدد االسهم 361.355.156 910.022.021
   

 )فلس إمارات( الواحد الربح األساسي للسهم 7.1 1.8
 

اإلعتبـار أسـهم المنحـة المقارنة وذلـك بعـد األخـذ بعـين  ةلقد تم إعادة إحتساب الربح األساسي للسهم الواحد للفتر 
 .سهم 69.119.118 عددالمصدرة خالل الفترة الحالية ب

 
  توزيع األرباحتوزيع األرباح  --3535

توزيــع أربــاح نقديــة علــى الجمعيــة العموميــة للمســاهمين  وافقــت 2100 مــارس 20فــي إجتماعهــا المنعقــد بتــاريخ 
% مــن رأس المــال 01 نســبةوتوزيــع أســهم منحــة بدرهــم  69.119.118 والبالغــة% مــن رأس المــال 01 نســبةب

% مــن رأس 01ربــاح نقديــة بنســبة توزيــع أ :2102) 2102ســنة عــن درهــم  69.119.118تبلــغ والتــي  أيضــا  
% مــــن رأس المـــال والبالغــــة 01توزيــــع اســـهم منحــــة بنســـبة  اضــــافة الـــىدرهـــم  60.002.020 والبالغــــةالمـــال 

 .(2100عن سنة درهم  60.002.020
 

  معامالت مع أطراف ذات عالقةمعامالت مع أطراف ذات عالقة  --3636
ا بتــاريخ بيــان المركــز المــالي المــوجز الموحــد، تــم إظهــار األرصــدة المطلوبــة مــن/ إلــى أطــراف ذات عالقــة كمــ

 ضمن ذمم تجارية مدينة وأخرى /ذمم دائنة ومصاريف مستحقة كما يلي:
 مارس 13  

3131  
 ديسمبر 13

3133 
 )مدققة(  )غير مدققة(  

 ألف درهم  ألف درهم  
     

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

 

38.436  22.160 
     

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

 

31.834  01.121 
 

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



 

  3333  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""  ناعات الدوائيةناعات الدوائيةشركة الخليج للصشركة الخليج للص

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

  31313131مارس مارس   1313لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 
 
 

  "تتمة"  معامالت مع أطراف ذات عالقةمعامالت مع أطراف ذات عالقة  --3636
 

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

 
 المعامالت:

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

 مارس 13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 3131 2102 
 مدققة(غير ) )غير مدققة( 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 29.696 13.355 مبيعات
 01.012 3.337 مشتريات

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

 
 

  اإللتزامات والمطلوبات المحتملةاإللتزامات والمطلوبات المحتملة  --3737
  

 مارس 13 
3131 

 ديسمبر  00
2102 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 11.111 53.111 التزامات رأسمالية
 01.190 36.113 اعتمادات مستندية
 28.612 57.645 خطابات ضمان

 
 

  نتائج موسميةنتائج موسمية  --3333
مارس  00لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لم يتم تسجيل أية نتائج موسمية في بيان الدخل الموجز الموحد 

 .2102و 2100
 
 

  البيانات المالية الموجزة الموحدةالبيانات المالية الموجزة الموحدةاعتماد اعتماد   --3838
 .2100 مايو 02حدة بتاريخ المالية الموجزة المو  تمت الموافقة على إصدار البيانات


