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  الموجز الموحد )غير مدقق(الموجز الموحد )غير مدقق(  بيان الدخلبيان الدخل
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 سبتمبر 03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   سبتمبر 03لفترة التسعة اشهر المنتهية في     

 3102  4302  3102  4302  إيضاح  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    
           

 2110103  4602350  001120211  023442044    المبيعــات

 (0320101)  (0462367)  (0110701)  (2042702)    تكلفة المبيعات

 0020213  0022202  3730021  5232300    إجمالي الربح

 (0030000)  (0362640)  (2220037)  (0222546)    مصاريف المبيعات والتسويق

 (010033)  (032060)  (200300)  (562732)    المصاريف اإلدارية والعمومية

 20312  72004  000000  022450    إيرادات أخرى

 00102  442045  00307  042040    استثمارات وأخرى أرباح

 (10007)  (52306)  (070027)  (022022)    مصاريف تمويل

 310030  242240  0210100  0602446    الربح للفترة
           

           العائد الى:
 310322  202030  0210301  0642720    مساهمي الشركة

 (013)  (003)  (077)  (02505)    حصة االقلية غير المسيطرة
    0602446  0210100  242240  310030 
           

 302  222  0102  0622  00  )فلس امارات( لربح األساسي للسهم الواحدا

 
 .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
  43024302سبتمبر سبتمبر   0303المنتهية في المنتهية في   ة اشهرة اشهرالتسعالتسعلفترة لفترة 

 
 
 سبتمبر 03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  سبتمبر 03لفترة التسعة اشهر المنتهية في  

 4302 3102 4302 3102 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 310030 242240 0210100 0602446 الربح للفترة

     األخرى: الشاملخل الد)الخسارة الشاملة(/ بنود 
     

     من الممكن اعادة تصنيفها الحقاً ضمن األرباح أو الخسائر: بنود

 (311) 022620 10111 002203 في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع التغير

 00300 (02625) 00300 (062202) للبيع ةاستثمارات متاحنتيجة استبعاد تصنيف الإعادة  تتعديال

 (30) (225) (303) (02604) فروقات ترجمة عمالت البيانات المالية للشركات التابعة
     

     بنود لن يتم اعادة تصنيفها الحقاً ضمن األرباح أو الخسائر:
 -- -- (30111) (42333) مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 00131 032530 10102 (42400) اجمالي بنود )الخسارة الشاملة(/ الدخل الشامل االخرى للفترة 
 300003 502200 0100120 0522305 إجمالي الدخل الشامل للفترة

     

     العائد الى:

 300213 522304 0100220 0602000 مساهمي الشركة

 (031) (500) (210) (42030) حصة االقلية غير المسيطرة

 0522305 0100120 502200 300003 

 
 

 .الموجزة الموحدة المالية البياناتمن هذه  ال يتجزأجزءا  تشكل فقة اإليضاحات المر إن 
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  الملكية الموجز الموحدالملكية الموجز الموحدبيان التغيرات في حقوق بيان التغيرات في حقوق 
  43024302سبتمبر سبتمبر   0303المنتهية في المنتهية في   التسعة اشهرالتسعة اشهرلفترة لفترة 

 رأس المال 
احتياطي 

 قانوني
احتياطي 
 اختياري

 ترجمة احتياطي
 العمالت األجنبية

التغيرات المتراكمة 
في القيمة العادلة 

 لالستثمارات
رباح األ 
 مستبقاةال

العائد لمساهمي 
 الشركة 

حقوق االقلية 
 ـوعالمجم غير المسيطرة

           ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 001100107 20000 001130210 0120173 (20720) 010 0200330 2030110 1000201 )مدقق( 3103ديسمبر  20ي الرصيد كما ف

 0210100 (077) 0210301 0210301 -- -- -- -- -- 3102سبتمبر  21لفترة التسعة اشهر المنتهية في ربح ال
 10102 (013) 10030 (30111) 70300 (021) -- -- -- بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

 0100120 (210) 0100220 0230301 70300 (021) -- -- -- اجمالي الدخل الشامل للفترة
 -- -- -- (100027) -- -- -- -- 100027 (03توزيعات أسهم منحة )إيضاح 

 (100027) -- (100027) (100027) -- -- -- -- -- (03توزيعات ارباح نقدية معتمدة )ايضاح 
 100027 -- -- -- -- (0320720) (100027) -- (100027) 

 000100200 30300 000100011 0000210 30230 220 0200330 2030110 0220032 )غير مدقق( 3102سبتمبر  21الرصيد كما في 
 000020223 030070 000110120 0200002 00210 320 0200371 0130121 0220032 )مدقق( 3102ديسمبر  20الرصيد كما في 

 0200332 (00303) 0230100 0230100 -- -- -- -- -- 3100سبتمبر  21لفترة التسعة اشهر المنتهية في ربح ال
 (30300) (300) (00232) (30111) 00030 (00100) -- -- -- األخرى للفترةالخسارة الشاملة بنود 

 0370103 (30012) 0200000 0210100 00030 (00100) -- -- -- اجمالي الدخل الشامل للفترة
 -- -- -- (020203) -- -- -- -- 020203 (03توزيعات أسهم منحة )إيضاح 
 310111 -- 310111 -- -- -- -- -- 310111 (01رأس المال االضافي )ايضاح 

اسهم الموظفين  اتمن خطط خيار  رأس المال االضافي
 337 -- 337 -- -- -- -- -- 337 (01و  01)ايضاح 

 0320301 -- 0320301 -- -- -- -- 0320301 -- (00رأس المال االضافي )ايضاح  عالوة اصدار
 (020203) -- (020203) (020203) -- -- -- -- -- (03توزيعات ارباح نقدية معتمدة )ايضاح 
 000200 000200 -- -- -- -- -- -- -- التغير في حقوق االقلية غير المسيطرة

 0220000 0320301 -- -- -- (0130221) 710020 000200 0100113 
 420532222 402006 420442000 2022552 032345 (503) 0602423 5002252 023332333 )غير مدقق( 4302سبتمبر  03الرصيد 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

  43024302سبتمبر سبتمبر   0303المنتهية في المنتهية في   التسعة اشهرالتسعة اشهرلفترة لفترة 
  

 سبتمبر 03لفترة التسعة اشهر المنتهية في   

  4302  3102 

 ألف درهم  ألف درهم  

     
     التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية

 0210100  0602446  للفترةالربح 
     تعديالت:

 010123  522033  استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات  
 --  02305  استبعاد استثمارات في عقاراتخسائر   
 (00300)  (432055)  ارباح استثمارات  
 --  42333  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  
 --  42333  مخصص تقادم بضاعة  
 --  02407  موظفين من خالل حقوق الملكية عمناف اريفمص  
 20211  62050  مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين  
 070027  022022  مصاريف تمويل  

 التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية قبل التغيرات في
 رأس المال العامل  

 
4462003  3370310 

 (2230202)  (0752763)  خرىالزيادة في ذمم تجارية مدينة وأ
 (020732)  (502003)  في المخزون الزيادة

 120010  (532254)  في ذمم دائنة ومصاريف مستحقةالزيادة  /)النقص(
 (00232)  (02003)  تعويض نهاية الخدمة المدفوع للموظفين

      (100000)  (502544)  نشاطات التشغيل المستخدم فيصافي النقد 
     قات النقدية من نشاطات االستثمارالتدف

 (230001)  (662300)  اإلضافات على الممتلكات واآلالت والمعدات
 --  62042  توزيعات ارباح مستلمة من شركة زميلة

 30310  42022  توزيعات ارباح من استثمارات
 (00137)  (232207)  شراء استثمارات

 30327  702064  استثماراتمتحصالت من بيع 
 --  72533  متحصالت من بيع استثمارات في عقارات

 --  022020  الزيادة في حقوق االقلية غير المسيطرة
      (200202)  (542372)  النقد المستخدم في نشاطات اإلستثمارصافي 

     التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
 --  0752542  رأس المال االضافيمتحصالت اصدار 

 3020323  (502630)  الزيادة في استالف من البنوك)النقص(/ 
 (130010)  (722640)  توزيعات أرباح مدفوعة

 (30111)  (42333)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
 (070027)  (022022)  مصاريف التمويل المدفوعة

      0070273  462030  صافي النقد الناتج من العمليات التمويلية
 20373  (722225)  في النقد وما يعادله الزيادة)النقص(/ صافي 

 صرف االرصدة النقدية المحتفظ  سعرتأثير التغيرات في 
 بها بالعمالت االجنبية  

 
(02604)  (303) 

 030202  4022602  النقد وما يعادله في بداية الفترة
 070122  0002207  (2)ايضاح  النقد وما يعادله في نهاية الفترة

 
 .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
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  عامةعامة  --00

رأس الخيمة  -الخليج للصناعات الدوائية هي شركة مساهمة عامة )الشركة( مقرها الرئيسي في الدقداقة ركة ش
عن صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها  والصادر 3/01تأسست بموجب المرسوم األميري رقم 

. تتألف المجموعة من 0701مايو  0الصادر بتاريخ  7/01األميري رقم  والمرسوم 0701مارس  21بتاريخ 
 (.2)إيضاح  "المجموعة" اشركة الخليج للصناعات الدوائية والمؤسسات التابعة له

 

 االسهم العادية للشركة مدرجة في سوق ابوظبي لألوراق المالية.إن 
 

 دولة االمارات العربية المتحدة. –، رأس الخيمة 771إن عنوان الشركة المسجل هو صندوق بريد رقم 
 

نتاج األدوية والعقاقير والمستحضرات الطبية والصيدالنية بمختلف تتمث ل أنشطة الشركة الرئيسية بتصنيع وا 
 . 0700أنواعها وكذلك مستحضرات التجميل وقد بدأ اإلنتاج التجاري للشركة في نوفمبر 

 
 (IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -4

 
علـى مـادي تـثثير  والتي لم يكن لهـاالمطبقة  عداد التقارير المالية الجديدة والمعدلةلمعايير الدوليـة إلا 4-0

 الموجزة الموحدة البيانات المالية 
ـــالية فــي هــذه البيانــات الماليــة المــوجزة الجديــدة و لتقــارير الماليــة عــداد اتــم تطبيــق المعــايير الدوليــة إل المعدلــة الت

المعدلـة أي تـأثير جـوهري علـى الجديـدة و لتقارير الماليـة عداد ان لتطبيق هذه المعايير الدولية إلالمـوحدة، ولم يك
 المبالغ المدرجـة للفترة الحالية والفترات السابقة، إال أنها قد تؤثر على محاسبة المعامالت والترتيبـات المستقبـلية.

 
 معّدلة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة وال

 

يطبق للفترات السنوية 
   التي تبدأ من أو بعد

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

 3100يناير  0
  
  افصاح المبالغ القابلة  – 22تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

 لالسترجاع
التعديالت تقيد متطلبات االفصاح للمبالغ القابلة لالسترجاع ألصل أو وحدة توليد 

وقد قاموا بتوسيع في القيمة.  النقد للفترة التي حدث فيها االنخفاض أو االسترداد
ة االفصاح القابلة للتطبيق عندما يتم تحديد المبالغ القابل وتوضيح متطلبات

أو وحدة توليد النقد على أساس القيمة العادلة ناقصا تكلفة  لألصللالسترجاع 
 االستبعاد.

 3100يناير  0

  
  األدوات المالية : اإلعتراف  – 27تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

 ، استبدال مشتقات ومواصلة محاسبة التحوط والقياس
 

 محاسبة التحوط، في حال كانت لمواصلة التعديالت تحد من المتطلبات الالزمة
 .استيفاءهاقدمت معايير معينة تم و  ،مشتقات التحوط مجددة

 3100يناير  0
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  ""تتمةتتمة""  البيانات المالية الموجزة الموحدةالبيانات المالية الموجزة الموحدةحول حول   إيضاحاتإيضاحات
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 " تتمة "" تتمة " (IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -4
 

علـى مـادي تـثثير  والتي لم يكن لهـاالمطبقة  الجديدة والمعدلةلتقارير المالية عداد االمعايير الدوليـة إل 4-0
 " تتمة "" تتمة " الموجزة الموحدة البيانات المالية 

 التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  المعايير الدولية إلعداد
 

يطبق للفترات السنوية 
 التي تبدأ من أو بعد

  إلعداد التقاريرالصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية  30اإلصدار رقم 
 فرض الجبايات –المالية 

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

 أدت إلى حدوث تلك الجبايات.

 3100يناير  0

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

 التوجيه على كيانات اإلستثمار – 31والمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 3100يناير  0

  
أصـــدر مجلـــس معـــايير المحاســـبة الدوليـــة المعيـــار النهـــائي  ،3103 أكتـــوبر 20فـــي 

الماليـة رقـم  إلعداد التقـاريرالمتعلق باإلستثمار بالشركات والذي يعدل المعيار الدولي 
 بالشــركات ويعــرف مفهــوم اإلســتثمار ،31والمعيــار المحاســبي الــدولي رقــم  03 ، 01

 .المالية اريرإلعداد التقمعايير الدولية في ال

 

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

 لم يحن موعد تطبيقها بعد 
التالية التي تم إصدارها وغير سارية  الجديدة والتعديالت والتفسيراتلمعايير المسبق لتطبيق الب لمجموعةقم الم ت 

 :ل بعدالمفعو 
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

 

يطبق للفترات السنوية 
   التي تبدأ من أو بعد

 إفصاحاألدوات المالية:  1لتقارير المالية رقم عداد اتعديالت على المعيار الدولي إل 
رقم  ر الماليةلتقاريعداد اإل ار الدولييفصاحات حول التطبيق األولي للمعمتعلق بإ

7. 

عند تطبيق 
المعيار الدولي 

 لتقاريرعداد اإل
للمرة  7المالية رقم 

 األولى
  

 إفصاحات محاسبة :  األدوات المالية 1 رقم المالية لتقاريرعداد اإل الدولي المعيار
التحوط اإلضافية )والتعديالت الالحقة( نتجت من المقدمة لفصل محاسبة التحوط 

 .7إلعداد التقارير المالية رقم  في المعيار الدولي

عند تطبيق 
المعيار الدولي 

 لتقاريرعداد اإل
للمرة  7المالية رقم 

 األولى
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 الجديدة والمعّدلة  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
  

 يطبق للفترات السنوية
   التي تبدأ من أو بعد

 الصادر في  (3117) ةاألدوات المالي 7 رقم المالية لتقاريرعداد اإل الدولي المعيار
الذي يقدم متطلبات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات المالية.  3117نوفمبر 
المعدل في  (3101) ةاألدوات المالي 7 رقم المالية لتقاريرعداد اإل الدولي المعيار
لغاء  3101أكتوبر  ويتضمن متطلبات تصنيف وقياس المطلوبات المالية وا 
األدوات المالية : اإلعتراف  27من المعيار المحاسبي الدولي رقم  بها اإلعتراف
 .والقياس

 
د المعا (3102) ةاألدوات المالي 7 رقم المالية لتقاريرعداد اإل الدولي المعيار
جازة  3102في نوفمبر  إصداره التطبيق المبكر إلدراج فصل محاسبة التحوط وا 

الربح أو " االئتمان الخاص "  األخرى عرض في بيان الدخل الشاملاللمتطلبات 
الخسارة الناتجة من االلتزامات المالية تدرج ضمن خيار القيمة العادلة دون التطبيق 

 7الدولي إلعداد التقارير المالية رقم المبكر للمتطلبات األخرى في المعيار 

 3100يناير  0

  
 الدولي)المعيار  7رقم  المالية لتقاريرعداد اإل الدولي لمعيارالنسخة النهائية ل

إلدراج متطلبات  3100(( الصادر في يوليو 3100) 7رقم  المالية لتقاريرعداد اإل
 العامة واإلستبعاد.التصنيف والقياس، اإلنخفاض في القيمة، محاسبة التحوط 

 

  
 الدولي المعيار( حل محل 3102) 7 رقم المالية لتقاريرعداد اإل الدولي المعيار

 لتقاريرعداد اإل الدولي المعيار( و 3101( و)3117) 7 رقم المالية لتقاريرعداد اإل
 7( أيضا  حل محل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 3101) 7 رقم المالية

( حل محل كل 3100) 7 رقم المالية لتقاريرعداد اإل الدولي المعيار(. 3117)
المعايير السابقة. تسمح المعايير المختلفة أيضا خيارات انتقالية مختلفة. وبالتالي 
بإمكان المنشآت اإلختيار بشكل فعال لتطبيق أي من أجزاء المعيار الدولي إلعداد 

( متطلبات التصنيف 0لديهم الخيار لتطبيق: )، بما معناه 7التقارير المالية رقم 
لألصول والمطلوبات  التصنيف والقياس( متطلبات 3والقياس لألصول المالية، )

 على أن يكون ( متطلبات التصنيف والقياس ومتطلبات محاسبة التحوط2المالية، )
 . 3103فبراير  0المرتبط بالتطبيق األولي قبل  التاريخ

 

  
 اإليرادات من العقود مع العمالء. 03عداد التقارير المالية رقم المعيار الدولي إل 

يوفر إحدى المبادئ القائمة على  03المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 نموذج من خمس خطوات ليتم تطبيقها على جميع العقود مع العمالء.

 3101يناير  0
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 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

 

يطبق للفترات السـنوية 
  التي تبدأ من أو بعد

 3100 – 3103ير الدولية إلعداد التقارير المالية يدورة التحسينات السنوية للمعا 
 1و  3والتي تتضمن التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 .20و  07والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 3102يوليو  0

 
  لتوضيح األساليب المقبولة  20و  02المعيار المحاسبي الدولي رقم تعديالت على

 لإلستهالك واإلطفاء.
 3102يناير  0

  
  لتوضيح محاسبة  00ار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم المعيتعديالت على

 اإلستحواذ على الحصص في العمليات المشتركة.
 3102يناير  0

  
  و المعيار المحاسبي الدولي رقم  02تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

ليتم  مرةالنباتات المعمرة المثينطبق عليها تعريف  أنتتطلب األصول البيولوجية  00
 .02على انها ممتلكات، آالت ومعدات وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم  تسجيلها

 3102يناير  0

  
  والمعيار المحاسبي  01التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

 مساهمةأو  عتراف بالربح أو الخسارة الناتج عن بيعيوضح أن اإلل 30الدولي رقم 
يعتمد على ما  المشاريع المشتركة وأالشركات الزميلة األصول بين المستثمر و في 

 إذا كانت األصول المباعة أو المساهمة تشكل تلك األعمال.

 3102يناير  0

  
  االستثمارات في  بتسجيلتسمح  31الدولي رقم  يمعيار المحاسبالالتعديالت على

ت الزميلة إما بسعر التكلفة، وفقا لمعيار الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركا
أو  7المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم /  27الدولي رقم  يالمحاسب

 باستخدام طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة للمنشأة.

 3102يناير  0

  
 3103 – 3101لية ير الدولية إلعداد التقارير المايدورة التحسينات السنوية للمعا 

، 0، 2، 3التي تتضمن التعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 
 .30و  20، 02ومعايير المحاسبة الدولية رقم  02

 3100يوليو  0

  
 3102 – 3100ير الدولية إلعداد التقارير المالية يدورة التحسينات السنوية للمعا 

 02، 2، 0ى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم التي تتضمن التعديالت عل
 .01رقم الدولي  يمعيار المحاسبالو 

 3100يوليو  0

 
  والتي توضح المتطلبات ذات  –منافع الموظفين  07معيار المحاسبة الدولي رقم

 .العالقة بربط مساهمات الموظفين أو أطراف اخرى المتعلقة بالخدمة بفترات الخدمة
 3100ليو يو  0
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في  للمجموعة المالية الموحدة البياناتفي والتعديالت الجديدة  ، التفسيراتأن تطبق هذه المعايير اإلدارةتتوقع  
عند دخولها حيز التطبيق، إن تطبيق هذه المعايير الجديدة، التفسيرات أو  3103اير ين 0 الفترة التي تبدأ من

تأثير هام على البيانات  ، قد ال يكون له7والتعديالت، فيما عدا المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 المالية الموحدة للمجموعة في مرحلة التطبيق األولى . 

 

في البيانات المالية الموحدة للمجموعـة فـي  7الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ر المعياتتوقع اإلدارة أن تطبق 
علــى األرصــدة المفصــح عنهــا فيمــا تــأثير هــام ، وقــد يكــون لهــذا التطبيــق 3100ينــاير  0 الفتــرة التــي تبــدأ مــن

ل الــى تقيــيم معقــول مكــن الوصــو يخــص الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة للمجموعــة. ولكنــه مــن غيــر الم
 .ذلكل تفصيليةالتأثير حتى يتم عمل مراجعة لذلك 

 
 

 ص ألهم السياسات المحاسبيةملخ -0
 

 أساس اإلعداد 0-0
البيانـــات الماليـــة "، 20تـــم إعـــداد البيانـــات الماليـــة المـــوجزة الموحـــدة بنـــاء  علـــى المعيـــار المحاســـبي الـــدولي رقـــم 

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

 المجموعـةيتم عرض البيانات المالية الموجزة الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة حيث أن غالبيـة عمليـات 
 تتم به.

 

يم بعـض األدوات بناء  على مبدأ التكلفة التاريخية، باسـتثناء إعـادة تقيـتم إعداد البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 .واالستثمارات في عقارات 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 

، باإلضـافة إلـى أنـه لـيس مـن الضـروري ان 3102ديسـمبر  20مدققة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في ال
تعطـي مؤشـرا  دقيقـا  لنتـائج أعمـال  3100سـبتمبر  21المنتهيـة فـي  التسـعة اشـهرنتائج أعمال المجموعـة لفتـرة 

 .3100ديسمبر  20المجموعة المتوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في 
 

 والعـرض واألسـاليب المسـتخدمة فـي هـذه البيانـات الماليـة المـوجزة الموحـدة متوافقـة مـعة يسياسات المحاسـبال إن
 .3102ديسمبر  20 في ةيالمنته ة الموحدة المدققة للسنةالمالي اتالبيانتلك المستخدمة في 
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 "تتمة" ص ألهم السياسات المحاسبيةملخ -0
 

 "تتمة" أساس اإلعداد 0-0
 

المرفقة يتطلب من اإلدارة بأن تقوم بتقديرات، إفتراضات وتوقعات قد  الموحدة إن إعداد البيانات المالية الموجزة
ها تأثير عند تطبيق السياسات المحاسبية وكذلك قد تؤثر على مبالغ الموجودات، المطلوبات، اإليـرادات يكون ل

 والمصاريف. إن نتائج األعمال الفعلية من الممكن أن تتغير نتيجة إتباع تلك التقديرات واإلفتراضات .
 

تبـاع نفـس اإلفتراضـات الجوهريـة فيمـا يتعلـق المرفقة قامت اإلدارة بإالموحدة عند إعداد البيانات المالية الموجزة 
بتطبيق السياسات المحاسبية وكذلك إتباع نفس التقديرات غير المؤكدة المعمول بها عند إعداد البيانـات الماليـة 

 .3102ديسمبر  20السنوية المدققة كما في وللسنة المنتهية في الموحدة 
 

الموحــدة ة المســتخدمة فــي هــذه البيانــات الماليــة المــوجزة وسياســات ادارة المخــاطر الماليــة للمجموعــ ان اهــداف
 .3102ديسمبر  20متوافقة مع تلك المستخدمة في البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 

 

، تــم اإلفصــاح عــن السياســـات 3110أكتـــوبر  03بنــاء  علــى إخطــار هيئــة األوراق الماليـــة والســلع المــؤر  فــي 
واالســــتثمار فــــي شــــركة زميلــــة واالســــتثمارات فــــي عقــــارات  اآلالت والمعــــدات، متلكــــاتالمالمحاســــبية المتعلقــــة ب

 المالية في هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة. في االوراق واالستثمارات
 

 اتفاقيات الدفع على اساس االسهم 0-4
ير جـوهري علـى المبـالغ المدرجـة تم خالل الفترة الحالية تطبيق السياسة المحاسبية التاليـة والتـي لـم يكـن لهـا تـأث

 للفترات السابقة المفصح عنها في هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة.
 

علـــى اســـاس اســـهم الملكيـــة مقابـــل خـــدمات المـــوظفين بالقيمـــة العادلـــة ألداة حقـــوق  ةيـــالمبنيـــتم قيـــاس الـــدفعات 
الــدفع علــى اســاس االســهم مــذكورة فــي  الملكيــة فــي تــاريخ المــنح. ان تفاصــيل قيــاس القيمــة العادلــة لمعــامالت

 .01ايضاح رقم 
 

يـــتم اطفـــاء القيمـــة العادلـــة للـــدفعات المبنيـــة علـــى اســـاس اســـهم الملكيـــة بطريقـــة القســـط الثابـــت علـــى مـــدى فتـــرة 
فــي مقابــل زيــادة حقــوق  حقــوق الملكيــة التــي ســيتم اســتحقاقها تمبنيــة علــى تقــدير المجموعــة ألدوااالســتحقاق، 

 .الملكية
 

يــتم  .، تقــوم المجموعــة بتعــديل عــدد ادوات حقــوق الملكيــة المقــدر اســتحقاقهاموحــد كــل بيــان مركــز مــالي بتــاريخ
اثــر  التقــدير االولــي فــي االربــاح أو الخســائر، ان وجــد، حيــث يظهــر المصــروف المجمــع االعتــراف بــأثر تعــديل

 .لملكيةمن خالل حقوق ال، مع تعديل مماثل في احتياطي منافع الموظفين دالتقدير المع
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 آالت ومعدات ممتلكات، 0-0
 ية خسائر ناتجة عن االنخفاض في القيمة، إن وجدت.تظهر األراضي بالتكلفة ناقصا أ

 

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

 أنشأت من أجله.
 

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

 

ذلك يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة المدرجة لألصل أو اإلعتراف بها كأصل منفصل حسبما يكون 
تج فوائد اقتصادية مستقبلية للمجموعة من األصل المعني ويكون مالئما  فقط عندما يكون من المحتمل أن ين

باإلمكان قياس التكلفة بشكل موثوق. يتم إدراج كافة مصاريف اإلصالح والصيانة األخرى في أرباح أو 
 خسائر الفترة التي حدثت فيها.

 

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

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

 التغيير والفترات المستقبلية.
 

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

 

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

 31 – 01  مباني
 01 – 2  آالت ومعدات

 33 – 0  تركيبات
 01 – 2  سيارات

 01 – 0  أثاث ومفروشات
 01 – 2  أجهزة وأدوات

 33 - 01  تحسينات أراضي
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 استثمارات في عقارات 0-2
و/أو لمعاظمة رأس المال بالقيمة العادلة  ةتظهر استثمارات في عقارات والمقتناة بهدف تحقيق عوائد إيجاري

كما في تاريخ بيان المركز المالي الموحد. يتم االعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة عن التغير في القيمة 
 لتلك االستثمارات في األرباح أو الخسائر. العادلة

 

يـتم الغـاء االعتـراف باالسـتثمارات فــي عقـارات عنـد االسـتبعاد او عنـدما يــتم التوقـف بشـكل نهـائي عـن اســتخدام 
تلك االستثمارات وال يتوقع الحصول منها علـى أيـة منـافع اقتصـادية مسـتقبلية. أي اربـاح او خسـائر ناتجـة عـن 

سب بناءا  على الفرق بـين صـافي المتحصـالت مـن االسـتبعاد والقيمـة الدفتريـة لألصـل( يـتم الغاء االعتراف )يح
 تسجيلها في االرباح أو الخسائر في الفترة التي يتم الغاء االعتراف بتلك العقارات.

 

 زميلة ةشركفي  ستثماراال صافي 0-5
تعتبــر شــركة تابعــة لهــا وال حصــة فــي  الشــركة الزميلــة هــي منشــأة تملــك المجموعــة تــأثير هــام عليهــا ولكنهــا ال

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

 المشتركة.
 

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

لبيـع وعمليـات متوقفـة. بنـاء  موجودات غيـر متداولـة محـتفظ بهـا ل 3المالية رقم  إلعداد التقاريرالمعيار الدولي 
على طريقة حقوق الملكية، تظهر االستثمارات في شركات زميلة في بيـان المركـز المـالي الموحـد بالتكلفـة بعـد 

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

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 

 بالنيابة عن الشركة الزميلة. دفعات
 

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

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

 الخسائر. وأاألرباح 
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 "تتمة" صافي االستثمار في شركة زميلة 0-5
 

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

 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 6 -0

ـــة مـــن خـــالل األربـــاح والخســـائر عنـــدما تكـــون مقتنـــاه لغـــرض  يـــتم تصـــنيف الموجـــودات الماليـــة بالقيمـــة العادل
 المتاجرة أو اختيرت ألن تصنف كذلك.

 

 تصنيف الموجودات المالية بغرض المتاجرة إذا:يتم 
 دف بيعها في المستقبل القريب، أوتم إقتنائها بشكل أساسي به 

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

  كأداة تحوط.تمثل مشتقة مالية لكنها غير مصنفة أو فعالة 
 

بالقيمة العادلة  ةمالي اتكموجود ،المتاجرة غير تلك المحتفظ بها بغرض 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
 ج فيما لو لم يتم التصنيف على هذا النحو، أوأن ينت

  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 

يتم الحصول على المعلومات حول مجموعة الموجودات المالية أو  حيث المجموعةالموثقة لدى 
 المطلوبات المالية داخليا  بناء  على هذا األساس؛

  كان الموجود المالي يمثل جزء من عقد يحتوي على مشتق متضمن واحد أو أكثر، وأن معيار المحاسبة
عقد الكلي المجمع )الموجود أو األدوات المالية: االعتراف والقياس يسمح لل 27( رقم IASالدولي )

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

أي ربح ب الخسائر بقيمتها العادلة ويتم االعتراف وأتظهر الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح 
 الخسائر. وأاح في األربعن إعادة التقييم أو خسارة ناتجة 

 

ويتم إدراجها في بند  يتضمن صافي الربح أو الخسارة أي توزيعات لألرباح أو فائدة مستحقة من األصل المالي
 الخسائر. وأاالرباح 
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 متاحة للبيع –الموجودات المالية المصنفة كموجودات مالية  0-7

متاحـة  –تصنف األسهم المدرجة المملوكة للمجموعة والتي يتم تداولها فـي سـوق مـالي نشـط كموجـودات ماليـة 
مة العادلة. كما تمتلك المجموعة استثمارات في أسـهم غيـر مدرجـة والتـي ال يـتم ( ويتم إدراجها بالقيAFSللبيع )

تــداولها فــي أســواق نشــطة ولكنهــا مصــنفة كــذلك كموجــودات ماليــة متاحــة للبيــع ومســجلة بالقيمــة العادلــة، وذلــك 
ئر الناتجة عن التغيـر العتقاد اإلدارة بإمكانية قياس القيمة العادلة لها بطريقة موثوقة. يتم إدراج األرباح والخسا

في القيمة العادلة ضمن بنود الـدخل الشـامل األخـرى والتـي يـتم إضـافتها إلـى بنـد التغيـرات المتراكمـة فـي القيمـة 
العادلـــة لالســـتثمارات ضـــمن حقـــوق الملكيـــة بإســـتثناء خســـائر اإلنخفـــاض فـــي القيمـــة والتـــي يـــتم إدراجهـــا ضـــمن 

ار أو وجـــود إنخفـــاض فـــي قيمتـــه بشـــكل محـــدد، فـــإن األربـــاح أو االربـــاح والخســـائر. فـــي حـــال إســـتبعاد اإلســـتثم
ـــيم إســـتثمارات يـــتم إدراجهـــا ضـــمن االربـــاح  ـــة ضـــمن إحتيـــاطي إعـــادة تقي الخســـائر نتيجـــة تقييمـــه ســـابقا  والمثبت

 والخسائر.
 

ت المتاحـة للبيـع عنـد نشـوء حـق للمجموعـة بإسـتالم دفعـا –يتم اإلعتراف بإيرادات توزيعـات أربـاح اإلسـتثمارات 
 عن توزيعات أرباح من تلك اإلستثمارات.

 
المتاحــة للبيــع بعمــالت أجنبيــة، يــتم تحديــدها بتلــك العملــة ويــتم تحويلهــا  –إن القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة 

حسب سعر الصرف السائد بتاريخ بيان المركز المـالي الموحـد. إن التغيـر فـي القيمـة العادلـة الناشـي عـن تغيـر 
لــذي يعــود إلــى التغيــر فــي قيمــة إطفــاء تكلفــة تلــك الموجــودات يــتم إثباتــه ضــمن بيــان الــدخل أســعار الصــرف وا

 الموحد، أما التغيرات األخرى فيتم إدراجها ضمن بنود الدخل الشامل األخرى.
 

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

توحيد المعلومات المالية للمؤسسات التابعة من تاريخ االستحواذ وهو التاريخ الذي تحصـل فيـه المجموعـة علـى 
القـدرة علـى للشـركة كـون يحق السـيطرة، وتبقـى موحـدة حتـى تـاريخ توقـف تلـك السـيطرة. تتحقـق السـيطرة عنـدما 

نشوء حق للشركة في العوائد المتغيـرة نتيجـة الرتباطهـا بالمنشـأة المسـتثمر بهـا، و لمستثمر بها، بالمنشأة ا التحكم
 .والقدرة على التحكم في المنشأة المستثمر بها بغرض التأثير على عوائد المستثمر

 
يــرادات التابعــة لهــا بمــا فــي ذلــك اإلوالمؤسســات يــتم اســتبعاد كافــة األرصــدة والمعــامالت الداخليــة بــين الشــركة 

 والمصروفات ونتائج األعمال.



 

 07 "شركة مساهمة عامة"شركة الخليج للصناعات الدوائية 

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

  43024302سبتمبر سبتمبر   0303المنتهية في المنتهية في   التسعة اشهرالتسعة اشهرلفترة لفترة 
 
  ""تتمةتتمة""هم السياسات المحاسبية هم السياسات المحاسبية ملخص ألملخص أل  --00
 

 "تتمة" ة الموجزة الموحدةأسس توحيد البيانات المالي 0-0
 

                كمــــا فــــي "شــــركة مســــاهمة عامــــة"الخلــــيج للصــــناعات الدوائيــــة التابعــــة لشـــــركة المؤسســــات فيمــــا يلــــي تفاصــــيل 
 :3100سبتمبر  21

 بلد التثسيس ةالتابع الشركة
نسبة 

 األنشطة الرئيسية المساهمة
    

ارات اإلم – 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 جلفار فارما جي ام بي اتش

االمارات العربية  –دبي  جلف انجكت ذ.م.م.
 المتحدة

 الطبية تصنيع المستحضرات 30%

  
  ممتلكات وآالت ومعداتممتلكات وآالت ومعدات  --22
سبتمبر  21اشهر المنتهية في  بلغت تكلفة اإلضافات على ممتلكات وآالت ومعدات خالل فترة التسعة    -

: 3102سبتمبر  21اشهر المنتهية في  درهم )لفترة التسعة 2201020111مبلغ  3100
 درهم(. 2300010111

 3000110111 مبلغ 3100سبتمبر  21اشهر المنتهية في  لتسعةبلغت أعباء االستهالك خالل فترة ا    -
 درهم(. 0101230111 :3102سبتمبر  21اشهر المنتهية في  درهم )لفترة التسعة

 
 صافي االستثمار في شركة زميلة -5
 

 تفاصيل الشركة الزميلة كانت على النحو اآلتي:
 

 اسم الشركة الزميلة
 البلد الذي تثسست
 حصة الشركة % ةفيه الشركة الزميل

 سبتمبر  03
4302 

 ديسمبر 20
3102 

 )مدققة( )غير مدققة(   
 ألف درهم ألف درهم   
     

 3220202 4562224 %01 االمارات العربية المتحدة بالنت فارماسيز ذ.م.م
 



 

  0000  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الخليج للصناعات الدوائية شركة الخليج للصناعات الدوائية 

  

  "تتمة""تتمة"  ة الموحدةة الموحدةالبيانات المالية الموجز البيانات المالية الموجز حول حول   إيضاحاتإيضاحات
  43024302سبتمبر سبتمبر   0303المنتهية في المنتهية في   التسعة اشهرالتسعة اشهرلفترة لفترة 

 
 
 "تتمة" صافي االستثمار في شركة زميلة -5
 

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

 

 التسعة اشهرلفترة 
 المنتهية في

 سبتمبر  03
4302  

 للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 20

3102 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 3210130  4602006 السنةالفترة / الرصيد كما في أول 

 70100  -- الزميلة ةحصة المجموعة من ربح الشرك
 (20002)  -- اعادة تصنيف شركة زميلة الى شركة تابعة بعد تحقق السيطرة

 --  (62042) يطرح: توزيعات ارباح مستلمة
 3220202  4562224 رصيد كما في آخر الفترة / السنةال

  
  
  متاحة للبيعمتاحة للبيع  ––استثمارات استثمارات   --66
 

 متاحة للبيع كما يلي: –كانت الحركة على استثمارات 
 

 التسعة اشهرلفترة  
 المنتهية في 

 سبتمبر  03
4302  

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر  20

3102 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 درهمألف   درهمألف  

    
 200020  242520 السنة الفترة / القيمة العادلة كما في أول

 300  402005 السنة الفترة /مشتريات خالل 

 (30300)  (062027) السنة الفترة /استبعادات خالل 

 030070  002203 صافي الزيادة في القيمة العادلة

 030370  202302 السنة الفترة /القيمة العادلة كما في آخر 



 

  0202  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الخليج للصناعات الدوائية شركة الخليج للصناعات الدوائية 

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

  43024302سبتمبر سبتمبر   0303المنتهية في المنتهية في   التسعة اشهرالتسعة اشهرلفترة لفترة 

 
 

  ""تتمةتتمة""  متاحة للبيعمتاحة للبيع  ––استثمارات استثمارات   --66
 

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

 

 سبتمبر  03
4302  

 ديسمبر 20
3102 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

    في أسواق دولة اإلمارات العربية المتحدة

 310173  072502 استثمارات مدرجة

 10010  72032 استثمارات غير مدرجة

 422620  200072 

    في أسواق دول أخرى

     00273  402026 استثمارات مدرجة
 202302  030370 

 
 اعادة تصنيف االستثمارات

اإلستثمارية للمجموعة حيث  االستراتيجية، قام مجلس إدارة المجموعة بإعادة النظر في 3110خالل سنة 
قامت المجموعة بتبني التعديالت المقرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية والمتعلقة بالمعيار المحاسبي 

المحتفظ بها بغرض المتاجرة والتي  االستثمارات، والتي تتيح وفي ظروف معينة إعادة تصنيف 27الدولي رقم 
متاحة للبيع والتي يتم إدراج التغير  استثماراتالخسائر إلى  وأيتم إدراج التغير في قيمتها العادلة في األرباح 

 .ستثماراتلالفي قيمتها العادلة في حساب التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 
 

 4302 3102 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
    ألف درهم ألف درهم 

 330701 042202 يناير )مدققة( 0القيمة العادلة لالستثمارات المعاد تصنيفها كما في 

 -- (002004) استبعادات خالل الفترة
 00330 22200 متاحة للبيع خالل الفترة –ربح تقييم استثمارات 

 310020 402255 سبتمبر  21عادلة الستثمارات معاد تصنيفها كما في القيمة ال

 
: مخفضا  3102درهم ) 707000111 بمبلغ مخفضا  نتيجة إلعادة التصنيف أعاله، فإن الربح للفترة يظهر 

 درهم(. 003300111 بمبلغ



 

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

  "تتمة""تتمة"  مالية الموجزة الموحدةمالية الموجزة الموحدةالبيانات الالبيانات الحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  43024302سبتمبر سبتمبر   0303المنتهية في المنتهية في   التسعة اشهرالتسعة اشهرلفترة لفترة 

 
  بغرض المتاجرةبغرض المتاجرة  ––استثمارات استثمارات   --77

 كانت الحركة على االستثمارات بغرض المتاجرة كما يلي:
فترة التسعة اشهر ل  

 03المنتهية في 
 4302سبتمبر 

للسنة المنتهية في  
 ديسمبر 20

3102 

 قة()مدق  )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم  

     
 30230  002006  القيمة العادلة كما في بداية الفترة / السنة

 370330  672034  مشتريات خالل الفترة / السنة

 (00020)  (022755)  مبيعات خالل الفترة / السنة

 10020  (720)  صافي )النقص(/ الزيادة في القيمة العادلة
  652223  220002 
 

تتمثل استثمارات بغرض المتاجرة في االستثمارات المدرجة في األسواق المالية في دولة اإلمارات العربية 
 المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي كما يلي:

 سبتمبر  03  
4302 

 ديسمبر 20 
3102 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم  

     
 220100  652034  بية المتحدةدولة اإلمارات العر أسواق في 

 003  000  دول مجلس التعاون الخليجي األخرىسواق أفي 
  652223  220002 

  
  مم تجارية مدينة وأخرىمم تجارية مدينة وأخرىذذ  --00

 ما يلي:ب ذمم تجارية مدينة وأخرى تتمثل
 سبتمبر  03 

4302 

 ديسمبر 20 
3102 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم  ألف درهم 

    
 1030100  2432636 ة مدينةذمم تجاري

 3310207  0222472 أوراق قبض تجارية مدينة

 020022005  7110221 

 (030211)  (002555) ينزل: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 020302003  7310121 

 20022  02034 ذمم موظفين

 20010  62077 مصاريف مدفوعة مقدما  

 010003  002230 ة لموردينمقدمدفعات 

 20333  002222 ذمم مدينة أخرى

 020522232  7030200 



 

  4040  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الخليج للصناعات الدوائية شركة الخليج للصناعات الدوائية 
  

  "تتمة""تتمة"  البيانات المالية الموجزة الموحدةالبيانات المالية الموجزة الموحدةحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  43024302سبتمبر سبتمبر   0303المنتهية في المنتهية في   التسعة اشهرالتسعة اشهرلفترة لفترة 

 
  "تتمة""تتمة"  مم تجارية مدينة وأخرىمم تجارية مدينة وأخرىذذ  --00
 

 السنة كما يلي: الفترة / خصص ديون مشكوك في تحصيلها خاللكانت الحركة على م
 

لفترة التسعة اشهر  
 03المنتهية في 

 4302سبتمبر 

للســنة المنتهيــة فــي  
 ديسمبر 20

3102 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم  ألف درهم 

    
 030211  042633 السنة الفترة / الرصيد كما في بداية

 --  42333 وك في تحصيلهايضاف: مخصص ديون مشك
 --  (02325) يطرح: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها مستبعد

 030211  002555 السنة الفترة /الرصيد كما في نهاية 
 
 
  أرصدة لدى البنوك وفي الصندوقأرصدة لدى البنوك وفي الصندوق  --22

 سبتمبر  03 
4302 

 ديسمبر 20 
3102 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم  ألف درهم 

    ك:أرصدة لدى البنو 
 3100370  0452770 حسابات جارية  

 20333  22202 ودائع ثابتة  
 20120  02423 نقد في الصندوق

 3000200  0002207 النقد وما يعادله
    

    حسب المنطقة الجغرافية:
 3130332  0452705 في دولة اإلمارات العربية المتحدة  

 70130  72754 في بلدان أخرى  
 0002207  3000200 

 
 .الوديعة اشهر من تاريخ ربط 2بين شهر الى تتراوح تواريخ استحقاق الودائع الثابتة ان 

 
 

  رأس المالرأس المال  --0303
 سبتمبر  03  

4302  
 ديسمبر 20

3102 
 )مدققة(  )غير مدققة(  

 ألف درهــم  ألف درهــم  
     

ســهم  0011101110111أســهم مصــدرة ومدفوعــة بالكامــل بعــدد 
 ســــهم عــــادي( 02200330232: 3102ديســــمبر  20) عــــادي

 بقيمة اسمية درهم للسهم الواحد

 

023332333  0220032 
 



 

  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

  43024302سبتمبر سبتمبر   0303المنتهية في المنتهية في   التسعة اشهرالتسعة اشهرلفترة لفترة 
 
 

  "تتمة""تتمة"  رأس المالرأس المال  --0303
 

بناءا  على قرار مجلس االدارة بزيادة رأس مال الشركة ليبلغ مليار درهم عن طريق اصدار سندات قابلة 
اقرت الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين في  ،م وذلك لمصلحة شركاء استراتيجيينللتحويل الفوري ألسه

قابلة للتحويل السهم وقامت بتخويل مجلس اصدار السندات ال 3100ابريل  01اجتماعها المنعقد بتاريخ 
بالحصول الشركة  وفي ذات السياق، قامت االدارة الستكمال االتفاق مع الشركاء االستراتيجيين المختارين.
 اسهم جديدة مدفوعة بالكامل بلغت إلصدارعلى موافقة وزارة االقتصاد في دولة االمارات العربية المتحدة 

 .3100سبتمبر  30بتاريخ  مسه 103120012و  3100يوليو  2سهم بتاريخ  0203330212
 

  قانونيقانوني  احتياطياحتياطي  --0000
تقوم  ،العربية المتحدة وتعديالته اإلماراتلدولة  0700لعام  0رقم  االتحاديمتطلبات قانون الشركات حسب 
 االقتطاعالتوقف عن  يتم. الربح للسنة% من 01ما نسبته  باقتطاعقانوني بتكوين احتياطي  الشركة

 .% من رأس المال31القانوني متى بلغ رصيده  لالحتياطي
 

 الحاالت التي نص عليها القانون. باستثناءغير قابل للتوزيع  االحتياطيإن هذا 
 

عالوة االصدار التي تم تحصيلها على اسهم الزيادة في رأس المال المدفوعة خالل الفترة الحالية اضافة تم 
 القانون. قتضيهي حسب ماوذلك درهم  03203010111بإجمالي مبلغ لقانوني الى االحتياطي ابالكامل القيمة 

 
  اختيارياختياري  احتياطياحتياطي  --0404

ربح السنة ويوقف هذا االقتطاع بناء على اقتراح % من 01ما نسبته  االختياري باقتطاع االحتياطييتم تكوين 
ن رأس المال. يستخدم % م31مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية العمومية للمساهمين أو إذا بلغ رصيده 

 االحتياطي االختياري في األغراض التي تقررها الجمعية العمومية بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة.
 



 

  4040  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الخليج للصناعات الدوائية شركة الخليج للصناعات الدوائية 
  

  "تتمة""تتمة"  البيانات المالية الموجزة الموحدةالبيانات المالية الموجزة الموحدةحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  43024302مبر مبر سبتسبت  0303المنتهية في المنتهية في   التسعة اشهرالتسعة اشهرلفترة لفترة 

 
 

  إستالف من البنوكإستالف من البنوك  --0000
 سبتمبر  03 

4302 

 ديسمبر 20
3102 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 درهمألف  درهمألف  
   

 010002 0002760 سحب على المكشوف

 1100173 6002472 قروض

 7202307 1720220 
   

   ستحق الدفع على الشكل التالي:يمن البنوك  استالف
   الجزء المتداول

 2000213 2032052 حت الطلب أو خالل سنةت
   

   الجزء غير المتداول
 0020237 0572404 خالل السنة الثانية

 3300711 0552250 السادسةالسنة حتى  الثالثة خالل السنة

 0042600 0030322 

 7202307 1720220 
 

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

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

هــا مــع مليــون درهــم، إعطــاء كمبيــاالت والمحافظــة علــى نســب ماليــة معينــة متفــق علي 301معــدات بمبلــغ 
 .البنوك الممولة

  
  الربح األساسي للسهم الواحدالربح األساسي للسهم الواحد  --0202

 
 سبتمبر  03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  سبتمبر  03المنتهية في  التسعة اشهرلفترة  
 4302 3102 4302 3102 
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 
     

 310322 202030 0210301 0642720 الربح للفترة )ألف درهم(
     

المتوسط المرجح لعدد االسهم 
 70700110070 22427402022 70700110070 26020002045 )سهـم(

     
 الربح األساسي للسهم الواحد

 302 222 0102 0622 )فلس إمارات(



 

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

  
  "تتمة""تتمة"  موجزة الموحدةموجزة الموحدةالبيانات المالية الالبيانات المالية الحول حول   إيضاحاتإيضاحات

  43024302سبتمبر سبتمبر   0303المنتهية في المنتهية في   التسعة اشهرالتسعة اشهرلفترة لفترة 
  

  "تتمة""تتمة"  الربح األساسي للسهم الواحدالربح األساسي للسهم الواحد  --0202
 

اســهم  أثــر لقــد تــم اعــادة احتســاب الــربح االساســي للســهم الواحــد للفتــرة المقارنــة وذلــك بعــد االخــذ بعــين االعتبــار
اضـافة سـهم  3103370017بعـدد درة خـالل الفتـرة الحاليـة المصالزيادة في رأس المال المدفوعة القيمة بالكامل 

 سهم. 0202030323اسهم المنحة المصدرة خالل الفترة الحالية بعدد الى اثر 
 
 

  األرباحاألرباح  اتاتتوزيعتوزيع  --0505

 نســبةالجمعيــة العموميــة للمســاهمين توزيــع أربــاح نقديــة ب أقــرت 3100ابريــل  01فــي إجتماعهــا المنعقــد بتــاريخ 
 أيضــا  % مــن رأس المــال 01 نســبةوتوزيــع أســهم منحــة بدرهــم  0202030323 البالغــةو % مــن رأس المــال 01

ربــاح توزيــع أاقــرت الجمعيــة العموميــة للمســاهمين  :3102) 3102ســنة عــن درهــم  0202030323تبلــغ والتــي 
% 01توزيــع اســهم منحــة بنســبة  اضـافة الــىدرهــم  1000200227 والبالغــة% مــن رأس المــال 01نقديـة بنســبة 

 .(3103عن سنة درهم  1000200227المال والبالغة  من رأس
 



 

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

  "تتمة""تتمة"  الملكية الموجز الموحدالملكية الموجز الموحدبيان التغيرات في حقوق بيان التغيرات في حقوق 
  43024302سبتمبر سبتمبر   0303المنتهية في المنتهية في   التسعة اشهرالتسعة اشهرلفترة لفترة 

  
 

  معلومات قطاعيةمعلومات قطاعية  --0606
 ن:تعمل الشركة من خالل قطاعي أعمال أساسيي

ودائع لدى البنوك واالستثمارات قطاع التصنيع والذي يتضمن جميع اعمال بيع االدوية، وقطاع االستثمارات والذي يتضمن نتائج اعمال االستثمارات في االوراق المالية وال
   .في عقارات

 3102 سبتمبر 21ة اشهر المنتهية في تسعلفترة ال 4302سبتمبر  03لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 المجمـــوع إستثمارات تصنيع المجموع إستثمارات تصنيع 

 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 
 مـدرهألف  مـدرهألف  مـدرهألف  مـدرهألف  مـدرهألف  درهـمألف  

       
 001120211 -- 001120211 023442044 -- 023442044 إيرادات القطاع
 0210100 00307 0230177 0602446 042040 0402235 نتائج القطاع

       
 3102ديسمبر  20 4302سبتمبر  03 

 المجموع إستثمارات تصنيع المجموع إستثمارات تصنيع 

 )مدقق( )مدقق( )مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 

 مـدرهألف  مـدرهألف  مـدرهألف  مـدرهألف  مـدرهألف  ألف درهـم 

 300270702 2300222 300000201 023272730 0722023 427402000 موجودات القطاع
 3000237   0422360   موجودات غير موزعة
 201300213   024462770   إجمالي الموجودات 

       
 000200201 -- 000200201 023762044 -- 023762044 مطلوبات القطاع

  
  

  .بين قطاعات األعمالال يوجد معامالت 



 

  4646  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الخليج للصناعات الدوائية شركة الخليج للصناعات الدوائية 

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

  43024302سبتمبر سبتمبر   0303المنتهية في المنتهية في   التسعة اشهرالتسعة اشهرلفترة لفترة 
 
 

  الدفع على اساس االسهمالدفع على اساس االسهم  --0707
عربية المتحـدة من مواطني دولة االمارات الأقر مجلس االدارة منح موظفي الشركة  ،3100سبتمبر  32بتاريخ 

فـوري ألسـهم، علـى ان يقـوم الموظـف بـدفع درهـم واحـد بشكل قابلة للتحويل  سند 3370017الخيار لشراء عدد 
عــن كــل ســند، ويســجل الفــرق بــين القيمــة االســمية للســهم والقيمــة الســوقية لــه كمصــروف خــالل الفتــرة الحاليــة. 

 درهم للسهم. 202بتاريخ المنح كانت القيمة السوقية لألسهم 
 

منـافع مـوظفين مـن درهـم كمصـروف  003010111لقد تم شراء جميع السندات بتاريخ المنح، وتم تسجيل مبلغ 
 االرباح أو الخسائر خالل الفترة الحالية.بيان في خالل حقوق الملكية 

 
 

  معامالت مع أطراف ذات عالقةمعامالت مع أطراف ذات عالقة  --0000
الرئيسيين، اعضاء مجلس االدارة والمنشآت المسيطر عليهـا مجموعة تتضمن االطراف ذات العالقة مساهمي ال

 الى المديرين الرئيسيين. باإلضافةمن قبلهم ومن قبل اسرهم والتي لديهم القدرة على التأثير في ادارتها 
 

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

 
 سبتمبر  03 

4302  
 ديسمبر 20

3102 
 )مدققة(  )غير مدققة( 

     ألف درهم  ألف درهم 
 070033  0232220 المطلوب من أطراف ذات عالقة )ظاهرة ضمن ذمم تجارية مدينة وأخرى(

    
 020100  032045 هرة ضمن ذمم دائنة ومصاريف مستحقة(المطلوب ألطراف ذات عالقة )ظا

 
 

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



 

  4747  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""  شركة الخليج للصناعات الدوائيةشركة الخليج للصناعات الدوائية

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

  43024302سبتمبر سبتمبر   0303المنتهية في المنتهية في   التسعة اشهرالتسعة اشهرلفترة لفترة 
 
 

  "تتمة"  معامالت مع أطراف ذات عالقةمعامالت مع أطراف ذات عالقة  --0000
 

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
 

 سبتمبر  03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  سبتمبر  03المنتهية في  التسعة اشهرلفترة  

 4302 3102 4302 3102 

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

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 320073 402264 0230070 0222460 مبيعات
 00723 22040 310712 472740 مشتريات

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

 
 أتعاب ومكافثة مجلس االدارة / اإلدارة العليا:

 سبتمبر  03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  سبتمبر  03المنتهية في  التسعة اشهرلفترة  

 4302 3102 4302 3102 

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

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 00301 02236 70121 032023 مزايا قصيرة االجل
 72 035 322 032 مزايا طويلة االجل

ـــس  ـــأة اعضـــاء مجل مكاف
 االدارة

42333 30111 -- -- 

  
  قياس القيمة العادلةقياس القيمة العادلة  --0202

يمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها لبيع أحد الموجودات، أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات إن الق
ضمن معامالت منتظمة بين المتعاملين بالسـوق في تـاريخ القياس. وعلى هذا النحو، يمكن أن تنشـأ الفروقات 

لعادلة على إفتراض أن المجموعة مستمرة في بين القيم الدفتـرية وتقديرات القيمة العادلة. يقوم تعريف القيمة ا
 أعمالها دون أي نية أو حاجة لتقليص حجم عملياتها أو إلجراء صفقة بشروط مجحفة.

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

مطفأة في البيانـات الماليـة عتبر أن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة التإن االدارة 
 الموجزة الموحدة مقاربة لقيمتها العادلة.



 

  4040  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الخليج للصناعات الدوائية شركة الخليج للصناعات الدوائية 

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

  43024302سبتمبر سبتمبر   0303المنتهية في المنتهية في   التسعة اشهرالتسعة اشهرلفترة لفترة 
 
 

  "تتمة""تتمة"  قياس القيمة العادلةقياس القيمة العادلة  --0202
 

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

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

 وات المالية المدرجة ضمن بيان المركز المالي الموجز الموحدالقيمة العادلة لألد
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 
 مة العادلة المستقاة من األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة قياسات القي :المستوى األول

 للموجودات والمطلوبات المتطابقة.
 

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

 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( 4302تمبر سب 03

 المجموع 0المستوى  4المستوى  0المستوى  
     

      ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 
      652223 -- -- 652223 بغرض المتاجرة -استثمارات 
     متاحة للبيع –استثمارات 

 232205 -- -- 232205 المدرجة الملكيةأدوات 
 72032 72032 -- -- ير المدرجةأدوات الملكية غ

 0362075 -- 72032 0002272 
 
 



 

  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

  43024302سبتمبر سبتمبر   0303المنتهية في المنتهية في   التسعة اشهرالتسعة اشهرلفترة لفترة 
 
 

  "تتمة""تتمة"  قياس القيمة العادلةقياس القيمة العادلة  --0202
 

 "تتمة" لة لألدوات المالية المدرجة ضمن بيان المركز المالي الموجز الموحدالقيمة العاد
 

 )مدققة( 3102ديسمبر  20
 المجموع 2المستوى  3المستوى  0المستوى  
     

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 
     

 220002 -- -- 220002 بغرض المتاجرة -استثمارات 
     

     احة للبيعمت –استثمارات 
 230001 -- -- 230001 المدرجة الملكيةأدوات 

 10010 10010 -- -- أدوات الملكية غير المدرجة
 00303 00303 -- -- استثمارات في عقارات

 270212 -- 030207 030123 
 

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

 
  اإللتزامات والمطلوبات المحتملةاإللتزامات والمطلوبات المحتملة  --4343
 سبتمبر  03 

4302 
 ديسمبر  20

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

 310111 532333 التزامات رأسمالية
 20101 02324 اعتمادات مستندية

 270233 652005 ضمانخطابات 
  

  نتائج موسميةنتائج موسمية  --4040
طبيعة موسمية وهي ذات  درهم 302770111استثمارات واخرى ايرادات توزيعات ارباح بمبلغ  تتضمن ارباح

سبتمبر  21المنتهية في  التسعة اشهرلفترة ) 3100سبتمبر  21المنتهية في  التسعة اشهرلفترة  وذلك
 .درهم( 303100111: 3102

  
  البيانات المالية الموجزة الموحدةالبيانات المالية الموجزة الموحدةاعتماد اعتماد   --4444

 .3100 اكتوبر 21المالية الموجزة الموحدة بتاريخ  تمت الموافقة على إصدار البيانات


