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

 2302  3300  2302  3300  إيضاح  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    
           

 210.173  0370305  232.032  003300077    المبيعــات

 (000.103)  (0300703)  (070.222)  (4370747)    تكلفة المبيعات

 073.213  0000035  183.443  5750403    إجمالي الربح

 (030.827)  (0030400)  (000.843)  (0600037)    مصاريف المبيعات والتسويق

 (03.011)  (070033)  (83.011)  (600300)    المصاريف اإلدارية والعمومية

 2.701  00536  8.433  000040    إيرادات أخرى

 201  00346  (0.322)  40307    )خسائر( استثمارات وأخرى/أرباح 

 (7.773)  (70407)  (01.102)  (070407)    مصاريف تمويل

 82.142  530030  010.022  0670300    الربح للفترة
           

           العائد الى:
 82.142  530300  010.022  0670507    مساهمي الشركة

 --  (035)  --  (477)    حصة االقلية غير المسيطرة
    0670300  010.022  530030  82.142 
           

 8.2  500  01.4  0704  08  )فلس امارات( الربح األساسي للسهم الواحد

 
 .الموجزة الموحدة المالية لبياناتامن هذه  ال يتجزأ جزءا  تشكل يضاحات المرفةة اإلإن 
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  )غير مدقق()غير مدقق(  بيان الدخل الشامل الموجز الموحدبيان الدخل الشامل الموجز الموحد
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 سبتمبر 03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  مبرسبت 03المنتهية في لفترة التسعة اشهر  

 3300 2302 3300 2302 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 82.142 530030 010.022 0670300 الربح للفترة

     األخرى: الشاملبنود الدخل 
     

     من الممكن اعادة تصنيفها الحقاً ضمن األرباح أو الخسائر: بنود

 8.322 (533) 8.783 70737 التغيرات في الةيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع

 -- 00500 -- 00500 عادة تصنيف استثمارات متاحه للبيع تم بيعهاالتعديل المتعلق بإ

 -- (34) -- (343) فروقات ترجمة عمالت البيانات المالية للشركات التابعة
     

     ا الحقاً ضمن األرباح أو الخسائر:بنود لن يتم اعادة تصنيفه
 في الةيمة المعترف به في بيان االنخفاضحصة المجموعة من 

 -- -- 1.321 -- الدخل للشركة الزميلة  

 -- -- (0.713) (30333) مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 87.700 500005 070.831 0740364 إجمالي الدخل الشامل للفترة

     

     العائد الى:

 87.700 500035 070.831 0740660 مساهمي الشركة

 -- (033) -- (634) حصة االقلية غير المسيطرة

 0740364 070.831 500005 87.700 

 

 .الموجزة الموحدة المالية بياناتالمن هذه  ال يتجزأجزءا  تشكل اإليضاحات المرفةة إن 
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  لملكية الموجز الموحدلملكية الموجز الموحداابيان التغيرات في حقوق بيان التغيرات في حقوق 
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 رأس المال 
احتياطي 

 قانوني
احتياطي 
 اختياري

 ترجمةاحتياطي 
 العمالت األجنبية

التغيرات المتراكمة 
في القيمة العادلة 

 لالستثمارات
رباح األ 
 مستبقاةال

العائد لمساهمي 
 ة الشرك

حقوق االقلية 
 ـوعالمجم غير المسيطرة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
          
 0.172.408 -- 0.172.408 023.340 (01.000) 420 004.202 072.712 100.012 ()مدقق 2300ديسمبر  00صيد كما في الر 
 010.022 -- 010.022 010.022 -- -- -- -- -- 2302سبتمبر  03اشهر المنتهية في  لفترة التسعةربح ال

 4.301 -- 4.301 (0.713) 2.771 -- -- -- -- للفترة بنود الدخل الشامل األخرى
 070.831 -- 070.831 010.182 2.771 -- -- -- -- اجمالي الدخل الشامل للفترة

 -- -- -- (10.001) -- -- -- -- 10.001 (01توزيعات أسهم منحة )إيضاح 
 (10.001) -- (10.001) (10.001) -- -- -- -- -- (01توزيعات ارباح نةدية معتمدة )ايضاح 

 10.001 -- -- -- -- (082.713) (10.001) -- (10.001) 
 0.712.447 -- 0.712.447 022.010 (1.784) 420 004.202 072.712 148.741 ()غير مدقق 2302 سبتمبر 03الرصيد كما في 

 0.134.142 0.044 0.131.730 837.322 (7.208) 430 004.218 042.130 148.741 ()مدقق 2302ديسمبر  00صيد كما في الر 
 071.304 (822) 071.101 071.101 -- -- -- -- -- 2300سبتمبر  03لفترة التسعة اشهر المنتهية في ربح ال

 1.387 (031) 1.010 (2.333) 2.244 (001) -- -- -- ةللفتر  بنود الدخل الشامل األخرى
 018.378 (738) 018.774 071.101 2.244 (001) -- -- -- اجمالي الدخل الشامل للفترة

 -- -- -- (14.872) -- -- -- -- 14.872 (01توزيعات أسهم منحة )إيضاح 
 (14.872) -- (14.872) (14.872) -- -- -- -- -- (01توزيعات ارباح نةدية معتمدة )ايضاح 

 14.872 -- -- -- -- (017.204) (14.872) -- (14.872) 
 000340004 30504 000300033 4040670 30054 664 0000354 0030730 0600056 )غير مدقق( 3300سبتمبر  03الرصيد كما في 

 

 .زة الموحدةالموج المالية البياناتمن هذه  ال يتجزأجزءا  تشكل المرفةة  إن اإليضاحات
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  الموجز الموحد )غير مدقق(الموجز الموحد )غير مدقق(  بيان التدفقات النقديةبيان التدفقات النقدية
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 سبتمبر 03لفترة التسعة اشهر المنتهية في   

  3300  2302 

 ألف درهم  ألف درهم  

     
     قدية من العمليات التشغيليةالتدفقات الن
 010.022  0670300  الربح للفترة
     تعديالت:

 07.317  430705  استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات  
 2.787  --  خسائر استثمارات في شركة زميلة  
 --  00500  الخسارة من بيع استثمارات متاحة للبيع  
 101  (00335)  ةييم استثمارات بغرض المتاجرة)الربح(/ الخسارة من اعادة ت  
 01.102  070407  مصاريف تمويل  
 1.833  60033  مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين  

 التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية قبل التغيرات في
 رأس المال العامل  

 
3000040  201.184 

 (007.382)  (0030600)  الزيادة في ذمم تجارية مدينة وأخرى
 (2.311)  (460736)  في المخزون الزيادة

 (2.143)  700074  في ذمم دائنة ومصاريف مستحةة )النةص(الزيادة /
 (248)  (00030)  تعويض نهاية الخدمة المدفوع للموظفين

      77.473  (750043)  الناتج من نشاطات التشغيل)المستخدم في(/ صافي النقد 
     قات النقدية من نشاطات االستثمارالتدف

 (21.083)  (050443)  اإلضافات على الممتلكات واآلالت والمعدات
 --  (40357)  استثمارات بغرض المتاجرةشراء 

 --  30307  استثمارات متاحة للبيعمتحصالت من بيع 
      (21.083)  (070363)  النقد المستخدم في نشاطات اإلستثمارصافي 

     التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
 008.242  3000505  الزيادة في استالف من البنوك

 (70.311)  (730434)  توزيعات أرباح مدفوعة
 (0.713)  (30333)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

 (01.102)  (070407)  مصاريف التمويل المدفوعة
      18.380  0070673  عمليات التمويليةصافي النقد الناتج من ال

 20.170  60573  في النقد وما يعادله الزيادةصافي 
 صرف االرصدة النةدية المحتفظ  سعرتأثير التغيرات في 

 بها بالعمالت االجنبية  
 

(343)  -- 
 74.710  030606  النةد وما يعادله في بداية الفترة
 22.207  070306  ترةالنقد وما يعادله في نهاية الف

 
 .الموحدة الموجزةالمالية  البياناتمن هذه ال يتجزأ إن اإليضاحات المرفةة تشكل جزءا  
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  عامةعامة  --00

رأس  -الخليج للصناعات الدوائية هي شركة مساهمة عامة )الشركة( مةرها الرئيسي في الدقداقة شركة 
عن صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة  والصادر 1/43تأسست بموجب المرسوم األميري رقم  .الخيمة

تتألف . 0243 مايو 8الصادر بتاريخ  2/43األميري رقم  والمرسوم 0243مارس  03وملحةاتها بتاريخ 
 (.0)إيضاح  "المجموعة" االتابعة لهالخليج للصناعات الدوائية والمؤسسات المجموعة من شركة 

 
 االسهم العادية للشركة مدرجة في سوق ابوظبي لألوراق المالية.إن 

 
 دولة االمارات العربية المتحدة. –، رأس الخيمة 221صندوق بريد رقم  هوإن عنوان الشركة المسجل 

 
نتاج  المجموعةمثل أنشطة تت والعةاقير والمستحضرات الطبية والصيدالنية  األدويةونةل الرئيسية بتصنيع وا 

 . 0248بمختلف أنواعها وكذلك مستحضرات التجميل وقد بدأ اإلنتاج التجاري للشركة في نوفمبر 
 
 
 (IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -3
 

والتي تؤثر على المبالغ المدرجة في البيانات  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على تتعديال 3-0
 المالية الموجزة الموحدة 

 
حدة المالية في البيانات المالية الموجزة المو  التةارير إلعداد الدولية تم تطبيق التعديالت التالية على المعايير

 .لبيانات المالية الموجزة الموحدةفي هذه ا لها تأثير على طريةة العرض و اإلفصاحات المرفةة والتي كان
 
 عرض بنود الدخل الشامل األخرى " :0 رقم المالية للتةارير الدوليالمحاسبي  المعيار على تتعديال "   

 دخل الشامل األخرىعرض بنود ال – 0المعيار المحاسبي الدولي رقم على  قامت المجموعة بتطبيق التعديالت
تحتفظ التعديالت بخيار عرض الربح أو الخسارة وبنود الدخل  .2300يناير  0للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد 

التي يتم  تتطلب بنود الدخل الشامل األخرى ،الشامل األخرى في بيان واحد أو بيانين منفصلين. وعلى الرغم من ذلك
   :ئتين في بنود الدخل الشامل األخرىتجميعها أن يتم تصنيفها إلى ف

 بنود لن يتم تصنيفها الحةا  إلى األرباح أو الخسائر و . أ

 .بنود من الممكن أن يتم تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر عندما تستوفي شروط معينة . ب
 

ت لم تغير خيار تتطلب ضريبة الدخل على بنود الدخل الشامل األخرى أن يتم توزيعها على نفس األسس. إن التعديال
  عرض البنود سواء قبل الضريبة أو بعد الضريبة.
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 " تتمة " (IFRSs) ير المالية الجديدة والمعّدلةتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقار  -3
 
والتي تؤثر على المبالغ المدرجة في البيانات  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على تتعديال 3-0

 "تتمة"الموجزة الموحدة  المالية 
 

 قياس الةيمة العادلة 00لتةارير المالية رقم عداد االمعيار الدولي إل   
ينشئ إطار واحد لةياس الةيمة العادلة  2300الصادر في مايو  00لتةارير المالية رقم إلعداد ار الدولي المعيا

في  00إلعداد التةارير المالية رقم إن تطبيق المعيار الدولي  من البنود المالية وغير المالية. لوينطبق على ك
 دلة في هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة.نتج عنه إفصاحات إضافية حول قياس الةيمة العا 2300يناير  0
 

 0إن تطبيق تعديالت المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،الموضحة أعالهواإلفصاح  فيما عدا تغيرات العرض
بنود الدخل الشامل  ،ليس لها تأثير على األرباح أو الخسائر 00إلعداد التةارير الدولية رقم والمعيار الدولي 
جمالي  الدخل الشامل. األخرى وا 

 
وغير سارية المفعول والتي لم  المصدرةالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  3-3

 موعد تطبيقها بعد يحن 
 

 :وغير سارية المفعول المصدرةالجديدة التعديالت والتفسيرات  ،المجموعة بتطبيق المعاييرةم لم ت
 قارير المالية الجديدة والمعّدلة المعايير الدولية إلعداد الت

 

يطبق للفترات السنوية 
 التي تبدأ من أو بعد

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

 المتعلق بتوجيهات تطبيق معادلة الموجودات المالية مةابل المطلوبات المالية
 2308يناير  0

  
 02رقم  ،03رقم  ر الدولي إلعداد التةارير الماليةالتعديالت على المعيا 

 التوجيه على كيانات اإلستثمار – 21والمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 2308يناير  0

   
أصـدر مجلـس معـايير المحاسـبة الدوليـة المعيـار النهـائي  ،2302 أكتوبر 00في 

لتةـارير الماليـة اد اعـدالمتعلق باإلستثمار بالشركات والذي يعـدل المعيـار الـدولي إل
 ويعــــرف مفهــــوم اإلســــتثمار ،21والمعيــــار المحاســــبي الــــدولي رقــــم  02 ،03رقــــم 

إن التعديالت أظهرت إستثناء عـن  معايير الدولية للتةارير المالية.في ال بالشركات
التوحيد العـام الخـاص باإلسـتثمار فـي  بدأم 03المعيار الدولي للتةارير المالية رقم 

لـب )قيـاس الشـركات التابعـة بالةيمـة العادلـة مـن خـالل األربــاح شـركات والـذي يتط
أو الخســــائر بــــدال  مــــن توحيــــدها(. وباإلضــــافة إلــــى ذلــــك فــــإن التعــــديالت حــــددت 

 .اإلستثمار بالشركاتالمطلوبة للشركات التي تستوفي تعريف  فصاحاتاإل
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 " تتمة " (IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -3
 
المفعول والتي لم وغير سارية  المصدرةالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  3-3

 "تتمة"موعد تطبيقها بعد يحن 
  
  إنخفاض قيمة الموجودات – 07تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  

التعديالت تةيد متطلبات االفصاح للمبالغ الةابلة لالسترجاع ألصل أو وحدة 
 تموقد توليد النةد للفترة التي حدث فيها االنخفاض أو االسترداد في الةيمة. 

االفصاح الةابلة للتطبيق عندما يتم تحديد المبالغ  توسيع وتوضيح متطلبات
أو وحدة توليد النةد على أساس الةيمة العادلة ناقصا  لألصلالةابلة لالسترجاع 
 تكلفة االستبعاد.

 2308يناير  0

  
  لتةارير عداد االصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية إل 20اإلصدار رقم

لةد تم تطوير التفسير وذلك لمعالجة كيفية تسجيل فرض الجبايات:  – المالية
الجبايات المفروضة التي تعتمد على معلومات مالية لفترة تختلف عن الفترة 

 التي حدثت فيها المعامالت التي أدت إلى حدوث تلك الجبايات.

 2308يناير  0

 
 

ديالت الجديدة في البيانـات الماليـة الموحـدة للمجموعـة فـي التفسيرات والتع ،تتوقع اإلدارة أن تطبق هذه المعايير
أو عنـد دخـول هـذه المعـايير والتفسـيرات والتعـديالت الجديـدة حيـز التطبيـق  2308ينـاير  0 الفترة التي تبدأ مـن

ن هذا التطبيق قد ال يكون له تأثير هام على البيانات المالية الموحدة ل  .يلمجموعة في مرحلة التطبيق األولوا 
 
 هم السياسات المحاسبيةألص ملخ -0
 

 أساس اإلعداد 0-0
البيانـــات الماليـــة " ،08بنـــاء  علـــى المعيـــار المحاســـبي الـــدولي رقـــم  البيانـــات الماليـــة المـــوجزة الموحـــدةتـــم إعـــداد 

 اإلمارات العربية المتحدة. متطلبات الةوانين المعمول بها في دولةمع  المرحلية" وبما يتوافق
 

 المجموعـةحيث أن غالبيـة عمليـات العربية المتحدة بدرهم اإلمارات نات المالية الموجزة الموحدة البيايتم عرض 
 تتم به.

 
عـادة تةيـيم بعـض األدوات بناء  على مبدأ التكلفة التاريخية، باسـتثناء إ البيانات المالية الموجزة الموحدةتم إعداد 

 .واالستثمارات في ممتلكات المالية
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 "تتمة" هم السياسات المحاسبيةألص ملخ -0
 

 "تتمة" أساس اإلعداد 0-0
 

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

ان باإلضـافة إلـى أنـه لـيس مـن الضـروري  ،2302ديسـمبر  00كما في وللسنة المنتهية في للمجموعة المدقةة 
تعطـي مؤشـرا  دقيةـا  لنتـائج أعمـال  2300سـبتمبر  03المنتهيـة فـي لفتـرة التسـعة اشـهر  مجموعـةال النتائج أعم

 .2300 ديسمبر 00المتوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في  مجموعةال
 

 متوافةـة مـع البيانـات الماليـة المـوجزة الموحـدةوالعـرض واألسـاليب المسـتخدمة فـي هـذه ة يسياسات المحاسـبإن ال
 .2302ديسمبر  00 في ةيالمنته المدقةة للسنةالموحدة ة المالي اتالبيانالمستخدمة في  تلك

 

، تــم اإلفصــاح عــن السياســـات 2334أكتـــوبر  02بنــاء  علــى إخطــار هيئــة األوراق الماليـــة والســلع المــؤر  فــي 
 زميلـــة اتفـــي شـــرك فـــي ممتلكـــات واالســـتثمارواالســـتثمارات  اآلالت والمعـــدات، الممتلكـــاتبالمحاســـبية المتعلةـــة 

 .في هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة المالية واالستثمارات
  

 آالت ومعدات ،ممتلكات 0-3
 تظهر األراضي بالتكلفة ناقصا أية خسائر ناتجة عن االنخفاض في الةيمة، إن وجدت.

 
االنخفـاض فـي الةيمـة. وكمـا تظهر تكاليف أعمال رأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة ناقصـا  أيـة خسـائر ناتجـة عـن 

هو الحال مع أصول الممتلكات األخرى فأن استهالك هذه األصـول يبـدأ عنـدما تصـبح جـاهزة لالسـتخدام الـذي 
 أنشأت من أجله.

 
تظهــــر الممتلكــــات واآلالت والمعــــدات األخــــرى بالتكلفــــة ناقصــــا  االســــتهالك المتــــراكم وأيــــة خســــائر ناتجــــة عــــن 

 االنخفاض في الةيمة.
 

ذلــك راج التكــاليف الالحةــة فــي الةيمــة المدرجــة لألصــل أو اإلعتــراف بهــا كأصــل منفصــل حســبما يكــون يــتم إد
مالئما  فةط عندما يكون مـن المحتمـل أن ينـتج فوائـد اقتصـادية مسـتةبلية للمجموعـة مـن األصـل المعنـي ويكـون 

األخـــرى فـــي أربـــاح أو  باإلمكـــان قيـــاس التكلفـــة بشـــكل موثـــوق. يـــتم إدراج كافـــة مصـــاريف اإلصـــالح والصـــيانة
 خسائر الفترة التي حدثت فيها.
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 ""تتمةتتمة"" هم السياسات المحاسبيةألص ملخ -0
 

 "تتمة" الت ومعداتآ ،ممتلكات 0-3
 

يـــتم احتســـاب أعبـــاء االســـتهالك وذلـــك بهـــدف إطفـــاء قيمـــة الممتلكـــات واآلالت والمعـــدات، فيمـــا عـــدا األراضـــي 
واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ، على أساس طريةة الةسط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجي المتوقع. يتم في 

صـافي الةيمـة المسـتردة وطريةـة االسـتهالك للممتلكـات واآلالت نهاية كل سنة مراجعة العمر اإلنتاجي المتوقع، 
والمعـــدات ويـــتم إظهـــار أثـــر أي تغييـــر فـــي هـــذه التةـــديرات خـــالل الفتـــرة الماليـــة التـــي تـــم فيهـــا التغييـــر والفتـــرات 

 المستةبلية.
 

دات يــتم تحديــد الــربح والخســارة الناتجــة عــن بيــع أو شــطب أي عنصــر مــن عناصــر الممتلكــات واآلالت والمعــ
وذلك على أساس الفرق بين متحصالت البيع وصافي الةيمة الدفترية لألصل ويتم االعتراف بهذا الفـرق ضـمن 

 االرباح والخسائر.
 

 على أساس طريةة الةسط الثابت مبنيا  على مدة الخدمة المتوقعة كما يلي: االستهالك احتسابيتم 
 
  % 

 03 - 2  مباني
 00 – 7  آالت ومعدات

 21 – 8  تركيبات
 00 – 03  سيارات

 21 – 03  أثاث ومفروشات
 00 – 03  أجهزة وأدوات

 03 - 8  تحسينات أراضي
 

 استثمارات في عقارات 0-0
تظهــر اســتثمارات فــي عةــارات والمةتنــاة بهــدف تحةيــق عوائــد إيجاريــه و/أو لمعاظمــة رأس المــال بالةيمــة العادلــة 

وحد. يظهـر الـربح أو الخسـارة الناتجـة عـن التغيـر فـي الةيمـة العادلـة لتلـك كما في تاريخ بيان المركز المالي الم
 االستثمارات في االرباح و الخسائر في الفترة التي يتم فيها التغير.

 
يتم الغـاء االعتـراف باالسـتثمارات فـي عةـارات عنـد االسـتبعاد او عنـدما يـتم التوقـف بشـكل نهـائي عـن اسـتخدام 
تلك االستثمارات وال يتوقع الحصول على أية منافع اقتصادية مسـتةبلية. أي اربـاح او خسـائر ناتجـة عـن الغـاء 

الت مـن االسـتبعاد والةيمـة الدفتريـة لألصـل( االعتراف )والتي يتم حسابها بناءا  على الفرق بين صافي المتحص
 يتم تسجيلها في بيان االرباح والخسائر في الفترة التي يتم الغاء االعتراف بتلك العةارات.



 

  0303  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""  شركة الخليج للصناعات الدوائيةشركة الخليج للصناعات الدوائية

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

  33003300سبتمبر سبتمبر   0303هية في هية في المنتالمنتلفترة التسعة اشهر لفترة التسعة اشهر 
 
 

  ""تتمةتتمة""  هم السياسات المحاسبيةهم السياسات المحاسبيةألأل  ملخصملخص  --00
 

 زميلة شركاتفي  ستثماراال صافي 0-4
الشــركة الزميلــة هــي منشــأة تملــك المجموعــة تــأثير هــام عليهــا ولكنهــا ال تعتبــر شــركة تابعــة لهــا وال حصــة فــي 

كة فــي إتخــاذ الةــرارات حــول السياســات مشــروع مشــترك. ويعــرف هــذا التــأثير الهــام بةــدرة المجموعــة علــى المشــار 
الماليــة والتشــغيلية للشــركة المســتثمر بهــا وال يصــل هــذا التــأثير إلــى درجــة الســيطرة المطلةــة أو حتــى الســـيطرة 

 المشتركة.
 

باســتخدام طريةــة حةــوق  الموحــدة يــتم إدراج نتــائج وموجــودات ومطلوبــات الشــركات الزميلــة فــي البيانــات الماليــة
ي حال تـم تصـنيف االسـتثمار كاسـتثمار محـتفظ بـه للبيـع، فـي تلـك الحالـة يـتم تسـجيله بنـاء علـى الملكية، إال ف

موجـودات غيـر متداولـة محـتفظ بهـا للبيـع وعمليـات متوقفـة. بنـاء   1الماليـة رقـم  لمعيار الدولي إلعداد التةـاريرا
ز المـالي الموحـد بالتكلفـة بعـد على طريةة حةوق الملكية، تظهر االسـتثمارات فـي شـركات زميلـة فـي بيـان المركـ

. فـي خل الشـامل األخـرى للشـركة الزميلـةالـدمن االرباح او الخسـائر وبنـود  لالعتراف بحصة المجموعة تعديلها
)والتـي تتضـمن  عـن االسـتثمار فـي تلـك الشـركة الزميلـةالزميلـة  حصة المجموعة في خسائر الشـركةحال زيادة 

تشـكل جـزء مـن صـافي إسـتثمار المجموعـة فـي الشـركة الزميلـة(  ،اوالتي في جوهره ،أي حصص طويلة األجل
يــتم االعتــراف بهــا فةــط إلــى الحــد الــذي تكبــدت فيــه المجموعــة التزامــات قانونيــة أو إســتداللية متوقعــة أو قــدمت 

 دفعات بالنيابة عن الشركة الزميلة.
 

ة للموجــــودات والمطلوبــــات إن أيــــة زيــــادة فــــي تكلفــــة الشــــراء عــــن حصــــة المجموعــــة فــــي صــــافي الةيمــــة العادلــــ
ـــاريخ الشـــراء يـــتم ـــة المحـــددة للشـــركة الزميلـــة المعتـــرف بهـــا بت ـــات الطارئ ـــراف بهـــا كشـــهرة، والمطلوب ويـــتم  االعت

ــــة  ــــي حصــــة المجموعــــة مــــن صــــافي الةيمــــة العادل ــــادة ف ــــي الةيمــــة المدرجــــة لالســــتثمار. إن أي زي تضــــمينها ف
الشراء، بعد إعادة التةييم، يـتم االعتـراف بهـا مباشـرة فـي  للموجودات والمطلوبات والمطلوبات الطارئة عن تكلفة

 األرباح والخسائر. 
 

لتحديــد مــا إذا كــان مــن الــالزم االعتــراف بــأي خســارة  02تــم تطبيــق متطلبــات المعيــار المحاســبي الــدولي رقــم 
ار علـى كامـل المجموعة في شركة زميلة. عند الضـرورة، يـتم إجـراء اختبـ النخفاض الةيمة فيما يتعلق باستثمار

هنـاك انخفـاض فـي الةيمـة وفةـا لمعيـار المحاسـبة الـدولي  كـان لالسـتثمار لتحديـد مـا إذا مـا مبلغ الةيمة المدرجة
االســـتخدام  األصـــول كأصــل واحـــد وذلـــك بمةارنــة الةيمـــة الةابلــة لالســـترداد )الةيمــة فـــي انخفـــاض قيمــة 07رقــم 

النخفـــاض الةيمـــة تـــم  خســـارة إن أي المدرجـــة. مـــع قيمتهـــا والةيمـــة العادلـــة ناقصـــا  تكـــاليف البيـــع، أيهمـــا أعلـــى(
اسـترجاع لخسـائر انخفـاض الةيمـة  بها تشكل جزءا  من الةيمة المدرجة لالستثمار. يـتم االعتـراف بـأي االعتراف

 لالسترداد لالستثمار. الةيمة الةابلة إلى الحد الذي تزيد عنده 07وفةا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 



 

  0000  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""  ج للصناعات الدوائيةج للصناعات الدوائيةشركة الخليشركة الخلي

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

  33003300سبتمبر سبتمبر   0303المنتهية في المنتهية في لفترة التسعة اشهر لفترة التسعة اشهر 
  
  ""تتمةتتمة""  هم السياسات المحاسبيةهم السياسات المحاسبيةملخص ألملخص أل  --00
 
  ""تتمةتتمة"" صافي االستثمار في شركات زميلة 0-4
 

ايـة اربـاح او خسـائر ناتجـة، يـتم فـإن  ،ات المجموعـة والشـركة الزميلـةفي حال وجود أي معامالت ما بـين شـرك
 .المتعلق بحصة المجموعةغير الدخل الموحد إلى الحد  االعتراف بها ضمن بيان

 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  5 -0

باح والخسائر عندما تكون مةتناه لغرض المتاجرة يتم تصنيف الموجودات المالية بالةيمة العادلة من خالل األر 
 ألن تصنف كذلك. اختيرتأو 

 
 يتم تصنيف الموجودات المالية بغرض المتاجرة إذا:

  تم إقتنائها بشكل أساسي بهدف بيعها في المستةبل الةريب، أو 

  اليـة تحةـق وتشـتمل علـى نمـط فعلـي ألداة م المجموعـةتمثل جزء من محفظة أدوات مالية معلومة تـديرها
 أرباح على المدى الةصير.

 .تمثل مشتةة مالية لكنها غير مصنفة أو فعالة كأداة تحوط 
 

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

 يةلل بصورة كبيرة أي قياس أو احتساب غير متسق والذي من الممكن  وأف يزيل كان مثل هذا التصني
 أن ينتج فيما لو لم يتم التصنيف على هذا النحو، أو

  كان الموجود المالي يمثل جزء من مجموعة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية أو كالهما، والتي
لعادلة، طبةا  إلدارة المخاطر أو إستراتجية االستثمار يتم إدارتها وتةدير أدائها على أساس الةيمة ا

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

  معيار المحاسبة كان الموجود المالي يمثل جزء من عةد يحتوي على مشتق متضمن واحد أو أكثر، وأن
األدوات المالية: االعتراف والةياس يسمح للعةد الكلي المجمع )الموجود أو  02( رقم IASالدولي )

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



 

  0404  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الخليج للصناعات الدوائية شركة الخليج للصناعات الدوائية 

  
  ""تتمةتتمة""  يانات المالية الموجزة الموحدةيانات المالية الموجزة الموحدةالبالبحول حول   إيضاحاتإيضاحات

  33003300سبتمبر سبتمبر   0303المنتهية في المنتهية في لفترة التسعة اشهر لفترة التسعة اشهر 
 
 

  ""تتمةتتمة""  هم السياسات المحاسبيةهم السياسات المحاسبيةملخص ألملخص أل  --00
 

  ""تتمةتتمة""الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  5 -0
 

كاستثمارات بغرض  ل األرباح والخسائربالةيمة العادلة من خال ةالمالي اتإظهار الموجودب قامت المجموعة
 المتاجرة. تظهر الموجودات المالية بالةيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر بةيمتها العادلة ويتم االعتراف

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

ويتم إدراجها في بند  ة مستحةة من األصل المالييتضمن صافي الربح أو الخسارة أي توزيعات لألرباح أو فائد
 الخسائر. وأاالرباح ضمن  "وأخرى استثمارات( خسائر/)أرباح "
 

 متاحة للبيع –الموجودات المالية المصنفة كموجودات مالية  0-6
 متاحة –تصنف األسهم المدرجة المملوكة للمجموعة والتي يتم تداولها في سوق مالي نشط كموجودات مالية 

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

وثوقة. يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن التغير العتةاد اإلدارة بإمكانية قياس الةيمة العادلة لها بطريةة م
في الةيمة العادلة ضمن بنود الدخل الشامل األخرى والتي يتم إضافتها إلى بند التغيرات المتراكمة في الةيمة 
العادلة لالستثمارات ضمن حةوق الملكية بإستثناء خسائر اإلنخفاض في الةيمة والتي يتم إدراجها ضمن 

الخسائر. في حال إستبعاد اإلستثمار أو وجود إنخفاض في قيمته بشكل محدد، فإن األرباح أو االرباح و 
الخسائر نتيجة تةييمه سابةا  والمثبتة ضمن إحتياطي إعادة تةييم إستثمارات يتم إدراجها ضمن االرباح 

 والخسائر.
 

د نشوء حق للمجموعة بإستالم دفعات المتاحة للبيع عن –يتم اإلعتراف بإيرادات توزيعات أرباح اإلستثمارات 
 عن توزيعات أرباح من تلك اإلستثمارات.

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

ة الناشئ عن تغير حسب سعر الصرف السائد بتاريخ بيان المركز المالي الموحد. إن التغير في الةيمة العادل
أسعار الصرف والذي يعود إلى التغير في قيمة إطفاء تكلفة تلك الموجودات يتم إثباته ضمن بيان الدخل 

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



 

 05 "شركة مساهمة عامة"شركة الخليج للصناعات الدوائية 

  
  ""تتمةتتمة""  المالية الموجزة الموحدةالمالية الموجزة الموحدة  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات

  33003300سبتمبر سبتمبر   0303المنتهية في المنتهية في لفترة التسعة اشهر لفترة التسعة اشهر 
 
  ""تتمةتتمة""  هم السياسات المحاسبيةهم السياسات المحاسبيةملخص ألملخص أل  --00
 

 أسس توحيد البيانات المالية الموجزة الموحدة 0-7
ة لهــا. يــتم تتــألف البيانــات الماليــة المــوجزة الموحــدة مــن المعلومــات الماليــة الخاصــة بالشــركة والمؤسســات التابعــ

علـى  المجموعـةتوحيد المعلومات المالية للمؤسسات التابعة من تاريخ االستحواذ وهو التاريخ الذي تحصـل فيـه 
الةـدرة علـى  للمجموعةحق السيطرة، وتبةى موحدة حتى تاريخ توقف تلك السيطرة. تتحةق السيطرة عندما تكون 

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

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

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

 :2300سبتمبر  03

 بلد التأسيس ةالتابع الشركة
نسبة 

 األنشطة الرئيسية المساهمة
    

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

 النةليات 033%
    

     التغليفتصنيع االدوية ومواد التعبئة و  %11 إثيوبيا جلفار فارماسوتيكالز بي.إل.سي.
 متوقفة -تصنيع المستحضرات الطبية  %033 ألمانيا جلفار فارما جي ام بي اتش

  
  الت ومعداتالت ومعداتوآوآممتلكات ممتلكات   --44
سـبتمبر  03فتـرة التسـعة اشـهر المنتهيـة فـي الت ومعدات خالل وآبلغت تكلفة اإلضافات على ممتلكات   -

ـــــــــغ  2300 ـــــــــةدرهـــــــــم ) 01.883.333مبل ـــــــــرة التســـــــــعة اشـــــــــهر المنتهي ـــــــــي  لفت : 2302ســـــــــبتمبر  03ف
 .درهم( 21.083.333

 83.101.333 مبلـغ 2300سـبتمبر  03فترة التسـعة اشـهر المنتهيـة فـي بلغت أعباء االستهالك خالل   -
 درهم(. 07.317.333: 2302سبتمبر  03لفترة التسعة اشهر المنتهية في درهم )

  



 

  0606  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الخليج للصناعات الدوائية شركة الخليج للصناعات الدوائية 

  

  ""تتمةتتمة""  البيانات المالية الموجزة الموحدةالبيانات المالية الموجزة الموحدةحول حول   حاتحاتإيضاإيضا
  33003300سبتمبر سبتمبر   0303المنتهية في المنتهية في لفترة التسعة اشهر لفترة التسعة اشهر 

 
 

 زميلة اتصافي االستثمار في شرك -5
 تفاصيل الشركات الزميلة كانت على النحو اآلتي:

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

 سبتمبر 03
3300 

 ديسمبر 00
2302 

 )مدقةة( )غير مدققة(   
 ألف درهم ألف درهم   

 210.174 3500560 %83 االمارات العربية المتحدة ش.م.م بالنت فارماسيز
 7.847 60406 %03 االمارات العربية المتحدة ش.م.م جلف انجكت

   3630354 273.318 
 

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

  

لفترة التسعة اشهر 
 المنتهية في

 سبتمبر 03
3300  

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 00

2302 

 )مدقةة(  )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم  
     

 3430707  3630354  السنة الفترة / الرصيد كما في أول

 60406  --  السنةالفترة / استثمارات خالل 
 50756  --  الزميلة الشركات ربحمجموعة من حصة ال

حصة المجموعة من االنخفاض في الةيمة المعترف به في بيان 
 50335  --  لشركات الزميلةادخل 

 3630354  3630354  السنةالفترة / الرصيد كما في آخر 

 
  متاحة للبيعمتاحة للبيع  ––استثمارات استثمارات   --66

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

 المنتهية في
 سبتمبر 03

3300  

للسنة المنتهية 
 ديسمبر 00في 

2302 

 )مدقةة(  )غير مدققة(  
 مألف دره  مألف دره  

     
 24.343  000404  الةيمة العادلة كما في بداية الفترة / السنة

 --  (30307)  استبعادات خالل الفترة / السنة
 0.018  70737  ةييم االستثماراتمن اعادة تارباح 

 00.808  060733  القيمة العادلة كما في نهاية الفترة / السنة



 

  0707  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الخليج للصناعات الدوائية شركة الخليج للصناعات الدوائية 

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

  33003300سبتمبر سبتمبر   0303المنتهية في المنتهية في لفترة التسعة اشهر لفترة التسعة اشهر 

 
 

  ""تتمةتتمة""  متاحة للبيعمتاحة للبيع  ––ت ت استثمارااستثمارا  --66
 

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

3300 

 ديسمبر 00
2302 

 )مدقةة( )غير مدققة(  
 مألف دره مألف دره  

    
 23.038 300677  اإلمارات العربية المتحدة أسواق دولة في

 00.003 00335  في أسواق دول أخرى
  060733 00.808 

 
 

 اعادة تصنيف االستثمارات
، قام مجلس إدارة المجموعة بإعادة النظر في اإلستراتيجية اإلستثمارية للمجموعة حيث 2334خالل سنة 

قامت المجموعة بتبني التعديالت المةرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية والمتعلةة بالمعيار المحاسبي 
تي تتيح وفي ظروف معينة إعادة تصنيف اإلستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة والتي ، وال02الدولي رقم 

إلى إستثمارات متاحة للبيع والتي يتم إدراج التغير  الخسائر وأاألرباح يتم إدراج التغير في قيمتها العادلة في 
 رات.لعادلة لإلستثمافي قيمتها العادلة في حساب التغيرات المتراكمة في الةيمة ا

 
 3300 2302 
 )غير مدقةة( )غير مدققة( 
    مألف دره مألف دره 

 04.002 330703 )مدقةة( يناير 0الةيمة العادلة لالستثمارات المعاد تصنيفها كما في 

 0.883 40330 متاحة للبيع خالل الفترة –تةييم استثمارات  اعادة ربح

 02.112 370000 سبتمبر 03في الةيمة العادلة الستثمارات معاد تصنيفها كما 

 
 

: مخفضا  2302درهم ) 8.220.333بمبلغ  مخفضا  نتيجة إلعادة التصنيف أعاله، فإن الربح للفترة يظهر 
 درهم(. 0.883.333بمبلغ 

 



 

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

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

  33003300سبتمبر سبتمبر   0303المنتهية في المنتهية في ة التسعة اشهر ة التسعة اشهر لفتر لفتر 

 
  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:
 
 سبتمبر 03  

3300 

 ديسمبر 00 
2302 

 )مدقةة(  ققة()غير مد  
 مألف دره  مألف دره  

     
 1.843  030766  اإلمارات العربية المتحدة دولة في

 088  043  األخرى في دول مجلس التعاون الخليجي
  030730  1.728 

 

  مم تجارية مدينة وأخرىمم تجارية مدينة وأخرىذذ  --00
 فيما يلي: ذمم تجارية مدينة وأخرى تتمثل

 سبتمبر 03 
3300 

 ديسمبر 00 
2302 

 )مدقةة(  غير مدققة() 
 ألف درهم  ألف درهم 

    
 848.400  0370745 ذمم تجارية مدينة

 210.118  3340733 أوراق قبض تجارية مدينة

 003540667  117.071 

 (02.733)  (030633) ينزل: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 003430367  180.171 

 8.721  40300 ذمم موظفين

 2.071  -- ديةاعتمادات مستن

 2.283  50463 مصاريف مدفوعة مةدما  

 0.232  060077 لمورديندفعات مةدمة 

 7.210  70706 ذمم مدينة أخرى

 003750663  170.382 



 

  0707  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""  شركة الخليج للصناعات الدوائيةشركة الخليج للصناعات الدوائية

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

  33003300سبتمبر سبتمبر   0303المنتهية في المنتهية في هر هر لفترة التسعة اشلفترة التسعة اش
 
 

  أرصدة لدى البنوك وفي الصندوقأرصدة لدى البنوك وفي الصندوق  --77
 سبتمبر 03 

3300 

 ديسمبر 00 
2302 

 )مدقةة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم  ألف درهم 

    أرصدة لدى البنوك:
 11.787  000074 حسابات جارية  

 2.283  00663 ودائع ثابتة  
 2.033  30003 نةد في الصندوق

 070306  42.747 
    

    حسب المنطقة الجغرافية:
 12.021  000630 في دولة اإلمارات العربية المتحدة  

 --  00003 األخرى في دول مجلس التعاون الخليجي  
 0.842  40000 في بلدان أخرى  
 070306  42.747 

 
  رأس المالرأس المال  --0303
 سبتمبر 03  

3300  
 ديسمبر 00

2302 
 دقةة()م  )غير مدققة(  

 ألف درهــم  ألف درهــم  
     

ســـهم  470.011.017أســـهم مصـــدرة ومدفوعـــة بالكامـــل بعـــدد 
 ســــهم عــــادي( 148.747.741: 2302ديســــمبر  00) عــــادي

 بةيمة اسمية درهم للسهم الواحد

 

0600056  148.741 
 

  قانونيقانوني  احتياطياحتياطي  --0000
تةـوم  ،العربيـة المتحـدة وتعديالتـه اإلمـارات لدولـة 0248لعـام  4رقـم  االتحـاديمتطلبات قانون الشـركات حسب 

 االقتطـــاعالتوقـــف عـــن  يـــتم. الـــربح للســـنة% مـــن 03مـــا نســـبته  باقتطـــاعقـــانوني بتكـــوين احتيـــاطي  المجموعـــة
 .% من رأس المال13الةانوني متى بلغ رصيده  لالحتياطي

 
 ن.الحاالت التي نص عليها الةانو  باستثناءغير قابل للتوزيع  االحتياطيإن هذا 



 

  3333  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الخليج للصناعات الدوائية شركة الخليج للصناعات الدوائية 

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

  33003300سبتمبر سبتمبر   0303المنتهية في المنتهية في لفترة التسعة اشهر لفترة التسعة اشهر 
 
 

  اختيارياختياري  احتياطياحتياطي  --0303
بناء على اقتـراح اع ربح السنة ويوقف هذا االقتط% من 03ما نسبته  االختياري باقتطاع االحتياطييتم تكوين 

يســـــتخدم  المـــــال.% مـــــن رأس 23رصـــــيده أو إذا بلـــــغ  للمســـــاهمينالجمعيـــــة العموميـــــة وموافةـــــة مجلـــــس اإلدارة 
 مجلس اإلدارة. منفي األغراض التي تةررها الجمعية العمومية بناء على اقتراح  ياالختيار االحتياطي 

 
  إستالف من البنوكإستالف من البنوك  --0000
 سبتمبر 03 

3300 

 ديسمبر 00 
2302 

 )مدقةة(  )غير مدققة( 
     درهمألف   درهمألف  

 011.107  770400 سحب على المكشوف

 023.228  7300077 قروض

 7000375  171.173 
    

    ستحق الدفع على الشكل التالي:يمن البنوك  استالف
    الجزء المتداول

     024.378  0300706 تحت الطلب أو خالل سنة
    لمتداولالجزء غير ا

 82.221  0650007 خالل السنة الثانية

 002.722  0360473 السابعةالسنة خالل السنة الثالثة حتى 

 4730077  072.727 

 7000375  171.173 
 
 
 

 السحب على المكشوف يستحق السداد عند الطلب. -
 

وتغطيـة احتياجــات رأس  علتمويــل تكـاليف توسـعة وتحـديث المصـن بنكيـةعلـى الةـروض ال مجموعـةحصـلت ال -
 .المال العامل



 

  3030  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الخليج للصناعات الدوائية شركة الخليج للصناعات الدوائية 

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

  33003300سبتمبر سبتمبر   0303المنتهية في المنتهية في لفترة التسعة اشهر لفترة التسعة اشهر 
 

  الربح األساسي للسهم الواحدالربح األساسي للسهم الواحد  --0404
  سبتمبر 03المنتهية في لفترة التسعة اشهر  مبرسبت 03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

2302 3300 2302 3300  

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

 الربح للفترة )ألف درهم( 0670507 010.022 530300 82.142
     

470.011.017 06000550056 470.011.017 06000550056 
سهم المتوسط المرجح لعدد اال

 )سهـم(
     

8.2 500 01.4 0704 
 الربح األساسي للسهم الواحد

 )فلس إمارات(
 

المةارنة وذلـك بعـد األخـذ بعـين اإلعتبـار أسـهم المنحـة  ةلةد تم إعادة إحتساب الربح األساسي للسهم الواحد للفتر 
 .سهم 14.874.772 عددالمصدرة خالل الفترة الحالية ب

 
  توزيع األرباحتوزيع األرباح  --0505

توزيــع أربــاح نةديــة علــى الجمعيــة العموميــة للمســاهمين  وافةــت 2300 مــارس 20ماعهــا المنعةــد بتــاريخ فــي إجت
% مــن 03 نســبةتوزيــع أســهم منحــة باضــافة الــى درهــم  14.874.772 والبالغــة% مــن رأس المــال 03 نســبةب

% 03بنسـبة ربـاح نةديـة توزيـع أ :2302) 2302سـنة عـن درهـم  14.874.772تبلـغ والتي  أيضا  رأس المال 
% مـــن رأس المـــال 03توزيـــع اســـهم منحـــة بنســـبة  اضـــافة الـــىدرهـــم  10.001.010 والبالغـــةمـــن رأس المـــال 

 .(2300عن سنة درهم  10.001.010والبالغة 
 

  معامالت مع أطراف ذات عالقةمعامالت مع أطراف ذات عالقة  --0606
عالقــة  كمــا بتــاريخ بيــان المركــز المــالي المــوجز الموحــد، تــم إظهــار األرصــدة المطلوبــة مــن/ إلــى أطــراف ذات

 ضمن ذمم تجارية مدينة وأخرى /ذمم دائنة ومصاريف مستحةة كما يلي:
 سبتمبر 03 

3300 
 ديسمبر 00

3303 
 )مدقةة( )غير مدققة( 

 ألف درهم ألف درهم 
   

ضــمن ذمــم تجاريــة مدينــة ظــاهرة المطلــوب مــن أطــراف ذات عالقــة )
 12.310 0330366 وأخرى(

   

ضــمن ذمــم دائنــة ومصــاريف اهرة ظــالمطلــوب ألطــراف ذات عالقــة )
 03.727 030345 مستحةة(

 
 لم يتم الحصول من أو تةديم ضمانات بنكية ألطراف ذات عالقة مةابل األرصدة المطلوبة منهم أو لهم.



 

  3333  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""  شركة الخليج للصناعات الدوائيةشركة الخليج للصناعات الدوائية

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

  33003300سبتمبر سبتمبر   0303المنتهية في المنتهية في لتسعة اشهر لتسعة اشهر لفترة الفترة ا
 
 

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

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

 
 المعامالت:

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

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

 3300 2302 3300 2302 

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

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 03.472 560475 28.208 0050070 مبيعات
 7.321 00703 28.327 370770 مشتريات

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

 
 

 قياس القيمة العادلة -07
إن الةيمة العادلة هي الةيمة التي سيتم استالمها لبيع أحد الموجودات، أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات 

لمتعاملين بالسـوق في تـاريخ الةياس. وعلى هذا النحو، يمكن أن تنشـأ الفروقات ضمن معامالت منتظمة بين ا
يةوم تعريف الةيمة العادلة على إفتراض أن المجموعة مستمرة في  بين الةيم الدفتـرية وتةديرات الةيمة العادلة.

 أعمالها دون أي نية أو حاجة لتةليص حجم عملياتها أو إلجراء صفةة بشروط مجحفة.
 
  بالتكلفة المطفأة المدرجة لةيمة العادلة لألدوات الماليةا

في البيانـات الماليـة لمدرجة بالتكلفة المطفأة الةيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية ا أن يعتبراالدارة إن 
 .العادلةلةيمتها  مةاربةالموجزة الموحدة 

 
  أساليب التةييم واإلفتراضات لةياس الةيمة العادلة

يــــتم تحديــــد الةيمــــة العادلــــة للموجــــودات والمطلوبــــات الماليــــة بإســــتخدام أســــاليب التةيــــيم واإلفتراضــــات المماثلــــة 
 .2302 رديسمب 00السنوية المدقةة للسنة المنتهية في  الموحدة المستخدمة في إعداد البيانات المالية



 

  3030  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الخليج للصناعات الدوائية شركة الخليج للصناعات الدوائية 

  
  ""تتمةتتمة""  البيانات المالية الموجزة الموحدةالبيانات المالية الموجزة الموحدةول ول حح  إيضاحاتإيضاحات

  33003300سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة اشهر المنتهية في لفترة التسعة اشهر المنتهية في 
 
 

 "تتمة" قياس القيمة العادلة -07
 

 الموجز الموحد الةيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة ضمن بيان المركز المالي
يتم قياسها الحةا  لإلعتراف المبدئي بالةيمة  الجدول التالي تحليل لألدوات المالية وغير المالية التي يبين

  :امكانية تحديد الةيمة العادلة على أساس 0إلى  0مةسمة إلى ثالثة مستويات من  ،العادلة
  المستوى األول : قياسات الةيمة العادلة المستةاة من األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق

 .والمطلوبات المتطابةة للموجوداتشطة الن
 

  المستوى الثاني : قياسات الةيمة العادلة المستةاة من مدخالت بخالف األسعار المدرجة والتي تم
ما مباشرة )كاألسعار والمطلوبات إ للموجوداتمكن مالحظتها إدراجها في المستوى األول والتي ي

 .ير مباشرة )المستةاة من األسعار(مثال ( أو بطريةة غ
 

 من "أساليب التةييم" والتي تتضمن مدخالت  ةلةيمة العادلة المستةاالمستوى الثالث : قياسات ا
لمالحظة )المدخالت غير أو المطلوبات والتي ال تستند إلى بيانات السوق ا للموجودات
 .المالحظة(

 
 )غير مدققة( 3300سبتمبر  03

 
 المجموع 0المستوى  3المستوى  0المستوى  
     

      ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 
      030730 -- -- 030730 بغرض المتاجرة -ستثمارات ا

          متاحة للبيع – استثمارات
 370770 -- -- 370770 المدرجة الملكيةأدوات 

 70034 70034 -- -- أدوات الملكية غير المدرجة
 00505 -- 00505 -- عقاراتاستثمارات في 

 430736 00505 70034 500075 
 
 

يجب ادراجها بالةيمة . ال يوجد أية مطلوبات مالية الفترةلم يكن هناك أية تحويالت بين المستويات خالل 
 ، وبالتالي لم يتم إدارج أية إيضاحات في الجدول أعاله.العادلة

 

حيث ان في هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة  لما ورد اعالهالمةارنة  المعلوماتلم يتم االفصاح عن 
 .ياالول التطبيقتاريخ  اعطاء معلومات مةارنة للفترات قبلال يتطلب  00المعيار المحاسبي الدولي رقم 



 

  3434  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الخليج للصناعات الدوائية شركة الخليج للصناعات الدوائية 

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

  33003300سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة اشهر المنتهية في لفترة التسعة اشهر المنتهية في 
 
 

  اإللتزامات والمطلوبات المحتملةاإللتزامات والمطلوبات المحتملة  --0000
 سبتمبر 03 

3300 
 ديسمبر  00

2302 
 )مدقةة( )غير مدققة( 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 73.333 540333 التزامات رأسمالية
 03.840 70633 اعتمادات مستندية
 12.172 600674 خطابات ضمان

 
  

  نتائج موسميةنتائج موسمية  --0707
درهم لفترة التسعة اشهر  2.118.333خرى توزيعات ارباح بمبلغ تتضمن أرباح /)خسائر( استثمارات وا

درهم(،  2.372.333: 2302سبتمبر  03لفترة التسعة اشهر المنتهية في  ) 2300سبتمبر  03المنتهية في 
 والتي تعتبر بأنها ذات طبيعة موسمية.

 
  

  البيانات المالية الموجزة الموحدةالبيانات المالية الموجزة الموحدةاعتماد اعتماد   --3333
 .2300 اكتوبر 00المالية الموجزة الموحدة بتاريخ  بياناتتمت الموافةة على إصدار ال


