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 3   المرحلية الموحدةمالية المعلومات ال مراجعةتقرير 
   

 2  الموجز الموحد بيان المركز المالي
   

 1  )غير مدقق( الموجز الموحدالدخـل بيان 
   

 4  )غير مدقق( بيان الدخل الشامل الموجز الموحد
   

 5  )غير مدقق( الموجز الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
   

 6  )غير مدقق( الموجز الموحد بيان التدفقات النقدية
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لفترة الثالثة أشهر      
 المنتهية في

 مارس 13

لفترة الثالثة أشهر  
 المنتهية في

 مارس 13
 1033  2132   إيضاح  
 ألف درهم  ألف درهم     

        

 180.082  131.131     المبيعــات
 (19..2.)  (326.136)     المبيعاتتكلفة 

 381.323  391.884     إجمالي الربح
 (332.112)  (311.218)     مصاريف المبيعات والتسويق

 (32.2.0)  (35.129)     اإلداريةو  المصاريف العمومية
 20..1  657     إيرادات أخرى

 308  (2.467)     استثمارات وأخرىأرباح  (/خسائر)
 (1.1.3)  (4.541)     تمويل مصاريف

 91.801  58.414     الربح للفترة
 2.2  9.1   32  )فلس امارات( الواحد لسهماألساسي ل ربحال        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الموحدة الموجزة المالية لبياناتامن هذه  ال يتجزأ جزءا  تشكل اإليضاحات المرفقة إن 
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لفترة الثالثة اشهر 
 المنتهية في

 مارس 13

لفترة الثالثة اشهر 
 المنتهية في

 مارس 13
 2132 1033 
    ألف درهم ألف درهم 

 91.801 58.414 الربح للفترة
   األخرى:( الشاملة )الخسارة/لدخل الشامل ابنود 

 29 3.274 التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع
التغير المعترف به مباشرة في حقوق الملكية  منحصة المجموعة 

 (9.019) -- للشركة الزميلة
بيان حصة المجموعة من االنخفاض في القيمة المعترف به في 

 -- 5.125 ميلةلشركة الز الدخل ل
 (3.290) -- مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 22.321 65.711 إجمالي الدخل الشامل للفترة

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الموحدة الموجزة المالية بياناتالمن هذه  ال يتجزأجزءا  تشكل اإليضاحات المرفقة إن 
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  )غير مدقق()غير مدقق(  الموجز الموحدالموجز الموحد  الملكيةالملكيةفي حقوق في حقوق بيان التغيرات بيان التغيرات 
  21322132مارس مارس   1313في في لفترة الثالثة أشهر المنتهية لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

  
  
  

 احتياطي اختياري احتياطي قانوني رأس المال 
 ترجمةاحتياطي 

 العمالت األجنبية

التغيرات المتراكمة 
في القيمة العادلة 

 لالستثمارات
ربا  األ 
 ـوعالمجم مستبقاةال

         ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 3.281.229 130.932 (9.389) .82 300.921 .121.29 231.191 )مدققة( 1030ديسمبر  13الرصيد كما في 

 91.801 91.801 -- -- -- -- -- 1033مارس  13المنتهية في  ثالثة أشهرفترة اللربح ال
 (2.210) (3.290) (80..2) -- -- -- -- األخرى الخسارة الشاملةبنود 

 22.321 93.391 (80..2) -- -- -- -- إجمالي الدخل الشامل للفترة
 (23.119) (23.119) -- -- -- -- --  توزيعات ارباح نقدية معتمدة

 3.292.201 1.0.112 (30.329) .82 300.921 .121.29 231.191 )غير مدققة( 1033مارس  13الرصيد كما في 
        

 832..3.92 1.0.083 (39.131) 811 338.131 .121.29 231.191 )مدققة( 1033ديسمبر  13الرصيد كما في 
 202..9 202..9 -- -- -- -- -- 1031مارس  13المنتهية في  ثالثة أشهرفترة اللربح ال

 ..2.1 -- ..2.1 -- -- -- -- األخرىالشامل  الدخلبنود 
 29.201 202..9 ..2.1 -- -- -- -- لفترةاجمالي الدخل الشامل ل

 3.615.537 448.495 (8.134) 921 339.232 162.658 731.152 )غير مدققة( 2132مارس  13الرصيد كما في 
 
 
 
 

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

  21322132مارس مارس   1313في في لفترة الثالثة أشهر المنتهية لفترة الثالثة أشهر المنتهية 
 
 
 
 

لفترة الثالثة أشهر   
 المنتهية في

  مارس 13

لفترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في

 مارس 13
  2132  1033 
 ألف درهم  ألف درهم  

     
     لعمليات التشغيليةاالتدفقات النقدية من 

 91.801  58.414  الربح للفترة
     تعديالت:

 33.113  33.823  استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات  
 --  2.646  خسارة من استثمار في شركة زميلة  
 21  (88)  بغرض المتاجرة –خسائر إعادة تقييم استثمارات  /()أرباح    
 3.000  --  صيلهامخصص ديون مشكوك في تح  
 3.000  --  مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة  
 1.1.3  4.541  مصاريف تمويل  
 3.122  3.468  مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين  

 التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية قبل التغيرات في
 رأس المال العامل  

 
78.994  20.223 

 (22.321)  (78.181)  ة مدينة وأخرىتجاريذمم الزيادة في 
 (3.828)  1.116  المخزونفي )الزيادة(  /النقص
 (28..3)  (22.386)  في ذمم دائنة ومصاريف مستحقة النقص

      221  (39.166)  نشاطات التشغيلالناتج من )المستخدم في(/ صافي النقد 
     االستثمارالتدفقات النقدية من نشاطات 

 (.29.02)  (28.759)  ت على الممتلكات واآلالت والمعداتاإلضافا
      (.29.02)  (28.759)  النقد المستخدم في نشاطات اإلستثمار

     العمليات التمويليةالتدفقات النقدية من 
 99.102  75.527  في استالف من البنوكالزيادة 

 (32..2)  (715)  توزيعات أرباح مدفوعة
 (3.290)  --  مدفوعة مجلس اإلدارةمكافأة أعضاء 

 (1.1.3)  (4.541)  مصاريف التمويل المدفوعة
      29.190  71.278  العمليات التمويلية الناتج من صافي النقد

 3.021  22.455  في النقد وما يعادله صافي الزيادة
 88.292  69.651  النقد وما يعادله في بداية الفترة

 .23..8  83.319  في نهاية الفترةالنقد وما يعادله 
 
 
 
 
 

 الموحدة الموجزةالمالية  البياناتمن هذه ال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا  
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  عامةعامة  --33

رأس الخيمة  -الخليج للصناعات الدوائية هي شركة مساهمة عامة )الشركة( مقرها الرئيسي في الدقداقة شركة 
عن صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها  والصادر 9/80تأسست بموجب المرسوم األميري رقم 

تتألف المجموعة من . 3.80مايو  2بتاريخ  الصادر 80/.األميري رقم  والمرسوم 3.80مارس  10بتاريخ 
 (.1"المجموعة" )إيضاح  التابعة لهالخليج للصناعات الدوائية والمؤسسات شركة 

 
 االسهم العادية للشركة مدرجة في سوق ابوظبي لألوراق المالية.

 
 متحدة.دولة االمارات العربية ال –، رأس الخيمة 2..صندوق بريد رقم  هوإن عنوان الشركة المسجل 

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

 . 3.82أنواعها وكذلك مستحضرات التجميل وقد بدأ اإلنتاج التجاري للشركة في نوفمبر 
 
 موعد تطبيقها بعدالمعايير والتفسيرات قيد االصدار التي لم يكن لها تأثير والتي لم يحن  -2
 

 لم يحن موعد تطبيقها بعد:التي و  التعديالت والتفسيرات المصدرة ،لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير
 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

يطبق للفتـرات المحاسـبية 
 التي تبدأ من أو بعد

  
 يتطلب من جميع الموجودات المالية  . رقم المالية للتقارير الدولي المعيار

:  األدوات المالية: .1المعترف بها ضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 التس يتم قياسها الحقا  بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة اإلعتراف والقياس

 1039يناير  3

  
  يستخدم  *بيانات المالية الموحدة ال 30المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

بغض النظر عن الطبيعة المستثمر فيها.  ،السيطرة كأساس منفرد للتوحيد
موضوع التطبيق ألحكام إنتقالية  30يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

محددة وتوفير معالجات بديلة في ظل ظروف معينة. وفقا  للمعيار المحاسبي 
 18* والمعيار المحاسبي الدولي رقم  البيانات المالية المنفصلة 12الدولي رقم 

* تم تعديلهم إلصدار  اإلستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة
 .30المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 1031يناير  3

  
  ينشئ نوعين من   *ترتيبات مشتركة 33المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

ليات والمشاريع المشتركة. يتميز هذين النوعين من الترتيبات المشتركة: العم
لتزامات تلك األطراف في الترتيبات المشتركة. وفقا   الترتيبات المشتركة بحقوق وا 

اإلستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع  18للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 .33رقم  فقد تم تعديله إلصدار المعيار الدولي للتقارير المالية المشتركة

 1031يناير  3
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  "تتمة""تتمة"  البيانات المالية الموجزة الموحدةالبيانات المالية الموجزة الموحدةحول حول   إيضاحاتإيضاحات
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 "تتمة" بعد المعايير والتفسيرات قيد االصدار التي لم يكن لها تأثير والتي لم يحن موعد تطبيقها -2
 
 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

يطبق للفتـرات المحاسـبية 
   التي تبدأ من أو بعد

  اإلفصاح عن المصالح في المنشأت  31المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
* يجمع بين متطلبات اإلفصاح عن مصالح الشركات في الشركات  األخرى

شركات زميلة والكيانات المنظمة في معيار إفصاح  ،ترتيبات مشتركة ،بعةالتا
 شامل.

 1031يناير  3

  
  الصادر في مايو قياس القيمة العادلة 31المعيار الدولي للتقارير المالية رقم *

ينشئ إطار واحد لقياس القيمة العادلة وينطبق على كال من البنود  1033
 المالية وغير المالية.

 1031اير ين 3

  
  عرض بنود الدخل الشامل  – 3تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

تحتفظ التعديالت بخيار عرض الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى. 
تتطلب بنود  ،األخرى في بيان واحد أو بيانين منفصلين. وعلى الرغم من ذلك

ون أن يتم تصنيفها الحقا  في الربح الدخل الشامل األخرى التي يتم تجميعها د
أو الخسارة مع الضريبة على بنود الدخل الشامل األخرى المطلوب توزيعها على 

 نفس األسس.

 1031يوليو  3

  
  التي تقدم ضرائب الدخل  – 31تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

لقياس اإلستثمارات  31إستثناء من المبادئ العامة للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
في ممتلكات بإستخدام نموذج القيمة العادلة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

من خالل تقديم إفتراض أن القيمة الدفترية اإلستثمارات في ممتلكات  20
 لإلستثمارات في ممتلكات قابلة لإلسترداد خالل عملية البيع.

 1031يناير  3

  
 فرضية منافع الموظفين  – .3سبي الدولي رقم تعديالت على المعيار المحا "

الممر" وبالتالي تتطلب كيان للتعرف على التغيرات في تحديد منافع اإللتزامات 
 والموجودات عند حدوثها.

 1031يناير  3

  
  الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية  10اإلصدار رقم– 

 ح المناجم في مرحلة اإلنتاج.التكاليف المتكبدة لتهيئة أسط
 1031يناير  3

  
  األدوات المالية: إفصاحات 2تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 المالية. والمطلوبات الموجودات بمقاصة المتعلقةفصاحات تعزيز اإل –
 1031يناير  3

  
  مالية: العرض األدوات ال – 11المعيار المحاسبي الدولي رقم تعديالت على–

 المتعلق بتوجيهات تطبيق معادلة الموجودات المالية مقابل المطلوبات المالية
 1031يناير  3

  
  اتاألدوات المالية: إفصاح 2تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالةبإفصاحات حول التطبيق األولي  ةمتعلق
 ..رقم 

)أو  1039يناير  3
عند تطبيق المعيار 
الدولي للتقارير المالية 

 للمرة األولى( .رقم 
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 "تتمة" ت قيد االصدار التي لم يكن لها تأثير والتي لم يحن موعد تطبيقها بعدالمعايير والتفسيرا -2
 

ترتيبات ال ،تتعلق بتوحيد البيانات الماليةمجموعة من خمسة معايير تم إصدار  ، 1033في مايو *  
 ، 31 ، 33 ، 30 للتقارير المالية رقم ةالدولي اييرلمعاتتضمن  ،اإلفصاحاتزميلة و الشركات ال ،مشتركةال

)المعدل  18( والمعيار المحاسبي الدولي رقم 1033)المعدل في عام  12الدولي رقم  والمعيار المحاسبي
.  1031يناير  3(. يتم تطبيق هذه المعايير الخمسة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1033في عام 

 يعا  في نفس الوقت.يسمح بالتطبيق المبكر لهذه المعايير الخمسة على أن يتم تطبيقها جم
 

 3في الفترة التي تبدأ مـنللمجموعة بيانات المالية الموحدة التتوقع اإلدارة أن تطبق هذه المعايير وتفسيراتها في 
ن هــذا التطبيــق قــد ال يكــون لــه تــأثير هــام علــى البيانــات الماليــة  1031ينــاير  أو عنــد دخولهــا حيــز التطبيــق وا 

 يق األولى .الموحدة للمجموعة في مرحلة التطب
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"البيانـــات الماليـــة  ،12بنـــاء  علـــى المعيـــار المحاســـبي الـــدولي رقـــم  البيانـــات الماليـــة المـــوجزة الموحـــدةتـــم إعـــداد 
 اإلمارات العربية المتحدة. متطلبات القوانين المعمول بها في دولةمع  وبما يتوافق "المرحلية

 
حيــأ أن غالبيــة عمليــات الشــركة العربيــة المتحــدة بــدرهم اإلمــارات البيانــات الماليــة المــوجزة الموحــدة م عــرض يــت

 تتم به.
 

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

 
ن البيانات المالية الموجزة الموحدة المرفقـة جميـع المعلومـات المطلـوب إدراجهـا ضـمن البيانـات الماليـة ال تتضم

ويجب عند قراءة هـذه البيانـات الماليـة المـوجزة الموحـدة الرجـوع إلـى البيانـات الماليـة للمجموعة السنوية الموحدة 
ان باإلضــافة إلــى أنــه لــيس مــن الضــروري  ،1033ديســمبر  13الموحــدة المدققــة كمــا فــي وللســنة المنتهيــة فــي 

تعطــي مؤشــرا  دقيقــا  لنتــائج أعمــال  1031 مــارس 13أشــهر المنتهيــة فــي  الثالثــةلفتــرة  مجموعــةنتــائج أعمــال ال
 .1031 ديسمبر 13المتوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في  مجموعةال
 

 متوافقـة مـع بيانـات الماليـة المـوجزة الموحـدةالوالعـرض واألسـاليب المسـتخدمة فـي هـذه ة يسياسات المحاسـبإن ال
 .1033ديسمبر  13 في ةيالمنته المدققة للسنةالموحدة ة المالي اتالبيانتلك المستخدمة في 
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، تــم اإلفصــاح عــن السياســـات 1008أكتـــوبر  31بنــاء  علــى إخطــار هيئــة األوراق الماليـــة والســلع المــؤر  فــي 
 فــــي شــــركة زميلــــة فــــي عقــــارات واالســــتثمارواالســــتثمارات  اآلالت والمعــــدات، الممتلكــــاتبالمحاســــبية المتعلقــــة 
 .في البيانات المالية الموجزة الموحدة واإلستثمارات المالية

 
 آالت ومعداتو  ممتلكات 1-2

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

اض فـي القيمـة. وكمـا تظهر تكاليف أعمال رأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة ناقصـا  أيـة خسـائر ناتجـة عـن االنخفـ
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 القيمة.

 
ـــتم احتســـاب أ ـــك بهـــدف إطفـــاء قيمـــة الممتلكـــات واآلالت والمعـــدات، فيمـــا عـــدا تكـــاليف ي عبـــاء االســـتهالك وذل

األراضـــي واألعمـــال الرأســـمالية تحـــت التنفيـــذ، علـــى أســـاس طريقـــة القســـط الثابـــت علـــى مـــدى عمرهـــا اإلنتـــاجي 
يقــة االســتهالك المتوقــع. يــتم فــي نهايــة كــل ســنة مراجعــة العمــر اإلنتــاجي المتوقــع، صــافي القيمــة المســتردة وطر 

للممتلكــات واآلالت والمعــدات ويــتم إظهــار أثــر أي تغييــر فــي هــذه التقــديرات خــالل الفتــرة الماليــة التــي تــم فيهــا 
 التغيير والفترات المستقبلية.

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

في بين متحصالت البيع وصافي القيمة الدفترية لألصل ويتم االعتراف بهذا الفرق وذلك على أساس الفرق 
 .األرباح والخسائر
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 على أساس طريقة القسط الثابت مبنيا  على مدة الخدمة المتوقعة كما يلي: االستهالك احتسابيتم 
  % 

 30 - 1  مباني
 11 – 2  آالت ومعدات

 19 – 2  تركيبات
 11 – 30  سيارات

 19 – 30  أثاأ ومفروشات
 11 – 30  تأجهزة وأدوا

 30 - 2  تحسينات أراضي
 
 استثمارات في عقارات 1-1

تظهــر اســتثمارات فــي عقــارات والمقتنــاة بهــدف تحقيــق عوائــد إيجاريــه و/أو لمعاظمــة رأس المــال بالقيمــة العادلــة 
لتلـك  كما في تاريخ بيان المركز المالي الموحد. يظهـر الـربح أو الخسـارة الناتجـة عـن التغيـر فـي القيمـة العادلـة

 االستثمارات في االرباح و الخسائر في الفترة التي يتم فيها التغير.
 

يـتم الغـاء االعتـراف باالسـتثمارات فــي عقـارات عنـد االسـتبعاد او عنـدما يــتم التوقـف بشـكل نهـائي عـن اســتخدام 
ستثمارات وال يتوقع الحصول على أية منافع اقتصـادية مسـتقبلية. أي اربـاح او خسـائر ناتجـة عـن الغـاء تلك اال

االعتـــراف )يحســـب بنـــاءا  علـــى الفـــرق بـــين صـــافي المتحصـــالت مـــن االســـتبعاد والقيمـــة الدفتريـــة لألصـــل( يـــتم 
 العقارات. تسجيلها في بيان االرباح والخسائر في الفترة التي يتم الغاء االعتراف بتلك

 
 زميلة شركةصافي االستثمار في  1-4

الشـركة الزميلـة هـي منشــأة تملـك المجموعـة تـأثير هــام عليهـا ولكنهـا ال تعتبـر شــركة تابعـة لهـا وال حصـة فــي 
مشروع مشترك. ويعرف هذا التأثير الهام بقدرة المجموعة على المشـاركة فـي إتخـاذ القـرارات حـول السياسـات 

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

 
باسـتخدام طريقـة حقـوق الموحـدة فـي البيانـات الماليـة  الزميلـةيتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات 

تلك الحالة يـتم تسـجيله بنـاء علـى ، إال في حال تم تصنيف االستثمار كاستثمار محتفظ به للبيع، في الملكية
"موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيـع وعمليـات متوقفـة". بنـاء  علـى  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

طريقــة حقــوق الملكيــة، تظهــر االســتثمارات فــي شــركات زميلــة فــي بيــان المركــز المــالي الموحــد بالتكلفــة بعــد 
عــد اإلســتحواذ فــي حصــة المجموعــة مــن صــافي موجــودات الشــركة الزميلــة، تعــديلها بمــا يــوازي تغيــرات مــا ب

ناقصـا  األربـاح المقبوضـة وأيــة خسـائر انخفـاض قيمــة كـل اسـتثمار علــى حـدة. يـتم قيــد حصـة المجموعـة فــي 
 نتائج الشركة الزميلة ضمن االرباح والخسائر.
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خســائر الشــركات الزميلــة التــي تجــاوز حصــة المجموعــة فــي الشــركات الزميلــة )والتــي تتضــمن أي حصــص 
ـــة( يـــتم طو  يلـــة األجـــل، والتـــي فـــي جوهرهـــا، تشـــكل جـــزء مـــن صـــافي اســـتثمار المجموعـــة فـــي الشـــركة الزميل

االعتراف بهـا للمـدى الـذي تكبـدت فيـه المجموعـة التزامـات قانونيـة أو اسـتداللية أو أن تكـون قـد قامـت بتنفيـذ 
 دفعات عن الشركة الزميلة.

 
الشـركة الزميلـة، فإنـه يـتم إسـتبعاد األربـاح والخسـائر في حال وجود أي معامالت ما بين شـركات المجموعـة و 

 إلى الحد المتعلق بحصة المجموعة.
 

 يتم قياس القرض الممنوح للشركة الزميلة بالتكلفة المطفأة.
 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األربا  والخسائر  1-5

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

 
 يتم تصنيف الموجودات المالية بغرض المتاجرة إذا:

  تم إقتنائها بشكل أساسي بهدف بيعها في المستقبل القريب، أو 

  اة ماليــة وتشــتمل علــى نمــط فعلــي ألد 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 ،ةالمالي اتيمكن تصنيف الموجود
 خالل األرباح أو الخسائر عند التسجيل المبدئي، إذا:

 يقلل بصورة كبيرة أي قياس أو احتساب غير متسق والذي من الممكن  وأتصنيف يزيل كان مثل هذا ال
 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
مة العادلة، طبقا  إلدارة المخاطر أو إستراتجية االستثمار يتم إدارتها وتقدير أدائها على أساس القي

ة حيأ يتم الحصول على المعلومات حول مجموعة الموجودات المالية أو المطلوبات شركالموثقة لدى ال
 المالية داخليا  بناء  على هذا األساس؛ 
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 ر، وأن معيار المحاسبة كان الموجود المالي يمثل جزء من عقد يحتوي على مشتق متضمن واحد أو أكث
األدوات المالية: االعتراف والقياس يسمح للعقد الكلي المجمع )الموجود أو  .1( رقم IASالدولي )

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

كاستثمارات بغرض  ل األرباح والخسائربالقيمة العادلة من خال ةالمالي اتإظهار الموجودب قامت المجموعة
 المتاجرة. تظهر الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر بقيمتها العادلة ويتم االعتراف

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

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

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

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

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

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

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

 
 أسس توحيد البيانات المالية الموجزة الموحدة 1-6

وجزة الموحــدة مــن المعلومــات الماليــة الخاصــة بالشــركة والمؤسســات التابعــة لهــا. يــتم تتــألف البيانــات الماليــة المــ
توحيــد المعلومــات الماليــة للمؤسســات التابعــة مــن تــاريخ االســتحواذ وهــو التــاريخ الــذي تحصــل فيــه الشــركة علــى 

القـدرة علـى  حق السـيطرة، وتبقـى موحـدة حتـى تـاريخ توقـف تلـك السـيطرة. تتحقـق السـيطرة عنـدما تكـون للشـركة
 التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للمؤسسات التابعة لها وذلك بغرض االستفادة من نشاطها.

 
التابعــة لهــا بمــا فــي ذلــك اإليــرادات والمؤسســات يــتم اســتبعاد كافــة األرصــدة والمعــامالت الداخليــة بــين الشــركة 

 والمصروفات.



 

 34 "ة عامةشركة مساهم"شركة الخليج للصناعات الدوائية 

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

  21322132مارس مارس   1313في في لفترة الثالثة أشهر المنتهية لفترة الثالثة أشهر المنتهية 
 
 

  "تتمة""تتمة"  أهم السياسات المحاسبيةأهم السياسات المحاسبية  --11
 
 "تتمة" أسس توحيد البيانات المالية الموجزة الموحدة 1-6
 

 13 كمــا فــيت الدوائيــة "شــركة مســاهمة عامــة" الخلــيج للصــناعاالتابعــة لشـــركة المؤسســات فيمــا يلــي تفاصــيل 
 :1031مارس 

 
 األنشطة الرئيسية االستحواذتاريخ  نسبة المساهمة بلد التأسيس ةالتابع المؤسسة
     

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

 النقليات 1008 1008 300%

نيع المستحضرات تص 2..3 %300 ألمانيا جلفار فارما
 الطبية

  
  الت ومعداتالت ومعداتوآوآممتلكات ممتلكات   --44
درهـــم  298.000..1الحاليــة مبلــ   الت ومعـــدات خــالل الفتــرةوآبلغــت تكلفــة اإلضــافات علــى ممتلكــات  -

 .درهم( 000..29.02 :1033)
 درهم(. 33.113.000 :1033درهم ) 13.000..33 مبل  الحالية بلغت أعباء االستهالك خالل الفترة -
  
 في االستثمار في شركة زميلةصا -5

% من رأس مال شركة بالنت فارمسي 20يتمثل صافي استثمار في شركة زميلة في مساهمة الشركة بنسبة 
والذي ال يحمل اية فوائد وليس  اإلمارات العربية المتحدة والقرض الممنوح لهذه الشركة الزميلة –)ذ.م.م.( 

 .له جدول سداد محدد
 

 السنة كما يلي:الفترة / خالل  ثمار في شركة زميلةكانت حركة صافي االست
لفترة الثالثة اشهر   

 المنتهية في
 مارس 13

2132  

 للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 13

1033 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم  

 191.221  242.797  السنةالفترة / الرصيد كما في أول 

 (90..2)  (2.646)  الزميلة حصة المجموعة من خسارة الشركة
بيان حصة المجموعة من االنخفاض في القيمة المعترف به في 

 لشركة الزميلةالدخل ل
 

5.125  -- 
حصة المجموعة من التغير في القيمة العادلة الستثمارات الشركة 

 الزميلة المتاحة للبيع
 

--  (9.019) 
 121.282  245.366  السنة الفترة / الرصيد كما في آخر



 

  3535  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الخليج للصناعات الدوائية شركة الخليج للصناعات الدوائية 

  

  " تتمة "    البيانات المالية الموجزة الموحدةالبيانات المالية الموجزة الموحدةحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  21322132مارس مارس   1313في في لفترة الثالثة أشهر المنتهية لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 

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

 لفترة الثالثة اشهر  
 المنتهية في

 مارس 13
2132  

للسنة المنتهية 
 ديسمبر 13في 

1033 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 مألف دره  مألف دره  

     
 11.381  29.191  القيمة العادلة كما في بداية الفترة / السنة

 (9.301)  3.274  ارباح /)خسائر( من اعادة تقييم االستثمارات
 18.080  28.154  اية الفترة / السنةالقيمة العادلة كما في نه

 
 كما يلي: اسهم ملكيةمتاحة للبيع في استثمارات  -تتمثل استثمارات 

 مارس 13  
2132 

 ديسمبر 13 
1033 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 مألف دره  مألف دره  

     
 38.212  21.256  اإلمارات العربية المتحدة أسواق دولة في

 121..  8.189  ىفي أسواق دول أخر 
  28.154  18.080 

 
 اعادة تصنيف االستثمارات

، قام مجلس إدارة المجموعة بإعادة النظر في اإلستراتيجية اإلستثمارية للمجموعة حيأ 1008خالل سنة 
قامت المجموعة بتبني التعديالت المقرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية والمتعلقة بالمعيار 

، والتي تتيح وفي ظروف معينة إعادة تصنيف اإلستثمارات المحتفظ بها بغرض .1دولي رقم المحاسبي ال
إلى إستثمارات متاحة للبيع والتي  األرباح والخسائرالمتاجرة والتي يتم إدراج التغير في قيمتها العادلة في 

 عادلة لإلستثمارات.ليتم إدراج التغير في قيمتها العادلة في حساب التغيرات المتراكمة في القيمة ا
 
 2132 1033 
    مألف دره مألف دره 

 .38.23 39.132 يناير 3القيمة العادلة لالستثمارات المعاد تصنيفها كما في 

    221 3.519 متاحة للبيع خالل الفترة –تقييم استثمارات  ربح
 321..3 38.921 مارس 13القيمة العادلة الستثمارات معاد تصنيفها كما في 

 
 مخفضا   :1033درهم ) 3.908.000بمبل   مخفضا  يظهر للفترة نتيجة إلعادة التصنيف أعاله، فإن الربح 

 (.درهم 221.000 بمبل 



 

  3636  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الخليج للصناعات الدوائية شركة الخليج للصناعات الدوائية 
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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  

2132 

 ديسمبر 13 
1033 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 مف درهأل  مألف دره  

     
 ..9.2  5.789  اإلمارات العربية المتحدة دولة في

 322  346  األخرى في دول مجلس التعاون الخليجي
  5.844  9.829 

 
 

 مم تجارية مدينة وأخرىذ -9
 فيما يلي: ذمم تجارية مدينة وأخرى تتمثل

 مارس  13 
2132 

 ديسمبر 13 
1033 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم  ألف درهم 

    
 218.228  494.247 ذمم تجارية مدينة

 111.209  261.295 أوراق قبض تجارية مدينة

 744.512  221.391 

 (2.300)  (7.311) ينزل: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 717.412  229.091 

 2.222  32.197 اعتمادات مستندية

 3.222  3.422 مصاريف مدفوعة مقدما  
 20..1  2.477 لمورديندمة دفعات مق

 2.322  6.972 ذمم مدينة أخرى

 761.581  283.900 
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  صندوقصندوقأرصدة لدى البنوك وفي الأرصدة لدى البنوك وفي ال  --88
 مارس 13  

2132 

 ديسمبر 13 
1033 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
      مألف دره  مألف دره  

     أرصدة لدى البنوك:
 21.211  93.341  جاريةحسابات   

 .1..1  7.818  ودائع ثابتة  
 81..3  2.128  نقد في الصندوق

  83.319  28.291 
     

     حسب المنطقة الجغرافية:
 29.281  99.318  اإلمارات العربية المتحدة دولة في  

 23..1  2.868  بلدان أخرىفي   
  83.319  28.291 

  
  رأس المالرأس المال  --3131
 مارس 13  

2132  
 ديسمبر 13

1033 
 )مدققة(  )غير مدققة(  

 ألف درهــم  ألف درهــم  
     

ســـهم  231.193.912أســـهم مصـــدرة ومدفوعـــة بالكامـــل بعـــدد 
 بقيمة اسمية درهم للسهم الواحد عادي

 
731.152  231.191 

 
  قانونيقانوني  احتياطياحتياطي  --3333

تقـوم  ،العربيـة المتحـدة وتعديالتـه اإلمـاراتلدولـة  3.82لعـام  8رقـم  االتحـاديمتطلبات قانون الشـركات حسب 
 اعاالقتطــــالتوقـــف عــــن  يــــتم. الـــربح للســــنة% مــــن 30مـــا نســــبته  باقتطــــاعالقــــانوني الشـــركة بتكــــوين احتيـــاطي 

 .% من رأس المال90القانوني متى بل  رصيده  لالحتياطي
 
 الحاالت التي نص عليها القانون. باستثناءغير قابل للتوزيع  االحتياطيإن هذا 
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  اختيارياختياري  احتياطياحتياطي  --3232
ربـــح الســـنة ويوقـــف هـــذا االقتطـــاع بقـــرار مـــن % مـــن 30مـــا نســـبته  االختيـــاري باقتطـــاع االحتيـــاطييـــتم تكـــوين 

% مـن رأس مـال الشـركة، ويسـتخدم هـذا 10الجمعية العمومية العامة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أو إذا بل  
 راض التي تقررها الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة.االحتياطي في األغ

 
  إستالف من البنوكإستالف من البنوك  --3131
 مارس 13  

2132 

 ديسمبر 13 
1033 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
      مدرهألف   مدرهألف   

 322.108  233.978  سحب على المكشوف

 ....112  159.955  قروض

  571.714  2.9.102 

 
 ستحق الدفع على الشكل التالي:يمن البنوك  استالف

 مارس 13  
2132 

 ديسمبر 13 
1033 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
      مدرهألف   مدرهألف   

     الجزء المتداول
 1.2.822  454.454  تحت الطلب أو خالل سنة

     
     الجزء غير المتداول
 990..2  93.611  خالل السنة الثانية

 10.833  14.691  السنة الخامسةالسنة الثالثة حتى خالل 

  336.291  300.123 

  571.714  2.9.102 
 
 السحب على المكشوف يستحق السداد عند الطلب. -

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

 .المال العامل
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  الربح األساسي للسهم الواحدالربح األساسي للسهم الواحد  --3434
  

لفترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في

 مارس 13
1033 

لفترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في

 مارس  13
2132 

 

  )غير مدققة( )غير مدققة(
   

 الربح للفترة )ألف درهم( 58.414 91.801
   

 )سهـم( المتوسط المرجح لعدد االسهم 731.153.514 231.193.912
   

 )فلس إمارات( الواحد الربح األساسي للسهم 9.1 2.2
 

  توزيع األربا توزيع األربا   --3535

% 30% مـن رأس المـال واسـهم منحـة بنسـبة 30بنسـبة  )اربـاح نقديـة 1033ان توزيع االربـاح المقترحـة لسـنة 
 .لجمعية العمومية العاديةامن رأس المال( خاضعة لموافقة المساهمين في اجتماع 

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

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

 مارس 13  
2132  

 ديسمبر 13
1033 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
      مألف دره  مألف دره  
)ضمن ذمم تجاريـة مدينـة مطلوب من أطراف ذات عالقة ال

 وأخرى(
 

325.756  88.89. 
     
ومصاريف )ضمن ذمم دائنة مطلوب ألطراف ذات عالقة ال

 مستحقة(
 

31.471  2..08 
 
 

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

عــن حســابات مشــكوك فــي تحصــيلها تتعلــق باألرصــدة المطلوبــة مــن الفتــرة لــم يــتم إدراج أيــة مصــاريف خــالل 
 أطراف ذات عالقة.
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  "تتمة""تتمة"  معامالت مع أطراف ذات عالقةمعامالت مع أطراف ذات عالقة  --3636
 

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

 
لفترة الثالثة أشهر   

 المنتهية في 
 مارس 13

2132 

لفترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في 

 مارس 13
1033 

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

 12.388 59.797  مبيعات
 28..9 31.115  مشتريات

 
 

 ها مع اإلدارة.تتم التعامالت مع األطراف ذات عالقة وفقا  لشروط متفق علي
  

  اإللتزامات والمطلوبات المحتملةاإللتزامات والمطلوبات المحتملة  --3737
  

 مارس 13 
2132 

 ديسمبر 13
1033 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درهــم ألف درهــم 
   

 3.000. 91.511 التزامات رأسمالية
 92.303 37.142 اعتمادات مستندية
 20.202 66.552 خطابات ضمان

 
  نتائج موسميةنتائج موسمية  --3939

مارس  13الموحد لفترة الثالثة أشهر المنتهية في الموجز ية نتائج موسمية في بيان الدخل لم يتم تسجيل أ
 .1033و  1031
 

  البيانات المالية الموجزة الموحدةالبيانات المالية الموجزة الموحدةاعتماد اعتماد   --3838
 .1031 ابريل .3تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية الموجزة الموحدة بتاريخ 

 


