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 تقرير مدقق الحسابات المستقل 
 إلى السادة المساهمين في شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع

 
 البيانات المالية الموحدة التقرير حول تدقيق

 
 رأينا

 
برأينا، تعّبر البيانات المالية الموحدة بشكل عادل ومن كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي الموحد لشركة الخليج 

وعن أدائها المالي  2016ديسمبر  31للصناعات الدوائية ش.م.ع )"الشركة"( وشركاتها التابعة )معاً "المجموعة"( كما في 
 الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

 
 نطاق التدقيق

 
 تشمل البيانات المالية الموحدة للمجموعة ما يلي:

  2016ديسمبر  31بيان المركز المالي الموحد كما في. 

 يخ.بيان الدخل الموحد للسنة المنتهية بذلك التار 

 .بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ 

 .بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ 

 .بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ 

 الهامة. إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة وتشمل ملخصاً للسياسات المحاسبية 
 

 أساس الرأي 
 

سؤوليات ملقد أجرينا تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. ويتم إيضاح مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير بمزيد من التفصيل ضمن فقرة 
 المدرجة ضمن تقريرنا.  مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

 
 ا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس مناسب للرأي الذي نبديه بناًء على عملية التدقيق.نعتقد أن إثباتات التدقيق التي حصلن

 
 االستقاللية

 
إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً للقواعد األخالقية للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين 

ا على البيانات المالية الموحدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وقد التزمنا بمسؤولياتنا والمتطلبات األخالقية التي تتعلق بتدقيقن
 األخالقية األخرى وفقاً لهذه المتطلبات والقواعد.
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل 
 )تابع( إلى السادة المساهمين في شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع

 
 قمنهجنا في التدقي

 
 نظرة عامة

 كفاية مخصص الذمم المدينة التجارية المشكوك في تحصيلها  أمر التدقيق الرئيسي

 
في إطار تصميم تدقيقنا، قمنا بتحديد األهمية النسبية وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة. وعلى وجه 

ها اإلدارة، ومنها ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة التي انطوت على الخصوص، أخذنا باالعتبار األحكام الذاتية التي وضعت
وضع افتراضات ومراعاة األحداث المستقبلية غير المؤكدة بطبيعتها. وكما هو الحال في كل من عمليات التدقيق لدينا، تطرقنا 

النظر في ما إذا كان هناك دليل على التحيز الذي  أيضا إلى مخاطر تجاوز اإلدارة للرقابة الداخلية، بما في ذلك بين أمور أخرى،
 يمثل مخاطر وجود أخطاء جوهرية بسبب االحتيال.

 
لقد قمنا بتصميم نطاق التدقيق من أجل تنفيذ أعمال كافية تمكننا من تقديم رأي حول البيانات المالية الموحدة ككل، مع األخذ بعين 

 ة والضوابط، والقطاع الذي تعمل فيه المجموعة.االعتبار هيكل المجموعة، والعمليات المحاسبي
 
 التدقيق الرئيسي مورأ

 
 ةأمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي، في تقديرنا المهني، كانت أكثر األمور أهمية أثناء تدقيقنا على البيانات المالية الموحد

لى البيانات المالية الموحدة ككل، وفي تكوين رأينا حولها، وال للفترة الحالية. وقد تم التطرق إلى هذه األمور في سياق تدقيقنا ع
 نقدم رأياً منفصالً بشأن هذه األمور.

 

 كيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسي أمر التدقيق الرئيسي

 
 كفاية مخصص الذمم المدينة التجارية المشكوك في تحصيلها

 
ة التجارية المدرجة ضمن لمزيد من التفاصيل حول الذمم المدين

من البيانات  11الذمم المدينة التجارية واألخرى انظر اإليضاح 
 المالية الموحدة.

 
لقد اعتبرنا الذمم المدينة التجارية من أمور التدقيق الرئيسية 
ألن اإلدارة تضع تقديرات هامة حول إمكانية استرداد هذه 

فاض األرصدة وتقدير مدى الحاجة إلى رصد مخصص النخ
القيمة فيما يتعلق بهذه األرصدة. إن حجم أي انخفاض ناتج في 
قيمة المبالغ المستحقة قد يكون جوهريا للبيانات المالية 

 الموحدة.

ناقشنا مع اإلدارة تقييمها إلمكانية استرداد كل رصيد من أرصدة الذمم 
 المدنية التجارية وأساس تقييمها.

 
التجارية وفترة التحصيل العامة  وقمنا بمراجعة أعمار الذمم المدينة

 باستخدام معدل المبيعات اليومية القائم.
 

وأخذنا باالعتبار جميع الذمم المدنية التجارية التي تأخر سدادها ألكثر 
أشهر لتحري إمكانية استردادها. وبالنسبة لهذه الذمم المدينة  6من 

وأنشطة  يعاتالتجارية، تحققنا من تقييم اإلدارة من خالل تحليلنا للمب
التحصيل خالل السنة والتحصيالت الالحقة والعالقات مع العمالء 

 واالستقرار المالي للعميل. 
 

حصلنا على تأكيدات مستقلة من كبار العمالء الذين يشكلون األغلبية 
 من مجموع األرصدة متأخرة السداد.



 

(4) 
 

 
 
 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل 
 )تابع( الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع إلى السادة المساهمين في شركة

 
 معلومات أخرى

 
تتحمل اإلدارة المسؤولية عن المعلومات األخرى. وتشمل المعلومات األخرى تقرير مجلس اإلدارة الذي حصلنا عليه قبل تاريخ 

 حولها.تقرير مدقق الحسابات الماثل، ولكنها ال تشمل البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات 
 

 إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يتطرق إلى المعلومات األخرى، وال ولن نبدي أي تأكيد عليها بأي صورة كانت. 
 

وفيما يتعلق بتدقيقنا على البيانات المالية الموحدة، تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة سلفاً، وفي سبيل 
ي ما إذا كانت المعلومات األخرى تتعارض بصورة جوهرية مع البيانات المالية الموحدة أو مع المعلومات ذلك فإننا ننظر ف

 التي توصلنا إليها أثناء التدقيق، أو ما إذا كانت تبدو أنها تتضمن أخطاء جوهرية بصورة أو بأخرى. 
 

 خرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات،إذا توصلنا، بناًء على العمل الذي نكون قد قمنا به على المعلومات األ
إلى وجود أخطاء جوهرية في هذه المعلومات األخرى، فإننا ملزمون ببيان هذه الحقائق في تقريرنا. ليس لدينا شيء لإلبالغ 

 عنه في هذا الشأن.
 

 مسؤوليات اإلدارة والقائمين على الحوكمة حول البيانات المالية الموحدة
 

إلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، وكذلك إن ا
، وعن تلك الرقابة الداخلية 2015( لسنة 2إعدادها طبقاً لألحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

ا ضرورية لكي تتمكن من إعداد بيانات مالية موحدة خالية من أي أخطاء جوهرية، سواًء كانت ناشئة عن التي ترى اإلدارة أنه
 احتيال أو خطأ. 

 
وعند إعداد البيانات المالية الموحدة، فإن اإلدارة تعد مسؤولة عن تقييم مدى قدرة المجموعة على االستمرار في عملها التجاري 

األمور المتعلقة بهذه االستمرارية، وكذا استخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي إال إذا كانت عن  -عند الضرورة  -واإلفصاح 
 اإلدارة تعتزم تصفية المجموعة أو وقف أنشطتها أو لم يكن لديها أي بديل واقعي سوى القيام بذلك. 

 
 لمجموعة.يتحمل القائمون على الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية ل
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل 
 )تابع( إلى السادة المساهمين في شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع

 
 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

 
ل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة كك

كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يشمل رأينا. يعد التأكيد المعقول مستوى عاليا من التأكيد، 
ن وجد. يمكن إولكنه ليس ضماناً على أن عملية التدقيق المنفذة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ستكشف دائماً عن أي خطأ جوهري 

أن تنشأ األخطاء من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر تلك األخطاء، إفراداً أو 
 إجماالً، على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية الموحدة. 

  
ة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس التقدير المهني ونتبع مبدأ الشك المهني طوال أعمال وفي إطار عملية التدقيق المنفذ
 التدقيق. كما أننا نلتزم بالتالي:

 

  تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناشئة عن االحتيال أو الخطأ، وتصميم
دقيق التي تالئم تلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساساً لرأينا. إن وتنفيذ إجراءات الت

خطر عدم الكشف عن أي أخطاء جوهرية ناتجة عن االحتيال يعد أكبر من الخطر الناجم عن الخطأ حيث قد ينطوي 
 الرقابة الداخلية. االحتيال على التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريف أو تجاوز 

 

  ،تكوين فهم حول ضوابط الرقابة الداخلية المتعلقة بأعمال التدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف
 وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة. 

 

 دارة. ة وما يتعلق بها من إفصاحات اإلتقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبي 
 

  معرفة مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، واستناداً إلى أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها
تحديد ما إذا كان هناك عدم يقين مادي يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المجموعة 

ستمرار كمنشأة عاملة. وإذا توصلنا إلى وجود عدم يقين مادي، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقرير مدقق على اال
الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية الموحدة، أو تعديل رأينا إذا كانت تلك اإلفصاحات غير 

لتدقيق التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مدقق كافية. إن االستنتاجات التي نتوصل لها تتوقف على أدلة ا
 الحسابات. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تدفع المجموعة إلى التوقف عن االستمرار كمنشأة عاملة. 

 

 انت البيانات ا كتقييم العرض الشامل للبيانات المالية الموحدة ونسقها ومحتوياتها، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذ
 المالية الموحدة تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة على النحو الذي يضمن العرض العادل.
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل 
 )تابع( إلى السادة المساهمين في شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع

 
 )تابع( وحدةمسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الم

 

  الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للكيانات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة
إلبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة. كما أننا مسؤولون عن توجيه أعمال التدقيق على المجموعة واإلشراف 

 غيرنا عن رأينا حول التدقيق.  عليها وأدائها، ونظل مسؤولين دون
 

كما نتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بنطاق وتوقيت التدقيق المقررين ونتائج التدقيق 
 الجوهرية، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة نحددها في الرقابة الداخلية أثناء تدقيقنا. 

 
 بياناً بأننا قد امتثلنا للمتطلبات األخالقية المعمول بها في شأن االستقاللية، كما أننا نبلغهم بجميعنقدم أيضاً للقائمين على الحوكمة 

 العالقات وغيرها من المسائل التي ُيعتقد إلى حد معقول أنها قد تؤثر على استقالليتنا، وسبل الحماية منها إن لزم األمر. 
 

مة، فإننا نحدد تلك األمور التي كانت لها أهمية قصوى أثناء التدقيق على البيانات ومن بين األمور المنقولة للقائمين على الحوك
المالية الموحدة للفترة الحالية والتي تمثل بدورها أمور التدقيق الرئيسية، ثم ندرجها في تقرير مدقق الحسابات باستثناء ما تحظر 

أن أمر ما ال ينبغي اإلفصاح عنه في  -في حاالت نادرة للغاية  -النظم أو التشريعات اإلفصاح عنه للرأي العام أو إذا قررنا 
تقريرنا إذا كنا نتوقع إلى حد معقول بأن اإلفصاح عن هذا األمر سوف يترك تداعيات سلبية تفوق المزايا التي ستعود على 

 الصالح العام من جراء هذا اإلفصاح.
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
 

 ، نفيدكم بما يلي:2015( لسنة 2إضافة إلى ذلك ووفقاً لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )
 
 أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي اعتبرناها ضرورية ألغراض تدقيقنا. (1)
 
لألحكام السارية للقانون االتحادي لدولة أن البيانات المالية الموحدة قد أُعدت، من كافة النواحي الجوهرية، طبقاً  (2)

 .  2015( لسنة 2اإلمارات العربية المتحدة رقم )
 
 أن المجموعة قد احتفظت بدفاتر محاسبية سليمة. (3)
 
 أن المعلومات المالية التي يتضمنها تقرير مجلس اإلدارة تتوافق مع الدفاتر المحاسبية للمجموعة. (4)
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل 
 )تابع( إلى السادة المساهمين في شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع

 
 )تابع( تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

 
بشراء أي أسهم أو المجموعة لم تقم  ،البيانات المالية الموحدة( من 10)( و8)اإليضاحين كما هو مبين في ه أن (5)

  .2016ديسمبر  31المنتهية في المالية خالل السنة  يهافاالستثمار 
 
( من البيانات المالية الموحدة يبين المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة والشروط التي 28أن اإليضاح رقم ) (6)

 بموجبها أبرمت هذه المعامالت.
 
أنه بناًء على المعلومات المقدمة لنا لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن المجموعة قد خالفت خالل السنة المنتهية في  (7)

، 2015( لسنة 2أياً من األحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) 2016ديسمبر  31
أو فيما يتعلق بالشركة وعقد تأسيسها بشكل يمكن أن يكون له تأثير جوهري على أنشطتها أو مركزها المالي كما في 

 . 2016ديسمبر  31
 
ديسمبر  31المالية الموحدة يبين المساهمات االجتماعية خالل السنة المنتهية في  ( من البيانات21أن اإليضاح رقم ) (8)

2016 . 
 

 
 برايس ووترهاوس كوبرز

 2017مارس  23
 
 
 

 جاك فاخوري
 379سجل مدققي الحسابات المشتغلين رقم 

أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة
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 (9)  تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 65إلى  13اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 

 بيان الدخل الموحد 
 

  ديسمبر 31السنة المنتهية في   

  2016  2015 
 مليون درهم  مليون درهم إيضاح 
     
     

454.5.1 19 مبيعات   1.470.2 
(703.8) 20 تكلفة المبيعات   )701.8( 

 

 768.4  750.7  ربحإجمالي ال
(6.110) 21 ةمصاريف عمومية وإداري   )108.7( 

(463.7) 22 مصاريف بيع وتوزيع   )430.8( 
 16.5  8.1 23 إيرادات أخرى 

 )3.5(  22.6 24 إيرادات/ )خسائر( أخرى من االستثمارات 
 7.8  22.1 7 حصة من ربح استثمار محتسب باستخدام طريقة حقوق الملكية

 

2.229  التشغيل ربح   249.7 
 4.4  8.9  لإيرادات تموي
(28.0)  تكاليف تمويل   )27.5( 

 

(19.1)  بالصافي -تكاليف تمويل    )23.1( 
 

1.210  السنة بحر   226.6 

     
     العائدة إلى:

212.  ُماّلك الشركة 1  230.4 
(2.0)  الحصة غير المسيطرة   )3.8( 

 

  .210 1  226.6 
 

 20.5  18.9 25 ( سبالفلالربحية األساسية والمخّفضة للسهم )

 



 شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.
 

 (10)  تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 65إلى  13اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 

 الموحدبيان الدخل الشامل 
 

ديسمبر 31السنة المنتهية في     

  2016  2015 
 مليون درهم  مليون درهم  
     
     

 226.6  210.1  ربح السنة
 

     الدخل الشامل اآلخر:
     بنود يُحتمل إعادة تصنيفها الحقاً في الربح أو الخسارة

(5.6)  العادلة الستثمارات متاحة للبيع التغير في القيمة    24.9 
(8.3)  تعديل إعادة التصنيف عن استبعاد استثمارات متاحة للبيع   - 

 

  (13.9)   24.9 
(116.7)  فروق تحويل عمالت أجنبية    )2.5( 

 

(130.6)  مجموع الدخل الشامل اآلخر   22.4 
 

 249.0  79.5  مجموع الدخل الشامل للسنة

     
     العائد إلى:

 252.8  81.5  ُماّلك الشركة
(2.0)  الحصة غير المسيطرة   )3.8( 

 

  79.5  249.0 
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 (11)  تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 65إلى  13اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

 
 رأس 
  المال

احتياطي 
  قانوني

احتياطي 
  اختياري

احتياطي تحويل 
  عمالت أجنبية

احتياطي 
  القيمة العادلة

 أرباح 
  محتجزة

ئد إلى العا
  ُماّلك الشركة

الحصة غير 
 المجموع  المسيطرة

 مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم 
                  

000.0.1 2015يناير  1في    532.0  184.8  (0.8)   (8.3)   391.1  2.098.8  29.9  2.128.7 
 226.6  )3.8(  230.4  230.4  -  -  -  -  - ربح السنة 

(2.5)  -  -  - الدخل الشامل اآلخر للسنة   24.9  -  22.4  -  22.4 
 

(2.5)  -  -  - مجموع الدخل الشامل للسنة    24.9  230.4  252.8  )3.8(  249.0 
 

 -  -  -  )50.0(  -  -  -  -  50.0 (26و13إصدار أسهم منحة )اإليضاحان 
 2014توزيعات أرباح نقدية لسنة 

 )150.0(  -  )150.0(  )150.0(  -  -  -  -  - (26و 13)اإليضاحان  
 65.1  65.1  -  -  -  -  -  -  - الحركة في الحصة غير المسيطرة

 

 50.0  -  -  (2.5)   24.9  30.4  102.8  61.3  164.1 
 

050.0.1  2015ديسمبر  31الرصيد في    532.0  184.8  (3.3)   16.6  421.5  2.201.6  91.2  2.292.8 

                  
050.0.1 2016يناير  1في    532.0  184.8  (3.3)   16.6  421.5  2.201.6  91.2  2.292.8 

 210.1  )2.0(  212.1  212.1  -  -  -  -  - ربح السنة 
(116.7)  -  -  - الدخل الشامل اآلخر للسنة   )13.9(  -  )130.6(  -  (130.6)  

 

(116.7)  -  -  - مجموع الدخل الشامل للسنة    )13.9(  212.1  81.5  )2.0(  79.5 
 

 -  -  -  )42.0(  -  -  -  -  42.0 (26و13إصدار أسهم منحة )اإليضاحان 
  2015توزيعات أرباح نقدية لسنة 

(115.5)  )115.5(  -  -  -  -  - (26و 13)اإليضاحان     -  (115.5)  
 -  -  -  )14.0(  -  -  -  14.0  - تحويل إلى احتياطي قانوني

 49.4  49.4  -  -  -  -  -  -  - الحركة في الحصة غير المسيطرة
 

 42.0  14.0  -  (116.7)   )13.9(  40.6  (34.0)   47.4  13.4 
 

092.0.1 2016ديسمبر  31الرصيد في    546.0  .8184   (120.0)   2.7  462.1  2.167.6  138.6  2.306.2 
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 (12)  تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 65إلى  13اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 

 بيان التدفقات النقدية الموحد
 

ديسمبر 31السنة المنتهية في     

  2016  2015 
 مليون درهم  مليون درهم إيضاح 

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 226.6  210.1  ربح السنة
     تعديالت لـ:

 92.6  89.5 5 ت ومنشآت ومعداتاستهالك ممتلكا
 3.8  3.8 6 إطفاء موجودات غير ملموسة

 )3.4(  -  ربح من شراء بالمقايضة
(22.1) 7 حصة في ربح استثمار في شركة زميلة   )7.8( 

 11.5  3.1 9 مخصص مخزون بطيء الحركة
 20.6  16.5 11 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 )0.2(  0.2  ومنشآت ومعدات خسارة / )ربح( من بيع ممتلكات
(3.7) 24 ربح من بيع أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   )0.2( 

)ربح( / خسارة من إعادة تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
(8.0) 24 أو الخسارة    8.4 

 )2.7(  - 24 ربح من بيع استثمارات متاحة للبيع 
(8.3) 24 ُمعاد تدويره من استثمارات متاحة للبيع ربح   )0.2( 

 5.6  7.8 16 مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
(9.1)  إيرادات تمويل   )4.4( 
 27.5  28.0  تكاليف تمويل

 
التدفقات النقدية التشغيلّية قبل دفع مكافآت نهاية الخدمة والتغيرات في رأس 

 377.7   307.8  المال العامل 
(5.9) 16 مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين   )2.9( 

     التغيرات في رأس المال العامل:
(156.4)  ذمم مدينة تجارية وأخرى   )111.6( 

 )3.7(  101.1  مخزون
 )77.0(  21.0  ذمم دائنة تجارية ومستحقات

 
 182.5  267.6  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

     
     النقدية من األنشطة االستثمارية التدفقات

6، 5 إضافات إلى ممتلكات ومنشآت ومعدات وموجودات غير ملموسة  (103.1)   )111.0( 
 14.7  20.6  عوائد بيع من استبعاد موجودات مالية متاحة للبيع

 5.4  15.0  عوائد من بيع أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
6، 5 عوائد من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات وموجودات غير ملموسة  3.0  2.9 

 44.0  - 7 توزيعات أرباح مقبوضة من استثمار محتسب باستخدام طريقة حقوق الملكية
 )79.4(  -  استحواذ على شركات تابعة، صاٍف من النقد المستحوذ عليه

 
(64.5)  ثماريةصافي النقد المستخدم في األنشطة االست   )123.4( 

     
     ات النقدية من األنشطة التمويليةالتدفق

 510.6  456.9  عوائد من قروض بنكية
(474.1)  سداد قروض   )403.5( 

(116.2)  توزيعات أرباح مدفوعة   )150.0( 
 38.8  47.4  الزيادة في الحصة غير المسيطرة

 4.4  9.1  إيرادات تمويل مقبوضة
(28.0)  ائد مدفوعةفو   )27.5( 

 
(104.9)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية   )27.2( 

     
 31.9  98.2  صافي الزيادة في النقد وما في حكمه 

(85.7)  فروق تحويل عمالت أجنبية   )1.3( 
 120.9  151.5 12 النقد وما في حكمه في بداية السنة

 
 151.5  164.0 12 اية السنةالنقد وما في حكمه في نه
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  2016ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 

(13) 

 

 التأسيس والعمليات 1
 

رأس الخيمة. تأسست الشركة  -شركة الخليج للصناعات الدوائية )"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة ومقرها في الدقداقة 
 1980مارس  30الصادر عن صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة وتوابعها في  80/ 5بموجب المرسوم األميري رقم 

رأس الخيمة،  997. العنوان الُمسجل للشركة هو ص.ب 1980مايو  4الصادر في  80/ 9والمرسوم األميري رقم 
. إن أسهم الشركة مدرجة في سوق 1984اإلمارات العربية المتحدة. وقد بدأت الشركة نشاطها التجاري اعتبارا من نوفمبر 

 أبوظبي لألوراق المالية. 
 

)"قانون الشركات التجارية"( حيز التنفيذ  2015( لسنة 2ة اإلمارات العربية المتحدة رقم )دخل القانون االتحادي لدول
، وتسري أحكامه على الشركة والشركات التابعة لها. تضطلع المجموعة حاليا 2015اعتبارا من األول من يوليو لعام 

ل مجلس اإلدارة بأعداد فردية وموافقة مجلس بدراسة وتقييم أحكام القانون المذكور التي تشمل من بين أحكام أخرى تشكي
اإلدارة قبل إجراء المعامالت مع األطراف ذات العالقة. ووفقا لألحكام االنتقالية الواردة في القانون، ُتمنح الشركات مهملة 

 شهرا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ لالمتثال التام ألحكامه. 24
 

شركاتها التابعة )"المجموعة"( في تصنيع وبيع األدوية والعقاقير ومختلف األنواع األخرى تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة و
 من األدوية والمركبات الصيدالنية والطبية باإلضافة إلى مستحضرات التجميل. 

 
 .3-2تمتلك الشركة استثمارات في الشركات التابعة كما هو مبين في اإليضاح 

 

 امةملخص السياسات المحاسبية اله 2
 

إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة مبينة أدناه. لقد تم تطبيق هذه السياسات 
 بشكٍل ثابت على كافة السنوات المعروضة، ما لم ُيذكر خالفاً لذلك. 

 
 أساس اإلعداد 2-1
 

 ةاالمتثال للمعايير الدولية للتقارير المالي        )أ(
 

تم إعداد هذه البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الصادرة من لجنة تفسيرات 
المعايير الدولية للتقارير المالية واجبة التطبيق على الشركات التي ترفع تقاريرهــا وفقاً لتلك المعايير. وتلتزم هذه البيانات 

  لموحدة بالمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية.المالية ا
 

 مبدأ التكلفة التاريخية          )ب(
 

لقد تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، المعدل بإعادة تقييم االستثمارات المتاحة للبيع 
 لمالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. والموجودات ا
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  2016ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 

(14) 

 

 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2

 
 )تابع(أساس اإلعداد  2-1
 

 مبدأ التكلفة التاريخية )تابع(        )ب(
 

سبية أساسية يرات محاإن إعداد البيانات المالية الموحدة بالتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية يقتضي استخدام تقد
محددة، والتي، بحكم طبيعتها، من النادر أن تتساوى مع النتائج الفعلية. كما يقتضي من اإلدارة إبداء رأيها في عملية تطبيق 
السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي على درجة عالية من إبداء الرأي أو التعقيد أو 

 .4ي تعد فيها االفتراضات والتقديرات مهمة للبيانات المالية الموحدة في اإليضاح رقم المجاالت الت
 

 المعايير والتفسيرات الجديدة غير المطبقة حتى تاريخه من قبل المجموعة  )ج(
 

ديسمبر  31 لقد تم نشر بعض المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة التي ال تعتبر إلزامية لفترات التقرير المنتهية في
، ولم يتم تطبيقها مبكرا من قبل المجموعة. وال يتوقع أن يكون ألي من هذه المعايير والتفسيرات أي تأثير جوهري 2016

 على هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة، باستثناء ما هو مبين أدناه:
 

  صنيف الموجودات والمطلوبات المالية وقياسها ، "األدوات المالية" يتناول ت9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
وتحل محل اإلرشادات المقررة ضمن المعيار  2015وتسجيلها. صدرت النسخة الكاملة للمعيار في يوليو 

بنموذج القياس المختلط  9رقم  المتعلق بتصنيف وقياس األدوات المالية. يحتفظ المعيار 39المحاسبي الدولي رقم 
ثالث فئات رئيسية لقياس الموجودات المالية وهي: التكلفة المطفأة والقيمة العادلة لكن يعمل على تبسيطه ويحدد 

من خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يعتمد أساس التصنيف على النموذج 
ر قياس كما يقتضي المعيا التجاري للمنشأة وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية المتعلقة بالموجودات المالية.

االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بطريقة القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مع خيار نهائي عند 
نشوئها بعرض التغيرات في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر دون تدويرها الحقا. واآلن هناك طريقة 

انية لكي تحل محل طريقة انخفاض قيمة الخسائر المتكبدة المستخدمة ضمن جديدة متوقعة الحتساب الخسائر االئتم
. وفيما يتعلق بالمطلوبات المالية، فلم تطرأ أي تغييرات على طريقتي التصنيف 39المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ات ة للمطلوبوالقياس ما عدا االعتراف بالتغيرات في مخاطر االئتمان ضمن الدخل الشامل اآلخر، وذلك بالنسب
المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. كما يخّفف المعيار من حدة متطلبات فعالية التحوط باستبدال 
اختبارات فعالية التحوط القياسي ويقتضي وجود عالقة اقتصادية بين البند المتحوط وأداة التحوط، وفيما يخص 

ه اإلدارة فعلياً في أغراض إدارة المخاطر. ما يزال االحتفاظ بالوثائق "معدل التحوط" فيظل كالمعدل الذي تستخدم
المتزامنة أمراً مطلوباً ولكن تختلف هذه الوثائق عن تلك التي يجري إعدادها بموجب المعيار المحاسبي الدولي 

ح بالتطبيق ويسم 2018يناير  1. إن المعيار واجب التطبيق للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 39رقم 
.9المبكر. إن المجموعة بصدد تقييم التأثير الكامل للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
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 )تابع( 2016ديسمبر  31دة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات المالية الموح

 

(15) 

 

 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2

 
 )تابع(أساس اإلعداد  2-1
 

 )تابع(المعايير والتفسيرات الجديدة غير المطبقة حتى تاريخه من قبل المجموعة      )ج(  
  

  اإليرادات من العقود مع العمالء"، يقدم طريقة واحدة خماسية الخطوات  15الدولي للتقارير المالية رقم المعيار"
 قائمة على المبادئ كي يتم تطبيقها على كافة العقود المبرمة مع العمالء. 

 
 فيما يلي الخطوات الخمس بموجب هذه الطريقة:

 
 تحديد العقد مع العميل (1)

 
 في العقدتحديد التزامات األداء  (2)

 
 تحديد سعر المعاملة (3)

 
 تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقود (4)

 
 إدراج اإليرادات عندما تقوم المنشأة بالوفاء بالتزام األداء. (5)
 

أو بعد ذلك التاريخ، كما ولم تقم المجموعة بعد بتقييم  2018يناير  1ويسري المعيار على الفترات المحاسبية التي تبدأ في 
 .15الكامل للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  األثر

 
"عقود اإليجار"، ينص على معايير االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن  16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ل واإليجارات. ينتج عن جميع اإليجارات حصول المستأجر على الحق في استخدام األصل في بداية اإليجار وكذلك الحص
يلغي تصنيف  16على التمويل إذا ما تم دفع اإليجارات مع مرور الوقت. وبالتالي فإن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

. وبدالً 17اإليجارات ضمن عقود اإليجار التشغيلي أو عقود التأجير التمويلي وفق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 
سبي واحد للمستأجر، حيث سيكون ملزماً بتسجيل: )أ( الموجودات والمطلوبات لجميع من ذلك، يتم تطبيق نموذج محا

شهراً إال إذا كانت قيمة األصل المعني متدنية، )ب( استهالك موجودات اإليجار بشكل  12اإليجارات التي تتجاوز مدتها 
ي على الدولي للتقارير المالية بشكل رئيس منفصل عن الفائدة على مطلوبات اإليجار في بيان الدخل الشامل. ينطوي المعيار

. وبالتالي فإن المؤجر يستمر في تصنيف 17ترحيل متطلبات المؤجر المحاسبية وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم 
اإليجارات ضمن عقود التأجير التشغيلي أو عقود التأجير التمويلي واحتساب كل منها بصورة منفصلة. يسري المعيار على 

. إن المجموعة بصدد تقييم التأثير الكامل للمعيار الدولي للتقارير 2019يناير  1ت المحاسبية التي تبدأ في أو بعد الفترا
 .16المالية رقم 

 
ال توجد معايير أخرى ليست سارية حتى تاريخه ويتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على فترات التقارير الحالية أو المستقبلية 

 عامالتها المستقبلية المتوقعة.للمجموعة أو على م
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 تحويل العمالت األجنبية 2-2
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض )أ(
 

يتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية الموحدة لكل شركة من شركات المجموعة باستخدام عملة البيئة االقتصادية 
تي تعمل هذه الشركة ضمنها )'العملة الوظيفية'(. إن البيانات المالية الموحدة معروضة بدرهم اإلمارات العربية الرئيسية ال

 المتحدة )"الدرهم اإلماراتي"(، وهو العملة الوظيفية للشركة وعملة العرض للمجموعة.
 

 معامالت وأرصدة )ب(
 

عملة الوظيفية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتواريخ المعامالت أو يتم تحويل المعامالت الناشئة بالعمالت األجنبية إلى ال
التقييم عند إعادة قياس البنود. يتم احتساب أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية، الناتجة عن تسوية هذه المعامالت وعن 

لدخل دة في نهاية السنة، في بيان اتحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقّومة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائ
 الموحد. ويتم تأجيلها ضمن حقوق الملكية إذا كانت منسوبة إلى جزء من صافي االستثمار في عملية أجنبية.

 
يتم عرض أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية المتعلقة بالقروض والنقد وما في حكمه في بيان الدخل ضمن بند 

، بينما يتم عرض كافة األرباح والخسائر األخرى من صرف العمالت األجنبية في بيان الدخل "إيرادات أو تكاليف تمويل"
 ضمن بند "إيرادات أخرى" أو "مصاريف أخرى".

 
يتم تحويل البنود غير النقدية التي تّم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ تحديد القيمة 

يتم إدراج الفروقات الناشئة عن تحويل الموجودات والمطلوبات المدرجة بالقيمة العادلة كجزء من ربح أو خسارة  العادلة.
القيمة العادلة. على سيبل المثال، يتم إدراج الفروقات الناتجة عن تحويل المطلوبات والموجودات المالية غير النقدية مثل 

لة من خالل الربح أو الخسارة ضمن الربح أو الخسارة كجزء من ربح أو خسارة حقوق الملكية الُمحتفظ بها بالقيمة العاد
القيمة العادلة، بينما يتم إدراج الفروقات من تحويل الموجودات غير النقدية، مثل األسهم المصنفة كموجودات متاحة للبيع، 

 في الدخل الشامل اآلخر. 
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 )تابع(حويل العمالت األجنبية ت 2-2
 

 شركات المجموعة         )ج(
 

إن النتائج والمركز المالي لكافة شركات المجموعة )التي ال تعاني عملتها من اقتصاد متضخم( والتي لها عملة وظيفية 
 تختلف عن عملة العرض يتم تحويل كل منهما إلى عملة العرض على النحو التالي:

 
 موجودات والمطلوبات لكل بيان مركز مالي بسعر الصرف عند اإلغالق بتاريخ بيان المركز المالي؛يتم تحويل ال (1)
يتم تحويل اإليرادات والمصاريف لكل بيان من بيانات الدخل بمتوسط أسعار الصرف )إال إذا كان متوسط السعر  (2)

حويل تواريخ المعامالت، وفي هذه الحالة يتم تال يمثل تقريباً معقوالً للتأثير المتراكم ألسعار الصرف السائدة في 
 اإليرادات والمصاريف بأسعار الصرف في تواريخ المعامالت(؛ و

 يتم احتساب كافة الفروق الناتجة عن تغير أسعار الصرف في الدخل الشامل اآلخر في بيان الدخل الشامل الموحد. (3)
 

صافي االستثمار في العمليات الخارجية ضمن الدخل الشامل  عند التوحيد يتم إدراج فروق الصرف الناشئة عن تحويل
اآلخر. وعند االستبعاد الجزئي أو الكلي لعملية خارجية، تقيد فروق أسعار الصرف التي ُسجلت ضمن حقوق الملكية في 

ة عن لعادلة الناشئبيان الدخل الموحد كجزء من الربح أو الخسارة الناتجة عن البيع. تتم معاملة الشهرة وتعديالت القيمة ا
 االستحواذ على منشأة خارجية كموجودات ومطلوبات للمنشأة الخارجية ويتم تحويلها بسعر اإلقفال. 

 
 مبادئ التوحيد ومحاسبة حقوق الملكية 2-3
 
 الشركات التابعة (1)
 

المجموعة. تسيطر  الشركات التابعة هي كافة المنشآت )بما في ذلك المنشآت ذات األغراض الخاصة( الخاضعة لسيطرة
المجموعة على منشأة ما عندما يكون للمجموعة حقوق أو عوائد متغيرة نتيجة مشاركتها في المنشأة إضافة إلى قدرتها على 
التأثير على تلك العوائد من خالل حقها في توجيه أنشطة المنشأة. يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل اعتباراً من تاريخ 

 ى المجموعة ويتم إيقاف التوحيد اعتباراً من تاريخ انتهاء السيطرة.تحّول السيطرة إل
 

 (.27-2تستخدم طريقة االستحواذ المحاسبية لحساب اندماجات األعمال من قبل المجموعة )راجع اإليضاح رقم 
 

وعة. كما يتم يتم حذف المعامالت الداخلية واألرصدة واألرباح غير المحققة من المعامالت المبرمة بين شركات المجم
استبعاد الخسائر غير المحققة ما لم توفر المعاملة دليالً على االنخفاض في قيمة األصل المحّول. لقد تم تعديل السياسات 

 المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة بما يضمن اتساقها مع السياسات المطبقة من قبل المجموعة. 
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 )تابع( مبادئ التوحيد ومحاسبة حقوق الملكية 2-3
 
 الشركات التابعة )تابع(       (1)
 

يتم بيان الحصص غير المسيطرة في نتائج وحصص الشركات التابعة بشكل منفصل في بيان الربح أو الخسارة الموحد 
 نية العمومية على التوالي.وبيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية والميزا

 
 الشركات الزميلة        ( 2)
 

الشركات الزميلة هي جميع المنشآت التي تمارس عليها المجموعة تأثيرا جوهريا دون السيطرة الكاملة أو المشتركة. ويتمثل 
في الشركات الزميلة من حقوق التصويت. يتم احتساب االستثمارات  ٪50و ٪20ذلك عموماً حينما تمتلك المجموعة ما بين 

 ( أدناه(، بعد تسجيلها مبدئيا بالتكلفة. 3باستخدام طريقة حقوق الملكية المحاسبية )انظر )
 
 طريقة حقوق الملكية  (3)
 

وفقا لطريقة حقوق الملكية، يتم االعتراف باالستثمارات مبدئيا بالتكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك لالعتراف بحصة المجموعة 
سائر الشركة المستثمر فيها بعد االستحواذ ضمن حساب الربح أو الخسارة، وحصة المجموعة من الحركات في أرباح أو خ

في الدخل الشامل اآلخر للشركة المستثمر فيها ضمن الدخل الشامل اآلخر. يتم تسجيل األرباح المستلمة أو المستحقة من 
 الشركات الزميلة كانخفاض في القيمة الدفترية لالستثمار.

 
عندما تكون حصة المجموعة من خسائر االستثمار المحتسب بطريقة حقوق الملكية مساوية لحصتها في االستثمار أو زائدة 
عنها، بما في ذلك أي ذمم مدينة أخرى غير مضمونة، فإن المجموعة ال تسجل أي خسائر أخرى، إال إذا كانت قد تكبدت 

 ألخرى. التزامات أو أجرت دفعات بالنيابة عن المنشأة ا
 

يتم استبعاد األرباح غير المحققة من المعامالت بين المجموعة وشركاتها الزميلة بقدر حصة المجموعة في الشركات 
الزميلة. كما يتم حذف الخسائر غير المحققة ما لم توفر المعاملة دليالً على وجود انخفاض في قيمة األصل المحّول. لقد تم 

كات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية عند الضرورة بما يضمن اتساقها مع السياسات المطبقة تعديل السياسات المحاسبية للشر
 من قبل المجموعة. 

 
يتم فحص القيمة الدفترية لالستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية لتحري االنخفاض في القيمة وفقا للسياسة المحاسبية 

 .7-2في اإليضاح 
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 )تابع( مبادئ التوحيد ومحاسبة حقوق الملكية 2-3
 
 التغيرات في حصص الملكية  (4)
 

ُتعامل المجموعة المعامالت المبرمة مع حملة الحصص غير المسيطرة التي ال ينتج عنها فقدان السيطرة كمعامالت مع 
إجراء تعديل بين القيم الدفترية للحصص المسيطرة وغير حاملي األسهم في المجموعة. يؤدي التغير في حصة الملكية إلى 

المسيطرة، بحيث يعكس حصصهم في الشركة التابعة. يتم االعتراف بأي فرق بين قيمة التعديل على الحصص غير 
 المسيطرة وأي مقابل مدفوع أو مستلم في احتياطي منفصل ضمن حقوق الملكية العائدة لُماّلك الشركة. 

 
مجموعة عن توحيد أو حساب حقوق الملكية لالستثمار بسبب فقدان السيطرة أو التأثير الجوهري، فإن أي عندما تتوقف ال

حقوق محتفظ بها في المنشأة ُيعاد قياسها بالقيمة العادلة مع االعتراف بالتغير في القيمة الدفترية ضمن الربح أو الخسارة. 
بدئية ألغراض االحتساب الالحق للحقوق المحتفظ بها إما كشركة زميلة وتصبح هذه القيمة العادلة هي القيمة الدفترية الم

أو كموجودات مالية. وباإلضافة إلى ذلك، يتم احتساب أي مبالغ سبق االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق 
اد الصلة. وقد يعني هذا أن ُيع بتلك المنشأة كما لو كانت المجموعة قد قامت مباشرة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات

 تصنيف المبالغ المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة. 
 

إذا تم تخفيض حصة الملكية في شركة زميلة مع االحتفاظ بالتأثير الجوهري، فال ُيعاد تصنيف إال الحصة المتناسبة من 
 الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة عند االقتضاء. المبالغ التي سبق االعتراف بها في الدخل 
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 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة           2

 
 )تابع(أساس التوحيد  2-3
 

 :2016ديسمبر  31فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة للشركة كما في 
 

 نسبة     
 الملكية

  

       
 

الرقم 
 المتسلسل

 اسم الشركة 
 التابعة

 
 بلد التأسيس 

 ومزاولة النشاط

 

 النشاط الرئيسي  2015  2016

          

1. 
 مينا كول للنقليات 

 المنطقة الحرة
رأس الخيمة، اإلمارات  

 العربية المتحدة
 

100٪   100٪  النقليات  
          

 
 
2. 

 جلفار للصناعات 
 الدوائية ش.ع.م

 

 إثيوبيا

 

55٪   55٪   
واد تصنيع األدوية وم

 والتعبئة التغليف
          

 
3. 

جلفار فارما جي إم بي 
 اتش

 
 ألمانيا

 
100٪   100٪   

المستلزمات  تصنيع
 متوقفة -الطبية 

          

 
 جلف انجكت ذ.م.م .4

اإلمارات العربية  -دبي  
 المتحدة

 
15٪   15٪   

 تصنيع
 المستلزمات الطبية

          

 
5. 

صة راك الدوائية الخا
 المحدودة

 
 بنغالديش -دكا 

 
0.55٪   0.55٪  تصنيع األدوية  

          

 
6. 

جلفار العربية السعودية 
 ذ.م.م

المملكة العربية  -رابغ  
 السعودية

 
15٪   15٪  تصنيع األدوية  

          

 
 شركة جلفار مصر ذ.م.م .7

 
 مصر -القاهرة 

 
100٪   100٪   

موزع منتجات شركة 
 فار في مصرجل

          

 
 شركة جلفار للسكري .8

اإلمارات  -رأس الخيمة  
 العربية المتحدة

 
100٪   100٪   

تصنيع منتجات 
 اإلنسولين

          

 
 جلفار للتجارة العامة ذ.م.م  .9

اإلمارات  -رأس الخيمة  
 العربية المتحدة

 
100٪   100٪  التجارة العامة  

          

 
 ينا كول لتجارة المعدات م .10

اإلمارات  -رأس الخيمة  
 العربية المتحدة

 
100٪   100٪  التجارة العامة  
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 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2

 
 ممتلكات ومنشآت ومعدات 2-4
 

ث والتجهيزات، تشتمل الممتلكات والمنشآت والمعدات على األرض والمباني، والمنشآت واآلالت، والتركيبات، واألثا
 والمركبات، واألدوات والمعدات، والتحسينات على العقار المستأجر، واألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز.

 
يتم إظهار الممتلكات والمنشآت والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصاً االستهالك المتراكم. تشتمل التكلفة التاريخية على النفقات 

لموجودات. ال يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو احتسابها كأصل منفصل، المنسوبة مباشرة إلى شراء ا
حسبما يكون مالئماً، إال عندما يكون من المرّجح أن تتدفق إلى المجموعة فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون 

 كاليف أعمال التصليح والصيانة األخرى إلى بيان الدخل الشاملباإلمكان قياس تكلفة البند بشكٍل موثوق. يتم تحميل كافة ت
 خالل السنة المالية التي يتم تكبدها فيها.

 
ُيحتسب االستهالك على الموجودات باستخدام طريقة القسط الثابت بمعدالت ُتحتسب لتوزيع تكلفة الموجودات وصوالً إلى 

 ية المقدرة.قيمها التقديرية المتبقية على مدى أعمارها اإلنتاج
 

 تتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات وأعمارها اإلنتاجية، وتعديلها عند الضرورة، بتاريخ كل فترة تقرير.
 

 فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للسنة الحالية والسنوات المقابلة لبنود الممتلكات والمعدات الرئيسية:
 

  الموجودات
 العمر 

 )بالسنوات(

   
50-10 مبانٍ   

17-3 منشآت وآالت  
25-4 تركيبات  
10-3 مركبات  

10-4 أثاث وتجهيزات  
10-3 أدوات ومعدات  

25-10  تحسينات على األراضي  
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 )تابع(ممتلكات ومنشآت ومعدات  2-4
 

مة ردادها إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من القييتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل مباشرة إلى القيمة الممكن است
 المقدرة لالسترداد.

 
 يتم تحديد األرباح والخسائر من االستبعاد بمقارنة العوائد مع القيمة الدفترية، ويتم إدراجها ضمن بيان الدخل الموحد.

 
دام، يتم تحويلها إلى الفئة المالئمة لها ضمن تظهر األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة. وعندما تكون جاهزة لالستخ

 الممتلكات والمنشآت والمعدات ويتم استهالكها وفقاً لسياسة المجموعة.
 
 موجودات غير ملموسة      2-5
 
 منتجات مطورة (أ)

 
ألسماء اتمثل المنتجات قيد التسويق القيمة المركبة لحقوق الملكية المستحوذ عليها وبراءات االختراع وحقوق التوزيع و

التجارية للمنتجات التي تم االستحواذ عليها كجزء من اندماج األعمال، ويتم إدراجها بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. 
ويكون لها أعمار إنتاجية محددة. يتم تحميلها الحقاً بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وأي انخفاض في القيمة، إن وجد. يتم 

 عاما.  20إلى  15باستخدام أساس طريقة القسط الثابت على مدار العمر اإلنتاجي الذي يتراوح بين  إطفاء هذه المنتجات
 
 التراخيص والتصاريح (ب)
 

تشتمل التراخيص والتسجيالت والتصاريح على حقوق توزيع منتجات جلفار في دول معينة تم االستحواذ عليها كجزء من 
دلة بتاريخ االستحواذ. تحدد القيمة بحساب القيمة الحالية للفوائد االقتصادية المستقبلية اندماج األعمال ويتم إدراجها بالقيمة العا

التي يتوقع أن تنشأ من هذه التراخيص والتصاريح، ويكون لها أعمار إنتاجية محددة ويتم تحميلها الحقا بالتكلفة ناقصا 
 باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع التكاليف علىاإلطفاء المتراكم واالنخفاض في القيمة، إن وجد. ويحتسب اإلطفاء 

 عاماً.  20أعوام و 5مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة التي تتراوح بين 
 
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 2-6
 

تم مراجعة تال تخضع الموجودات التي ليس لها عمر إنتاجي لإلطفاء، بل يتم فحصها سنوياً لتحري االنخفاض في قيمتها. 
الموجودات التي تخضع لإلطفاء لتحري االنخفاض في قيمتها عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة 
الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. يتم احتساب خسارة االنخفاض في القيمة وفقاً للمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية 

لالسترداد. إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو القيمة قيد لألصل قيمته القابلة 
االستخدام، أيهما أعلى. وألغراض تقييم االنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات لدى أدنى المستويات التي تتوفر لها 

 يد النقد(. تتم مراجعة الموجودات غير المالية التي تعرضت النخفاضتدفقات نقدية يمكن تحديدها بشكٍل منفصل )وحدات تول
 في قيمتها لتحري احتمال عكس االنخفاض في القيمة بتاريخ كل تقرير.
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 الموجودات المالية 2-7
 
 التصنيف 2-7-1
 

( 8( واستثمارات متاحة للبيع )إيضاح 11كقروض وذمم مدينة )إيضاح  تصّنف المجموعة موجوداتها المالية حالياً 
(. يعتمد التصنيف على الغرض الذي من أجله تم 10وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة )إيضاح 

 دئي.شراء الموجودات المالية. تقوم اإلدارة بتحديد التصنيف لموجوداتها المالية عند االعتراف المب
 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة (أ)
 

إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة هي عبارة عن موجودات مالية محتفظ بها بغرض المتاجرة. 
  إلى متوسطة األجل.يتم تصنيف األصل المالي في هذه الفئة إذا تم اقتناؤه أساسا بغرض بيعه خالل فترة قصيرة 

 
 القروض والذمم المدينة (ب)

 
القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوٍق نشطة. يتم 

راً بعد شه 12إدراج القروض والذمم المدينة تحت بند موجودات متداولة، باستثناء تلك التي لها فترات استحقاق تزيد عن 
تاريخ التقرير حيث يتم تصنيفها كموجودات غير متداولة. تتكون القروض والذمم المدينة الخاصة بالمجموعة "ذمم مدينة 

( و"مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة" 11تجارية وأخرى" )باستثناء المبالغ المدفوعة مقدماً والدفعات المقدمة( )إيضاح 
 ( كما في بيان المركز المالي الموحد.12" )إيضاح ( و"نقد وما في حكمه28)إيضاح 

 
(. كما يتم عرض بيان 1-3يتم بيان مدى تعّرض المجموعة للمخاطر المرتبطة بامتالك هذه األدوات المالية في اإليضاح )

 ( من البيانات المالية الموحدة.30تفصيلي حول تصنيف األدوات المالية في اإليضاح )
 
 لبيعموجودات مالية متاحة ل (ج)
 

الموجودات المالية المتاحة للبيع هي موجودات غير مشتقة مصنفة في هذه الفئة وغير مصنفة في أي من الفئات األخرى 
شهراً بعد تاريخ الميزانية  12ويتم إدراجها ضمن الموجودات غير المتداولة ما لم تعتزم اإلدارة بيع االستثمار في غضون 

 العمومية. 
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 )تابع(الموجودات المالية  2-7
 
 التسجيل وإلغاء التسجيل والقياس 2-7-2
 

شراء وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة ب -ُتحتسب المشتريات والمبيعات االعتيادية للموجودات المالية بتاريخ المعاملة 
لعادلة زائداً تكاليف المعاملة لكافة الموجودات المالية غير المدرجة أو بيع األصل. تحتسب االستثمارات مبدئياً بالقيمة ا

بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة. أما الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة، فتحتسب 
ية لموحد. يتم إيقاف احتساب الموجودات المالمبدئياً بالقيمة العادلة ويتم إدراج تكاليف المعاملة كمصروف في بيان الدخل ا

عند انقضاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من االستثمارات أو عندما يتم تحويلها مع قيام المجموعة بتحويل كافة 
ن خالل دلة ممخاطر وعوائد الملكية بشكٍل كامل. ُتـقاس الموجودات المالية المتوفرة للبيع والموجودات المالية بالقيمة العا

الربح والخسارة الحقاً بالقيمة العادلة. كما يتم الحقاً إدراج القروض والذمم المدينة مبدئياً بالقيمة العادلة والحقاً بالتكلفة 
 المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

 
لة المتراكمة إن تعديالت القيمة العادعندما يتم بيع األوراق المالية المصنفة كمتاحة للبيع أو تتعرض النخفاض في قيمتها، ف

المحتسبة ضمن حقوق الملكية يتم إدراجها في بيان الدخل الموحد ضمن بند "أرباح وخسائر من استثمارات في أوراق 
 مالية". 

 
الل الربح ختم عرض األرباح أو الخسائر الناشئة عن التغيرات في القيمة العادلة لفئة "الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

 والخسارة" في بيان الدخل الموحد ضمن بند "إيرادات/)خسائر( أخرى من االستثمارات" في الفترة التي تنشأ فيها. 
 

تحتسب إيرادات توزيعات األرباح من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والمتاحة للبيع في بيان 
 ادات / )خسائر( أخرى من االستثمارات" عندما يتأكد حق المجموعة في قبض الدفعات. الدخل الموحد ضمن بند "إير

  
 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية 2-8
 

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في بيان المركز المالي عند وجود حق قانوني واجب النفاذ 
ون هناك نية للتسوية على أساس الصافي أو بيع األصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت. بمقاصة المبالغ المحتسبة ويك

ويجب أال يكون الحق القانوني الواجب النفاذ مشروطاً بأحداث مستقبلية، كما يجب أن يكون قابالً للتنفيذ في سياق العمل 
 االعتيادي وعند تعثر أو إعسار أو إفالس المجموعة أو الطرف المقابل.
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 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 2-9
 
 موجودات مدرجة بالتكلفة المطفأة (أ)

 
تقوم المجموعة في نهاية كل فترة تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على تعّرض األصل المالي أو مجموعة من 

يمة. ال ُيعتبر أن األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية قد تعّرض أو تعّرضت الموجودات المالية لالنخفاض في الق
لالنخفاض في القيمة وتم تكبد خسائر االنخفاض في القيمة إال إذا توفر دليل موضوعي على وقوع االنخفاض في القيمة 

ويكون لذلك الحدث )أو تلك األحداث( نتيجة لحدٍث واحد أو أكثر يحصل بعد االعتراف المبدئي باألصل )"حدث خسارة"( 
أثٌر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية بشكٍل يمكن تقديره على نحٍو 

 موثوق به. 
 

ة كبيرة ماليقد يشمل الدليل على االنخفاض في القيمة مؤشرات تدل على مواجهة المدين أو مجموعة من المدينين لصعوبات 
أو العجز عن السداد أو التأخر في سداد الفوائد أو الدفعات األصلية أو احتمالية دخول المدينين في إجراءات إشهار إفالس 
أو إعادة هيكلة مالية أخرى أو عندما تشير البيانات الجديرة بالمالحظة إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية 

 ة، مثل التغيرات في المتأخرات أو الظروف االقتصادية المقترنة بحاالت التخلف عن السداد.المستقبلية المقدر
 

بالنسبة لفئة القروض والذمم المدينة، يتم قياس مقدار الخسارة على أساس الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية 
الفائدة  ئتمان المستقبلية التي لم يتم تكبدها( مخصومة وفقاً لمعدلللتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة )باستثناء خسائر اال

 األصلي الفعلي لألصل المالي. يتم خفض القيمة الدفترية لألصل واالعتراف بمبلغ الخسارة في بيان الدخل الموحد.
 

ل وعياً بحدٍث يحصإذا نقص مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة في أي فترة الحقة، وكان باإلمكان ربط هذا النقص موض
بعد أن يتم احتساب خسارة االنخفاض في القيمة )مثل انخفاض التقييم االئتماني للمدين(، فإن عكس خسارة االنخفاض في 

 القيمة المحتسبة سابقاً يتم إدراجه في بيان الدخل الموحد.
 
 موجودات مصنفة كمتاحة للبيع (ب)
 

إذا كان هناك أي دليل موضوعي على تعّرض األصل المالي أو مجموعة  تقوم المجموعة في نهاية كل فترة تقرير بتقييم ما
 من الموجودات المالية لالنخفاض في القيمة.

 
بالنسبة الستثمارات األسهم، فإن التراجع الكبير أو طويل األجل في القيمة العادلة للورقة المالية لما دون تكلفتها يعتبر أيضاً 

ياسها التي يتم ق –خفاض في القيمة. فإذا وجد مثل هذا الدليل، فإن الخسارة المتراكمة مؤشراً على تعّرض الموجودات لالن
بوصفها الفرق بين تكلفة االستحواذ والقيمة العادلة الحالية، ناقصاً أي خسارة عن االنخفاض في قيمة ذلك األصل المالي 

كية وتسجيلها في حساب الربح والخسارة. إن يتم حذفها من حقوق المل –التي سبق تسجيلها في حساب الربح والخسارة 
خسائر انخفاض القيمة المحتسبة في بيان الدخل الموحد بخصوص أدوات حقوق الملكية ال يتم عكسها من خالل بيان الدخل 

 الموحد. 
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 مخزون 2-10
 

المواد االستهالكية واألعمال قيد اإلنجاز والبضائع الجاهزة بالتكلفة أو يتم إظهار المواد الخام والمخازن وقطع الغيار و
صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. تشتمل التكلفة على المواد المباشرة والعمالة المباشرة ونسبة مالئمة من المصروفات 

تكاليف يعابية التشغيلية االعتيادية. يتم إسناد الغير المباشرة الثابتة والمتغيرة، وتدرج هذه األخيرة على أساس الطاقة االست
إلى البنود الفردية للمخزون على أساس المتوسط المرجح للتكلفة. يتم تحديد تكاليف بنود المخزون المشتراة بعد حسم 

لتكاليف ا الخصومات والحسومات. يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقّدر في سياق العمل االعتيادي، ناقصاً 
  المقدرة الالزمة لتنفيذ عملية البيع.

 
 ذمم مدينة تجارية 2-11
 

الذمم المدينة التجارية هي المبالغ المستحقة من العمالء نظير البضائع المبيعة في سياق العمل االعتيادي. فإذا كان من 
عادية للمنشأة إذا كانت أطول(، يتم المتوقع تحصيل هذه الذمم في غضون سنة واحدة أو أقل )أو خالل دورة التشغيل ال

 تصنيفها كموجودات متداولة. وخالفاً لذلك يتم عرضها كموجودات غير متداولة. 
 

 اً ُتحتسب الذمم المدينة التجارية مبدئياً بالقيمة العادلة وُتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، ناقص
مة )إن وجد(. لمزيد من المعلومات حول محاسبة المجموعة عن الذمم المدينة التجارية انظر مخصص االنخفاض في القي

 . 11إيضاح 
 
 نقد وما في حكمه 2-12
 

لغرض عرض بيان التدفقات النقدية، يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب لدى المؤسسات 
األخرى قصيرة األجل ذات السيولة العالية التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر المالية، إلى جانب االستثمارات 

أو أقل والتي تكون جاهزة للتحويل إلى مبالغ نقدية معلومة والتي ال تتأثر تأثراً كبيراً بمخاطر التغير في القيمة والسحب 
قروض في المطلوبات المتداولة في بيان المركز المصرفي على المكشوف. يتم بيان السحوبات على المكشوف ضمن ال

 المالي.
 
 رأس المال 2-13
 

 تصنف األسهم العادية كحقوق ملكية.
 
 ذمم دائنة تجارية وأخرى  2-14
 

تمثل هذه المبالغ المطلوبات غير المدفوعة عن السلع والخدمات المقدمة للمجموعة قبل نهاية السنة المالية. وهذه المبالغ 
يوماً من تاريخ االعتراف بها. يتم عرض الذمم الدائنة التجارية  120إلى  30وعادة ما تدفع في غضون غير مضمونة 

شهرا من الفترة المشمولة  12واألخرى ضمن المطلوبات المتداولة باستثناء تلك التي تكون مستحقة الدفع بعد أكثر من 
 ة الفعلية. لة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدبالتقرير. يتم االعتراف بهذه المبالغ مبدئيا بالقيمة العاد
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 منافع الموظفين 2-15
 
 منافع الموظفين من غير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة (أ)

 
ية المتحدة لاللتزام المقّدر لمستحقاتهم من اإلجازات السنويتم رصد استحقاقات للموظفين العاملين في دولة اإلمارات العربية 

وتذاكر السفر نتيجة لخدماتهم المقدمة حتى بيان المركز المالي. يتم كذلك رصد مخصص لمكافآت نهاية الخدمة المستحقة 
 المالي.   بيان المركز للموظفين وفقاً لقانون العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وذلك عن فترات خدمتهم حتى تاريخ

 
يتم بيان المخصص المتعلق باإلجازة السنوية وتذاكر السفر كمطلوٍب متداول، بينما يتم عرض المخصص المتعلق بمكافآت 

 نهاية الخدمة للموظفين كمطلوٍب غير متداول.
 
 نظام المعاشات والتأمينات االجتماعية لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة (ب)
 

وعة عضواً في نظام المعاشات والتقاعد الذي تديره الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية. يتم سداد تعتبر المجم
المساهمات المستحقة للموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة ويتم تحميلها في بيان الدخل الموحد وفقاً ألحكام 

قانون المعاشات والتأمينات االجتماعية. ال يترتب على المجموعة التزامات  ، بشأن1999لسنة  17القانون االتحادي رقم 
 بأداء دفعات أخرى بمجرد دفع المساهمات.

 
 مخصصات     2-16
 

ُتحتسب المخصصات عن المطالبات القانونية وااللتزامات األخرى عندما يترتب على المجموعة التزام قانوني أو ضمني 
ويكون من المحتمل أن يستدعي األمر تدفق خارجي للموارد من أجل تسوية االلتزام، ويكون  حالي نتيجة ألحداٍث سابقة،

 باإلمكان قياس مبلغ االلتزام بشكٍل موثوق به. ال تحتسب مخصصات لخسائر العمليات المستقبلية.
 

جي للموارد لتسوية االلتزام ومتى كان هناك عدد من االلتزامات المماثلة، فإن احتمالية أن يستدعي األمر إجراء تدفق خار
يتم تحديدها بالنظر إلى فئة االلتزامات ككل. ويتم االعتراف بالمخصص حتى وإن كان هناك احتمال ضئيل بإجراء تدفق 

 خارجي فيما يتعلق بأي بند مدرج في نفس فئة االلتزامات. 
 

ة فترة مطلوبة لتسوية االلتزام الحالي في نهاييتم قياس المخصصات بالقيمة الحالية ألفضل تقدير لدى اإلدارة للنفقات ال
التقرير. ويتمثل معدل الخصم المستخدم لتحديد القيمة الحالية في معدل قبل خصم الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق 

 مويل.تالحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المصاحبة لاللتزام. تحتسب الزيادة في المخصص نتيجة لمرور الزمن كتكلفة 
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 قروض 2-17
 

تحتسب القروض مبدئياً بالقيمة العادلة صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة، وتدرج الحقاً بالتكلفة المطفأة مع احتساب أي 
قروض لخسارة على مدى فترة الفرق بين المتحصالت )صافية من تكاليف المعاملة( والقيمة المستردة في حساب الربح أو ا

باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. تحتسب الرسوم المدفوعة إلبرام تسهيالت القروض كتكاليف معاملة للقرض شريطة وجود 
 احتمال بسحب بعض التسهيالت أو جميعها. 

 
احتمال  تبين فيه وجود دليل علىوفي هذه الحالة، يتم تأجيل احتساب الرسوم حتى وقوع عملية السحب. وإلى القدر الذي ال ي

سحب بعض أو كل التسهيالت، فإن الرسوم يتم رسملتها باعتبارها ضمن المدفوعات المسبقة الخاصة بخدمات السيولة ويتم 
 إطفاؤها على مدار فترة التسهيالت المرتبطة بها.

 
 و الوفاء به أو إلغائه. ويتم االعتراف بالفرقُتحذف القروض من بيان المركز المالي عند انقضاء االلتزام المحدد في العقد أ

بين القيمة الدفترية للمطلوب المالي الذي تم إنهاؤه أو تحويله إلى طرف آخر والمقابل المدفوع، بما فيه الموجودات غير 
 النقدية المحولة أو المطلوبات المحّملة، في حساب الربح أو الخسارة كدخل آخر أو تكاليف تمويل. 

 
عادة جدولة شروط المطلوب المالي وإصدار الشركة أدوات حقوق ملكية إلى أحد الدائنين إلنهاء االلتزام كليا أو في حال إ

بعض منه )مبادلة الدين بحصة في الملكية(، فإن األرباح أو الخسائر يتم تسجيلها في حساب الربح أو الخسارة الذي يحتسب 
 المالي والقيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الصادرة.  على أساس الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوب

 
يتم تصنيف القروض كمطلوبات متداولة ما لم يتوفر لدى المجموعة حق غير مشروط بتأجيل تسوية االلتزام لفترة ال تقل 

 شهراً بعد فترة التقرير. 12عن 
 
 تكاليف اقتراض 2-18
 

تي تعزى مباشرة إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل خالل الفترة تتم رسملة تكاليف االقتراض العامة والخاصة ال
الزمنية المطلوبة إلكمال وإعداد األصل لالستخدام المقصود أو البيع. إن الموجودات المؤهلة هي الموجودات التي تتطلب 

 فترة زمنية طويلة لتصبح جاهزة لالستخدام المقصود أو البيع.
  

مار المتحققة من االستثمار المؤقت لقروض محددة ريثما يتم إنفاقها على الموجودات المؤهلة من يتم خصم إيرادات االستث
 تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة. 

 
 يتم إدراج تكاليف االقتراض األخرى كمصروفات في الفترة التي يتم تكبدها فيها.



 شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.

 

 )تابع( 2016ديسمبر  31دة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات المالية الموح

 

(29) 

 

 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2

 
 يراداتاالعتراف باإل 2-19
 

يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المقبوض أو المدين. تكون المبالغ المفصح عنها كإيرادات صافية من العوائد 
 والمخصصات التجارية والحسومات والمبالغ المحصلة نيابة عن الغير.

 
موثوق به، وعندما يكون من المحتمل أن  تعترف المجموعة باإليرادات عندما يكون باإلمكان قياس مبلغ اإليرادات بشكلٍ 

تتدفق إلى المجموعة منافع اقتصادية مستقبلية، وعندما يتم استيفاء معايير محددة لكل نشاط من أنشطة المجموعة على النحو 
المعاملة  عالمبين أدناه. تستند المجموعة في إعداد تقديراتها إلى النتائج التاريخية، مع األخذ في االعتبار نوع العميل ونو

 وشروط كل اتفاق.
 

 البيع بالجملة -بيع السلع 
 

تقاس اإليرادات من بيع البضائع في سياق األنشطة االعتيادية بالقيمة العادلة للمقابل المقبوض أو المدين، صافية من 
 المرتجعات والحسومات.

 
 تدرج اإليرادات في بيان الدخل الموحد في الحاالت التالية:

 

 ليل مقنع على تحويل كافة مخاطر ومزايا الملكية الهامة إلى العميل.عندما يتوفر د 

 .عندما يكون من المحتمل استرداد مقابل البيع 

 .عندما يكون باإلمكان تقدير التكاليف ذات الصلة والمرتجعات المحتملة من البضائع بشكل موثوق 

 .عندما ال تكون هناك مشاركة إدارية حالية في البضائع 

 باإلمكان قياس قيمة اإليرادات بشكٍل موثوق به. عندما يكون 
 

 يتم تحويل المخاطر والمزايا الهامة الناتجة عن الملكية وفق الشروط التعاقدية المتفق عليها مع العمالء. 
 
 إيجارات     2-20
 

ن مه وذلك لمعرفة ما إذا كالتحديد ما إذا كان العقد يعد أو يتضمن إيجاراً أم ال، فإن ذلك يستند إلى مضمون العقد عند إبرا
الوفاء بالعقد مرهوناً باستخدام أصل معين أو موجودات محددة في العقد الذي ينقل الحق في استخدام األصل، حتى وإن لم 

 ينص العقد صراحة على هذا الحق.
 

 إيجار تشغيلي
 

يتم  الملكية كعقود إيجار تشغيلي. يتم تصنيف عقود اإليجار التي يحتفظ بموجبها المؤّجر بجزء كبير من مخاطر ومزايا
تحميل الدفعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلي )صافية من أي حوافز مقبوضة من المؤّجر( إلى بيان الدخل الموحد 

 بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
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 إلغاء تسجيل األدوات المالية  2-21
 
 الموجودات المالية (أ)
 

 ُيلغى تسجيل األصل المالي )أو إن أمكن جزء من األصل المالي( في أي من الحاالت التالية:
 

 عندما تنقضي الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل. ·

ل التزام بسدادها بالكامل إلى طرف أن تحتفظ المجموعة بالحق في استالم التدفقات النقدية من األصل مع تحم ·
 آخر دون أي تأخير ملموس بناًء على ترتيبات "تمرير المدفوعات"، أو

أن تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل وإما أ( أن تكون قد حّولت كافة المخاطر  ·
كافة المخاطر والمزايا المرتبطة باألصل بشكٍل  والمزايا المرتبطة باألصل بشكٍل كامل أو ب( لم تقم بتحويل

 كامل، ولكنها تكون قد قامت بتحويل حق السيطرة على األصل.
 
 المطلوبات المالية (ب)
 

 ُيلغى تسجيل المطلوب المالي عند الوفاء بااللتزام المترتب على المطلوب أو إلغائه أو انقضاء أجله.
 

فس الُمقرض بناًء على شروط جديدة تختلف بشكل جوهري عن الشروط األصلية إذا تم استبدال التزام مالي قائم بآخر من ن
أو عندما يتم تعديل شروط االلتزام الحالي بشكٍل كامل، تتم معاملة هذا االستبدال أو التعديل كما لو كان إلغاء اللتزام أصلي 

ي بيان اللتزامين وأي تكاليف أو أتعاب متكبدة فمسجل وتسجيالً اللتزام جديد. ويتم إدراج الفرق بين القيمة الدفترية لكال ا
 الدخل الموحد.

 
 إيرادات الفائدة 2-22
 

تستحق إيرادات الفائدة على أساس الفترة الزمنية، بالرجوع إلى المبلغ المعلق، وعلى أساس معدل الفائدة الفعلي الساري، 
لية المقدرة طوال العمر المتوقع لألصل المالي إلى وهو المعدل الذي يعمل تحديداً على خصم المقبوضات النقدية المستقب

 صافي قيمته الدفترية. 
 
 توزيعات أرباح  2-23
 

 تحتسب اإليرادات من أرباح االستثمارات عندما يتقرر حق الشركة في قبض دفعات األرباح.
 
 األرباح الموزعة 2-24
 

ت المالية الموحدة للمجموعة خالل الفترة التي يتم تحتسب األرباح الموزعة على المساهمين ضمن المطلوبات في البيانا
 فيها اعتماد توزيعات األرباح من قبل المساهمين في الجمعية العمومية السنوية. 
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 ربحية السهم 2-25
 
 ربحية السهم األساسية   (1)
 

 تحتسب ربحية السهم األساسية بقسمة ما يلي: 
 

 اح المنسوبة لمالك الشركة، ما عدا أي تكاليف متكبدة على حقوق الملكية بخالف األسهم العادية األرب 

  على المتوسط المرجح لألسهم العادية القائمة خالل السنة المالية، والمعدلة بأسهم المنحة على األسهم العادية
 (. 25الصادرة خالل السنة باستثناء أسهم الخزينة )إيضاح 

 
 هم المخّفضةربحية الس (2)
 

 تستخدم ربحية السهم المخّفضة لتعديل األرقام المستخدمة في تحديد ربحية السهم األساسية بمراعاة ما يلي: 
 

  .تأثير الفوائد وتكاليف التمويل األخرى المرتبطة باألسهم العادية المخفضة المحتملة بعد خصم ضريبة الدخل 

 ية التي قد يمكن أن تكون قائمة بافتراض تحويل جميع األسهم العادية المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية اإلضاف
 المخفضة المحتملة. 

 
 تقارير القطاعات 2-26
 

يتم إعداد التقارير عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتفق مع طريقة رفع التقارير الداخلية إلى المسؤول الرئيسي عن اتخاذ 
سؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية بمجلس إدارة المجموعة، والذي يقع القرارات التشغيلية.  وقد تم تحديد الم

 على عاتقه اتخاذ القرارات االستراتيجية.
 
 اندماج األعمال 2-27
 

تستخدم طريقة االستحواذ المحاسبية من أجل حساب جميع اندماجات األعمال، بغض النظر عّما إذا كان االستحواذ يتمثل 
 لكية أو موجودات أخرى. يشمل المقابل المحول لقاء االستحواذ على شركة تابعة ما يلي: في أدوات حقوق م

 

  القيم العادلة للموجودات المحولة 

  .المطلوبات المتكبدة للُمـالك السابقين في الشركة المستحوذ عليها 

  .حصص حقوق الملكية الصادرة عن المجموعة 

 ن أي ترتيبات طارئة. القيمة العادلة ألي أصل أو مطلوب ناتج ع 

  .القيمة العادلة ألي حصة مملوكة قبل االستحواذ من حصص حقوق الملكية في الشركة التابعة 
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 )تابع( اندماج األعمال 2-27
 

محتملة المحّملة عن اندماج األعمال، يتم مبدئياً قياس الموجودات المحددة المستحوذ عليها وكذلك المطلوبات وااللتزامات ال
باستثناء بعض الحاالت المحدودة، بقيمها العادلة بتاريخ االستحواذ. تعترف المجموعة، على أساس كل عملية استحواذ على 
حدة، بأي حصة غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها إما بالقيمة العادلة أو بالحصة المتناسبة للحصة غير المسيطرة 

 صافي الموجودات المحددة في الشركة المستحوذ عليها. وتدرج التكاليف المتعلقة باالستحواذ في المصاريف. من 
 

  إدارة المخاطر المالية  3

 
 عوامل المخاطر المالية   3-1
 

تتعرض المجموعة من خالل أنشطتها لمخاطر مالية متنوعة وهي: مخاطر السوق )تشمل مخاطر صرف العمالت األجنبية 
ومخاطر األسعار ومخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية والقيمة العادلة( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج 
إدارة المخاطر لدى المجموعة بصورة عامة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية ويهدف إلى الحد من اآلثار 

 األداء المالي للمجموعة. تضطلع إدارة المجموعة بمهام إدارة المخاطر.  السلبية المحتملة لهذه المخاطر على
 

 مخاطر السوق )أ(
 
 مخاطر صرف العمالت األجنبية (1)
 

تنشأ مخاطر صرف العمالت األجنبية من المبيعات والمشتريات والموجودات أو المطلوبات المدرجة والمقومة بعملة غير 
 العملة الوظيفية للمنشأة. 

 
وعة معرضة لمخاطر صرف العمالت األجنبية التي تنشأ عندما تكون المعامالت التجارية المستقبلية أو الموجودات المجم

أو المطلوبات المعترف بها مقّومة بعملة غير العملة الوظيفية لكل من منشآت المجموعة. وضعت اإلدارة سياسات تتطلب 
بية مقابل عمالتها الوظيفية. وبما أن الدرهم اإلماراتي مربوط من شركات المجموعة إدارة مخاطر صرف العمالت األجن

بالدوالر األمريكي، فإن األرصدة المقومة بالدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر صرف كبيرة. تعمل المجموعة على الصعيد 
و والجنيه ندية واليورالدولي وتتعرض لمخاطر الصرف األجنبي الناشئة عن التعرضات للعمالت المختلفة، أهمها الروبية اله

 المصري. 
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  إدارة المخاطر المالية 3

 
 )تابع( عوامل المخاطر المالية 3-1
 

 )تابع( مخاطر السوق )أ(
 

 مخاطر صرف العمالت األجنبية )تابع(  ( 1)
 

 إن الموجودات والمطلوبات النقدية للمجموعة المقومة بالدرهم كما في تاريخ الميزانية العمومية كما يلي:
 

 المجموع  جنيه مصري  يورو  روبية هندية 
 مليون  مليون  مليون  مليون 2016

        
 4.7  -  -  4.7 موجودات مالية متاحة للبيع  

 12.8  0.6  12.2  - نقد وما في حكمه
 27.3  27.3  -  - ذمم مدينة تجارية

(39.8)  - قروض بنكية   -  (39.8)  

 
(27.9)  4.7 ميةصافي تعرض الميزانية العمو   27.9  5.0 

        
2015        

        
 35.0  -  -  35.0 موجودات مالية متاحة للبيع  

 34.7  22.7  12.0  - نقد وما في حكمه
 49.0  49.0  -  - ذمم مدينة تجارية

(41.3)  - قروض بنكية   -  (41.3)  

 
(29.3)  35.0 صافي تعرض الميزانية العمومية   .771   77.5 

 
 

مقابل اليورو ونسبة  ٪5يستعرض الجدول التالي مدى تأثر المجموعة بزيادة أو نقص سعر صرف الدرهم اإلماراتي بنسبة 
مقابل الجنية المصري مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة، في بيان الدخل الموحد )بسبب القيمة العادلة للموجودات  10٪

عند  ٪10 - ٪5ة للتغير في أسعار صرف العمالت األجنبية(. يستخدم معدل حساسية بنسبة والمطلوبات النقدية الحساس
تقديم التقارير الداخلية حول مخاطر العمالت األجنبية إلى كبار موظفي اإلدارة حيث تمثل هذه النسبة تقدير اإلدارة للتغير 

الحساسية إال على البنود النقدية المقومة بالعملة المعقول المحتمل في أسعار صرف العمالت األجنبية. ال يشتمل تحليل 
 في أسعار صرف العمالت األجنبية. ٪10 - ٪5األجنبية، ويتم تعديل أسعار التحويل المتعلقة بها بنهاية السنة بنسبة تغير 
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  إدارة المخاطر المالية 3

 
 )تابع(عوامل المخاطر المالية  3-1
 

 )تابع( مخاطر السوق )أ(
 

 خاطر صرف العمالت األجنبية )تابع(م      ( 1)
 

 2016  2015 

 

 الزيادة /
 )النقص(
 في نقاط
  األساس

 التأثير على
 الربح قبل

 ضريبة الدخل
  مليون درهم

 الزيادة /
 )النقص(
 في نقاط
  األساس

 التأثير على
 الربح قبل

 ضريبة الدخل
 مليون درهم

        
 1.5  ٪5+  2.6  ٪5+ اليورو

 
 -5٪  (2.6)  -5٪  (1.5) 

 
 3.6  ٪5+  3.0  ٪10+ جنيه مصري

 
 -10٪  (3.0)  -5٪  (3.6) 

 
 مخاطر األسعار  (2)

 
إن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار األسهم عن استثماراتها بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة والموجودات المالية 

 وتنفيذ تلك االستثمارات مع مؤسسات ذات سمعة مالية جيدة إلدارة هذه المخاطر.  المتاحة للبيع. تقوم المجموعة بتنويع
 

بناًء على  ٪10كما في تاريخ التقرير، فيما لو ارتفعت / انخفضت أسعار االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بنسبة 
 االفتراضات الموضحة أدناه وظلت جميع المتغيرات األخرى ثابتة، لكانت 

 

 مليون( في حالة االستثمارات المحتفظ بها  2.1: 2015مليون درهم ) 1.9قد ارتفعت/ انخفضت بمبلغ  األرباح
 للمتاجرة.

  مليون( في حالة االستثمارات المتاحة  7.3: 2015مليون درهم ) 4.7حقوق الملكية قد ارتفعت/ انخفضت بمبلغ
 للبيع.

 
 لعادلةمخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية والقيمة ا (3)
 

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة بالنسبة للمجموعة من الودائع البنكية والقروض طويلة األجل. تعرض القروض المصدرة بأسعار 
متفاوتة المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية، بينما تعرض القروض المصدرة بأسعار فائدة ثابتة المجموعة 

 لعادلة والتي تتم مقاصة جزء منها بالنقد المحتفظ به بمعدالت متغيرة. لمخاطر أسعار الفائدة للقيمة ا
 

المجموعة معرضة أيضاً لمخاطر أسعار الفائدة فيما يتعلق بودائعها ألجل المحملة بمعدل ثابت لدى البنوك. خالل السنة 
 سنوياً(.  ٪2 إلى ٪1: من 2015سنوياً ) ٪2و ٪1ثابتة بين فوائد على الودائع الالحالية، تراوحت ال
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية 3

 
 )تابع( عوامل المخاطر المالية 3-1
 

 )تابع( مخاطر السوق )أ(
 
 مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية والقيمة العادلة )تابع( (3)
 

ل السنة وظلت جميع نقطة أساس خال 50فيما لو كانت أسعار الفائدة على القروض البنكية قد ارتفعت/ انخفضت بواقع 
ديسمبر  31وحقوق الملكية كما في  2016ديسمبر  31المتغيرات األخرى ثابتة، لكانت أرباح المجموعة للسنة المنتهية في 

 مليون درهم(. 2.8: 2015مليون درهم ) 3.9قد انخفضت/ ارتفعت بما يقارب  2016
 

 مخاطر االئتمان )ب(
 

لقة بإخفاق الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يتسبب في خسارة مالية ُيقصد بمخاطر االئتمان المخاطر المتع
( و"النقد وما في حكمه" 11للمجموعة، وتنشأ مخاطر االئتمان بشكل رئيسي من "الذمم المدينة التجارية واألخرى" )إيضاح 

 (. 12)إيضاح 
 

دى المجموعة سياسات تضمن تقليل تعرضها إلى مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية واألخرى، تتوفر ل
  بوضع سقوف ائتمانية لكل عميل والرقابة على الذمم المدينة القائمة بناء على العالقات طويلة األمد.

 
ا من هتعتبر الذمم المدينة التجارية المدرجة في بيان المركز المالي الموحد صافية من مخصصات الخسائر التي يتم تقدير
 723.7قبل إدارة المجموعة اعتماداً على الخبرة السابقة والبيئة االقتصادية الحالية. تتضمن مبيعات السنة الحالية مبلغ 

مليون درهم تمثل مبيعات لعميلين رئيسيين(. بلغ إجمالي  712.7: 2015مليون درهم يمثل المبيعات لعميلين رئيسيين )
 516.5: 2015) 2016ديسمبر  31مليون درهم كما في  828.1من العميلين المذكورين  الذمم المدينة التجارية المستحقة

 مليون درهم(.
  

يتمثل الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان في القيمة الدفترية للموجودات المالية المدرجة في البيانات المالية، 
 صافية من خسائر االنخفاض في القيمة.

 
  2016  2015 
 مليون درهم  مليون درهم  
     

( )بالصافي من المبالغ 11ذمم مدينة تجارية وأخرى )إيضاح 
378.9.1  المدفوعة مقدماً(   238.6.1  

 151.5  164.0  (12نقد وما في حكمه )إيضاح 
 

  542.9.1   390.1.1  
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية 3

 
 )تابع( عوامل المخاطر المالية 3-1
 

 )تابع( مخاطر االئتمان )ب( 
 

 مخاطر االئتمان المتعلقة باألدوات المالية والودائع النقدية
 

تدار مخاطر االئتمان الناتجة عن األرصدة لدى البنوك بواسطة بحيث ال يتم استثمار األموال الفائضة إال مع األطراف 
ل طرف مقابل. تقتصر الودائع البنكية والودائع المقابلة المعتمدة ذات السمعة الحسنة وضمن حدود االئتمان المخصصة لك

ألجل على الودائع لدى مؤسسات مالية تتمتع بجدارة ائتمانية مرتفعة. يعرض الجدول التالي تحليالً لألرصدة النقدية والبنكية 
 ية الرئيسية:بنكوفقاً لدرجة التصنيف االئتماني بنهاية فترة التقرير بناًء على تصنيف موديز أو ما يعادله للعالقات ال

 
  2016  2015 
 مليون درهم  مليون درهم  

    تصنيف خارجي نقد وما في حكمه
     

 A1 17.3  34.6 1الطرف المقابل رقم 
 A2 0.1  0.9 2الطرف المقابل رقم 
 -  A3 0.9 3الطرف المقابل رقم 
 Aa2 4.6  2.3 4الطرف المقابل رقم 
Aa3 -  8.22 5الطرف المقابل رقم   
 -  B1 2.7 6الطرف المقابل رقم 
 -  B3 8.7 7الطرف المقابل رقم 
 Ba2 68.0  36.9 8الطرف المقابل رقم 
 Ba3 -  2.9 9الطرف المقابل رقم 
 Baa1 -  16.2 10الطرف المقابل رقم 
 -  Baa2 38.1 11الطرف المقابل رقم 
 Baa3 5.5  9.6 12الطرف المقابل رقم 

 Caa2 -  0.1 13قم الطرف المقابل ر
 16.8  14.3 غير مصّنفة أخرى*

 
 

 
160.2  148.5 

 
* الرصيد محتفظ به لدى بنوك بدون تصنيف ائتماني رسمي. ترى اإلدارة أن هذه البنوك تعتبر مؤسسات مالية ذات جودة 

 ائتمانية عالية. 
 

 مخاطر السيولة )ج(
 

سيولة نقدية كافية وتوّفر التمويل من خالل قدر مالئم من التسهيالت تقتضي اإلدارة الحكيمة لمخاطر السيولة االحتفاظ ب
االئتمانية الملزمة. ونظراً للطبيعة الحيوية ألنشطة المجموعة، فإن المجموعة تحافظ على مرونة عملية التمويل باالحتفاظ 

 بأرصدة نقدية وبنكية كافية.
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية 3

 
 )تابع( لماليةعوامل المخاطر ا 3-1
 

 )تابع(مخاطر السيولة  )ج(
 

يحلل الجدول الموضح أدناه المطلوبات المالية للمجموعة إلى مجموعات استحقاقية ذات صلة على أساس الفترة المتبقية من 
ير المخصومة. غتاريخ التقرير حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي. إن المبالغ المبينة في الجدول تمثل التدفقات النقدية التعاقدية 

 شهراً تعادل أرصدتها الدفترية حيث إن أثر الخصم ال يعتبر كبيراً. 12كما أن األرصدة المستحقة خالل 
 

 الموجودات المالية

 
خالل سنة 

سنوات 5 - 2  واحدة  اإلجمالي  
 مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم 
      

      2016ديسمبر  31
      

 47.2  47.2  - (30احة للبيع )إيضاح موجودات مالية مت
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة 

 19.0  -  19.0 (30)إيضاح 
( )باستثناء الدفعات 30ذمم مدينة تجارية وأخرى )إيضاح 

المقدمة للموردين والذمم المدينة من الموظفين والمبالغ 
340.5.1 المدفوعة مقدماً(    -  5.340.1  

 164.0  -  164.0 (30أرصدة نقدية وبنكية )إيضاح 

 
 523.5.1   47.2  570.7.1  

      
      2015ديسمبر  31
      

 73.4  73.4  - (30موجودات مالية متاحة للبيع )إيضاح 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة 

 22.4  -  22.4 (30)إيضاح 
ية وأخرى )باستثناء الدفعات المقدمة ذمم مدينة تجار

من الموظفين والمبالغ المدفوعة  المدينةللموردين والذمم 
222.1.1 (30مقدماً( )إيضاح    -  222.1.1  

 151.5  -  151.5 (30أرصدة نقدية وبنكية )إيضاح 

 
 396.0.1   73.4  469.4.1  
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية 3

 
 )تابع( اليةعوامل المخاطر الم 3-1
 

 )تابع(مخاطر السيولة  )ج(
 

 المطلوبات المالية 
 
خالل سنة  

 واحدة
 

سنوات 5 - 2  
 

 اإلجمالي
 مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم 
      

      2016ديسمبر  31
      

 819.4  314.6  504.8 (30قروض بنكية )إيضاح 
ثناء ( )باست30ذمم دائنة تجارية ومستحقات )إيضاح 

وتذاكر السفر  الحسومات والمستحقات وراتب اإلجازة
 231.6 من العمالء(والدفعات المقدمة 

 

- 

 

231.6 
 

 736.4 المجموع
 

314.6 
 

051.0.1  

      
      2015ديسمبر  31
      

 838.7  317.8  520.9 (30قروض بنكية )إيضاح 
حقات مستذمم دائنة تجارية ومستحقات )باستثناء الحسومات وال

 وراتب اإلجازة وتذاكر السفر والدفعات المقدمة 

 240.6 (30من العمالء( )إيضاح 

 

- 

 

240.6 
 

 761.5 المجموع
 

317.8 
 

079.3.1  

 
 إدارة مخاطر رأس المال 3-2
 

ساهمين للمتتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في حماية قدرتها على االستمرار كمنشأة عاملة بهدف توفير العوائد 
 والمنافع ألصحاب المصلحة اآلخرين والمحافظة على هيكل رأسمالي قوي لخفض تكلفة رأس المال.

 
وبهدف المحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله، يمكن أن تعدل المجموعة مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين 

يع الموجودات لخفض الدين. وتمشيا مع الممارسات المتبعة لدى أو إعادة رأس المال للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة أو ب
الشركات العاملة في نفس المجال، تراقب المجموعة رأس المال على أساس نسبة المديونية. يتم حساب هذه النسبة بوصفها 

 المتداولةصافي الدين مقسومة على مجموع رأس المال. يتم حساب صافي الدين كمجموعة القروض )بما فيها القروض 
وغير المتداولة حسبما هو وارد في بيان المركز المالي الموحد( ناقصاً النقد وما في حكمه. يتم حساب مجموع رأس المال 

 بوصفه "حقوق الملكية" كما هو وارد في بيان المركز المالي الموحد زائداً صافي الدين.
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية 3
 
 )تابع(لمال إدارة مخاطر رأس ا 3-2
 

 كانت نسبة المديونية بنهاية السنة كالتالي:
 
 2016  2015 
 مليون درهم  مليون درهم 

    

 810.5  791.7 قروض
 

(164.0) أرصدة بنكية ونقد   (151.5)  
 

 659.0  627.8 صافي الدين
 

306.2.2 األسهم    292.8.2  
 

 0.3  0.3 نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية )ضعف(
 
 تقدير القيمة العادلة 3-3
 

يستعرض الجدول على الصفحة التالية تحليالً لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من حيث طريقة التقييم. وفيما يلي 
 مستويات التقييم المختلفة:

 
 ى األول(.األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة )المستو 
 
  المعطيات األخرى بخالف األسعار الُمعلنة المدرجة ضمن المستوى األول، الجديرة بالمالحظة بالنسبة لألصل أو

 المطلوب، سواًء كانت مباشرة )وهي األسعار( أو غير مباشرة )وهي المستمدة من األسعار( )المستوى الثاني(.
  

 ستند إلى بيانات سوق جديرة بالمالحظة )وهي المعطيات غير المعطيات الخاصة باألصل أو المطلوب التي ال ت
 الجديرة بالمالحظة( )المستوى الثالث(.

 
1المستوى   2المستوى    3المستوى     المجموع  

 مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم 2016ديسمبر  31
        

        الموجودات المالية
لعادلة من خالل الربح موجودات مالية بالقيمة ا

 19.0  -  -  19.0 (10والخسارة )إيضاح 
ذمم مدينة تجارية وأخرى )باستثناء الدفعات 

المقدمة للموردين الذمم المدينة من الموظفين 
340.5.1  -  - (11والمصاريف المدفوعة مقدماً( )إيضاح    340.5.1  

 164.0  164.0  -  - (12أرصدة نقدية وبنكية )إيضاح 
        لموجودات المالية المتاحة للبيعا

 30.3  -  -  30.3 (8أوراق مالية مدرجة )إيضاح 
 5.0  -  5.0  - (8صناديق مشتركة )إيضاح 

 7.1  7.1  -  - (8أوراق مالية غير مدرجة )إيضاح 
 49.3  5.0  511.6.1   565.9.1  
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 )تابع( 2016ديسمبر  31دة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات المالية الموح

 

(40) 

 

 )تابع( إدارة المخاطر المالية 3

 
 )تابع(ادلة تقدير القيمة الع 3-3
 

 
المستوى 

  األول
المستوى 

  الثاني
المستوى 

 المجموع  الثالث
 مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم 

        )تابع( 2016ديسمبر  31
        

        المطلوبات المالية
 791.8  791.8  -  - (17قروض بنكية )إيضاح 

تثناء ذمم دائنة تجارية ومستحقات )باس
الحسومات والمستحقات وراتب اإلجازة وتذاكر 

السفر والدفعات المقدمة من العمالء )إيضاح 
18) -  -  231.6  231.6 

 -  -  023.4.1   023.4.1  

        2015ديسمبر  31
        

        الموجودات المالية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 22.4  -  -  22.4 (10والخسارة )إيضاح 
ذمم مدينة تجارية وأخرى )باستثناء الدفعات 

المقدمة للموردين والذمم المدينة من الموظفين 
222.1.1  -  - (11والمصاريف المدفوعة مقدماً( )إيضاح    222.1.1  

 151.5  151.5  -  - (12أرصدة نقدية وبنكية )إيضاح 
        الموجودات المالية المتاحة للبيع

 61.6  -  -  61.6 (8أوراق مالية مدرجة )إيضاح 
 4.7  -  4.7  - (8صناديق مشتركة )إيضاح 

 7.1  7.1  -  - (8أوراق مالية غير مدرجة )إيضاح 

 84.0  4.7  383.2.1   471.8.1  

        المطلوبات المالية
 810.5  810.5  -  - (17قروض بنكية )إيضاح 

مات الحسو قات )باستثناءدائنة تجارية ومستحذمم 
والمستحقات وراتب اإلجازة وتذاكر السفر 

 240.6  240.6  -  - (18والدفعات المقدمة من العمالء( )إيضاح 

 -  -  051.1.1   051.1.1  

 
مالي. لتستند القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة إلى أسعار السوق المعلنة بتاريخ بيان المركز ا

تعتبر السوق سوقاً نشطة في حال كانت األسعار المعلنة متاحة ومتوفرة بانتظام من أسواق المال أو الوكالء أو الوسطاء أو 
االتحادات الصناعية أو شركات خدمات التسعير أو الهيئات الرقابية حيث تمثل تلك األسعار المعامالت الفعلية والمتكررة 

على أساس تجاري بحت. إن أسعار السوق المعلنة المستخدمة للموجودات المالية المملوكة  بانتظام في السوق والمبرمة
 للمجموعة هي أسعار الطلب الحالية. يتم إدراج هذه األدوات ضمن المستوى األول.
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 )تابع( 2016يسمبر د 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 

(41) 

 

 )تابع( إدارة المخاطر المالية        3

 
 )تابع(تقدير القيمة العادلة          3-3
 

 علومات حول كيفية احتساب القيم العادلة لهذه الموجودات المالية:يعرض الجدول التالي م

 الموجودات المالية

 31القيمة العادلة كما في 
 ديسمبر

التسلسل  
للقيمة  يالهرم

 العادلة

 

 أساليب التقييم والمعطيات الهامة

 
المعطيات الهامة غير 

 الجديرة بالمالحظة

عالقة المعطيات غير  
قيمة الجديرة بالمالحظة بال

 العادلة
2016  2015         

         مليون درهم  مليون درهم 
استثمارات أسهم 

 61.6  30.3 متاحة للبيع -مدرجة 
 

 1المستوى 
األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة  

 للموجودات أو المطلوبات المتطابقة
 

 ال شيء.
 

 غير متاح

 -صناديق مشتركة
0.5 متاحة للبيع   4.7 

 

 2المستوى 

  
المعطيات األخرى بخالف األسعار المعلنة المدرجة ضمن 
المستوى األول، الجديرة بالمالحظة بالنسبة لألصل أو 
المطلوب، سواًء كانت مباشرة )وهي األسعار( أو غير مباشرة 

 )وهي المستمدة من األسعار(

 

صافي قيمة 
 الموجودات.

 
كلما ارتفع صافي قيمة 

لشركات الموجودات ل
المستثمر فيها ارتفعت 

 القيمة العادلة.

 
استثمارات أسهم 

القيمة  -مدرجة 
العادلة من خالل 
 22.4  19.0 الربح أو الخسارة

 

 1المستوى 

 

األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة 
 للموجودات أو المطلوبات المتطابقة

 

 ال شيء.

 

 غير متاح

 

 الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة األحكام المحاسبية    4
 

دات والمصاريف والموجودات والمطلوبات، واإلفصاحات يتطلب إعداد هذه البيانات المالية الموحدة من اإلدارة اتخاذ قرارات وتقديرات وافتراضات يكون لها تأثير على المبالغ المدرجة لإليرا
ية لألصل ررير. وبخالف ذلك، فإن الشكوك حول هذه االفتراضات والتقديرات من الممكن أن تؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديالت جوهرية على القيم الدفتعن االلتزامات المحتملة بتاريخ التق

 أو االلتزام المتأثر في الفترات المستقبلية. 
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 )تابع( 2016ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 

(42) 

 

 )تابع(األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  4
 
تم تقييم التقديرات واألحكام بصورة مستمرة بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى تشمل توقعات األحداث المستقبلية ي

 التي يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف المحيطة.
 

عديل تفيما يلي التقديرات واالفتراضات التي ُيحتمل لكن ليس بالضرورة أن يكون لها مخاطر كبيرة في التسبب بإحداث 
 جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في غضون السنة القادمة:

 
 األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة (أ)
 

تقوم المجموعة بتحميل موجوداتها غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة. يتم إطفاء 
 ار أعمارها اإلنتاجية.الموجودات غير الملموسة على مد

 
إن تحديد األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة يتطلب استخدام االفتراضات على النحو الذي ستتحقق به الموجودات 
من قبل المجموعة. وتعتمد هذه االفتراضات على الخبرة السابقة والشروط التعاقدية لالتفاقيات المرتبطة بالموجودات غير 

امل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي قد يكون لها أثر مالي على المنشأة والتي يعتقد أنها الملموسة وعو
 معقولة في ظل الظروف المحيطة.

 
االفتراض األساسي الذي اعتمدت عليه اإلدارة في تقديرها لألعمار اإلنتاجية للموجودات هو احتمالية تجديد التراخيص 

 والخطط المستقبلية لدى اإلدارة لالستمرار في استخدام التراخيص والسجالت.وتسجيل المنتجات 
 

 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها )ب( 
 

يتم تحديد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها عن طريق مجموعة من العوامل التي تضمن عدم تسجيل الذمم المدينة 
د مخصص الديون المشكوك في تحصيلها على مجموعة متنوعة من بأكبر من قيمتها نتيجة لعدم قابلية تحصيلها. يعتم

العوامل مثل الجودة الكلية وتقادم الذمم المدينة والتقييم االئتماني المستمر للظروف المالية للعميل ومتطلبات الضمان من 
عجز على دراية بالعمالء في ظروف معينة. كما يتم تسجيل مخصصات محددة للحسابات الفردية عندما تصبح المجموعة 

 العميل عن الوفاء بالتزاماته المالية.
 

 مخصص مخزون بطيء الحركة والمتقادم )ج(
 

يسجل المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. يتم إجراء التعديالت لتخفيض تكلفة المخزون إلى صافي 
وى المنتج لألرصدة الفائضة أو المتقادمة أو منخفضة القيمة. تشتمل القيمة المطلوبة القابلة للتحقق، عند الحاجة، على مست

العوامل المؤثرة على هذه التعديالت على التغيرات في الطلب والتغيرات التقنية والتدهور المادي والمشاكل في الجودة. بناء 
مخصص المخزون بطيء الحركة  على هذه العوامل، حددت اإلدارة بنود المخزون على أنها بطيئة ومتوقفة الحركة لحساب

 والمتقادم. تنشأ الحاجة إلى مراجعة المخزون بطيء الحركة إذا ما اختلفت نتائج هذه العوامل عن التقديرات.
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(43) 

 

 )تابع(األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  4
 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمنشآت والمعدات  )د(
 
وم اإلدارة بمراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمنشآت والمعدات في نهاية كل سنة مالية وفقا تق

. وقد قررت اإلدارة أن توقعات العام الحالي ال تختلف عن التقديرات السابقة بناء على 16لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
 المراجعة التي قامت بها.

 
 تقييم استثمارات حقوق الملكية المتاحة للبيع غير المدرجة        )هـ( 
 

يستند تقييم االستثمارات المالية المتاحة للبيع غير المدرجة عادة على المعامالت السوقية الحديثة على أساس تجاري بحت 
مخصومة بالمعدالت الحالية ألدوات مشابهة أو القيمة العادلة ألداة أخرى والمماثلة لها فعليا أو التدفقات النقدية المتوقعة ال

أو نماذج التقييم األخرى. وفي حالة عدم وجود سوق نشطة لهذه االستثمارات أو أي معامالت حديثة والتي يمكن أن توفر 
جدت. و أدلة على القيمة العادلة الحالية، يتم تسجيل هذه االستثمارات بالتكلفة ناقصا خسائر انخفاض القيمة المعترف بها، إن

 وتعتقد اإلدارة أن القيم الدفترية لهذه االستثمارات في األسهم غير المدرجة ال تختلف جوهريا عن قيمها العادلة.
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 )تابع( 2016ر ديسمب 31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(44) 

 

 ممتلكات ومنشآت ومعدات 5

  مركبات  تركيبات  منشآت وآالت  مبان    أرض 
أثاث 

  أدوات ومعدات  وتجهيزات
 تحسينات على 
  عقار مستأجر

أعمال رأسمالية 
د اإلنجازقي  المجموع  

 مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم 
                    التكلفة

014.7.1  450.0  3.7 2015يناير  1في    118.5  32.4  16.1  10.1  10.3  60.6  716.4.1  
 109.6  31.6     -  16.2  -  0.2  -  22.0  24.3  15.3 ات  إضاف

 43.9  -  -  -  -  -  -  -  -  43.9 االستحواذ من اندماج األعمال 
(19.8)  -  0.2  -  -  -  6.1  13.5  - تحويالت   - 

(0.6)  -  -  )3.1(  - استبعادات   -  -  -  -  (3.7)  
 

042.8.1  484.7  62.9 2015ديسمبر  31في    118.5  32.0  16.1  26.5  10.3  72.4  866.2.1  
 95.5  85.8  -  0.6  0.8  1.8  1.3  5.1  0.1  - إضافات  
(68.3)  -  -  -  -  4.4  4.9  59.0  - تحويالت   - 

(1.5)  -  - استبعادات   -  (0.5)   -  -  -  (1.8)   (3.8)  
(0.5) احتياطي أسعار صرف العمالت   )0.3(  (0.9)   -  -  (0.7)   -  -  (1.5)   (3.9)  

 

050.4.1  543.5  62.4 2016ديسمبر  31في    124.2  33.3  16.2  27.1  10.3  86.6  954.0.1  
                    

                    االستهالك المتراكم
12.56  -  7.3  2.5  12.3  26.2  80.4  336.3  147.5  - 2015يناير  1في   

 92.6  -  0.3  1.1  1.4  3.9  6.6  62.9  16.4  - المحمل للسنة  
(0.6)  -  -  )0.4(  - استبعادات   -  -  -  -  (1.0)  

 

29.  87.0  399.2  163.5  - 2015ديسمبر  31في  5  13.7  3.6  7.6  -  704.1 
589.  -  0.2  2.1  1.3  2.5  6.5  59.8  17.1  - المحمل للسنة    

(1.5)  -  - استبعادات   -  (0.5)   -  -  -  -  (2.0)  
(0.4)  -   احتياطي أسعار صرف العمالت   -  -  -  -  -  -  (0.4)  

 

 791.2  -  7.7  5.7  15.0  31.6  93.5  457.1  180.6  - 2016ديسمبر  31في 
                    

                    صافي القيمة الدفترية
162.8.1  86.6  2.6  21.4  1.2  1.7  30.7  593.3  362.9  62.4 2016ديسمبر  31ي ف  

 

162.1.1  72.4  2.8  22.9  2.4  2.4  31.5  643.6  321.1  62.9 2015ديسمبر  31في   
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 )تابع( 2016ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(45) 

 

 )تابع(ممتلكات ومنشآت ومعدات  5
 

 مليون درهم.  301.8قيد االستخدام  بلغت القيمة اإلجمالية للموجودات المستهلكة كلياً والتي ال تزال
 

 (.17بعض الممتلكات والمنشآت والمعدات مرهونة للبنك مقابل قروض )إيضاح 
 

مليون  72.7يحمل استهالك السنة على تكلفة المبيعات، ومصاريف البيع والتوزيع، والمصاريف العمومية واإلدارية بمبلغ 
مليون  11.9مليون درهم و 9.3مليون درهم و 71.4: 2015توالي )مليون درهم على ال 9.4مليون درهم و 6.4درهم و
 درهم(.

 

 موجودات غير ملموسة 6
 

 
التراخيص 
  منتجات مطورة  والتصاريح

 
 المجموع أخرى

 مليون درهم مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم 
       

       التكلفة 
 - -  -  - 2015يناير  1في 

 1.3 1.3    -      -    إضافات
 76.2 -  19.6  56.6 االستحواذ من اندماج األعمال 

 

  19.6  56.6 2015ديسمبر  31في 
1.3 

77.5 

  7.7  -  - إضافات
(1.3)  -  - استبعادات   

(26.4) خسارة تحويل عمالت أجنبية   -  -   (26.4)  
 

  19.6  30.2 2016ديسمبر  31في 
7.7 

57.5 

       
       ماإلطفاء المتراك

 - -  -  - 2015يناير  1في 
 3.8 -  1.0  2.8    المحمل للسنة

 

  1.0  2.8 2015ديسمبر  31في 
- 

3.8 
 3.8 -  1.0  2.8 المحمل للسنة

 

  2.0  5.6 2016ديسمبر  31في 
- 

7.6 

       
       صافي القيمة الدفترية

 49.9 7.7  17.6  24.6 2016ديسمبر  31في 
 

 73.7 1.3  18.6  53.8 2015سمبر دي 31في 

 

 استثمار في شركة زميلة 7
 

في بالنت فارمسيز وهي الموزع لمنتجات الشركة ولديها مجموعة كبيرة من صيدليات  ٪40تملك الشركة حصة بنسبة 
 وسلطنة عمان.  العربية المتحدة البيع بالجملة والتجزئة في كل من اإلمارات
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(46) 

 

 )تابع( استثمار في شركة زميلة 7
 

 فاصيل استثمار الشركة في بالنت فارمسيز المحتسب باستخدام طريقة حقوق الملكية:فيما يلي ت
 
 2015  2016    مكان 
 مليون درهم  مليون درهم  نسبة الملكية  التأسيس 

        اسم الشركة الزميلة
        

 بالنت فارمسيز ذ.م.م.
اإلمارات العربية 

 241.6  263.7  )40٪(  المتحدة

 
 يلي موجز الحركة في استثمار الشركة الزميلة:وفيما  (أ)
 

 2016  2015 
 مليون درهم  مليون درهم 
    

 277.8  241.6 يناير 1في 
 7.8  22.1 حصة من ربح شركة زميلة

(44.0)  - توزيعات أرباح مقبوضة خالل السنة  
 

 241.6  263.7 ديسمبر 31في 

 
 المعلومات المالية الموجزة (ب)

 
المالية الموجزة للشركة الزميلة، بناء على البيانات المالية المعدة وفق المعايير الدولية للتقارير المالية،  إن المعلومات

 مبينة أدناه:
 

 2016  2015 
 مليون درهم  مليون درهم 
    

 481.2   476.8 موجودات غير متداولة
 652.0  808.8 موجودات متداولة

(12.9) مطلوبات غير متداولة   (11.2)  
(395.0) مطلوبات متداولة   (301.9)  

 

 820.1  877.7 حقوق الملكية
 

 ٪40  ٪40 نسبة ملكية المجموعة

 328.0  351.1 حصة المجموعة
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(47) 

 

 )تابع( استثمار في شركة زميلة 7
 

 بيان الدخل الشامل الموجز:
 

 2016  2015 
 مليون درهم  مليون درهم 
    
 801.1  871.0 مبيعات

(656.5) تكلفة المبيعات   (607.0)  
 

 194.1  214.5 إجمالي الربح
 28.6  28.7 إيرادات أخرى
 2.1  2.6 إيرادات تمويل

(16.9) مصاريف بيع وتوزيع   (14.1)  
(168.1) مصاريف عمومية وإدارية   (155.0)  

(1.3) حصة من خسارة شركة زميلة   (0.3)  
 

4.55  59.5 ربح السنة قبل الضريبة  
(3.9) ضريبة الدخل   (3.2)  

 

 52.5  55.6 ربح السنة
 -  - دخل شامل آخر

 

 52.5  55.6 مجموع الدخل الشامل للسنة
 

 21.0  22.1 حصة المجموعة في ربح السنة

 
 المطابقة بين محاسبة حقوق الملكية والحركة في االستثمار: (ج)

 
 2016  2015 
 مليون درهم  مليون درهم 
    

 241.6  263.7 )أ((7) 2016مبر ديس 31في 
أرباح غير محققة من موجودات مساهم بها مقابل االستحواذ على الشركة 

 87.4  87.4 الزميلة وإنشائها   
 

0932.  351.1 الرصيد الختامي  
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(48) 

 

 موجودات مالية متاحة للبيع 8
 

 فيما يلي الحركة في االستثمارات المتاحة للبيع خالل السنة:
 

 

 2016  2015 
 مليون درهم  مليون درهم 
    

 60.6  73.4 يناير 1الرصيد في 
(20.6) استبعادات    (12.1)  

(5.6) (24التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع )إيضاح    24.9 

 73.4  47.2 ديسمبر 31الرصيد في 

 
 اإلماراتي ما يلي:تتضمن الموجودات المالية المتاحة للبيع والمقّومة بالدرهم 

 
 2016  2015 

 مليون درهم  مليون درهم 
    استثمارات داخل اإلمارات العربية المتحدة

 25.0  30.3 أوراق مالية متداولة في اإلمارات العربية المتحدة
 4.8  5.0 متداولة -صناديق مشتركة 

 7.1  7.1 أوراق مالية غير متداولة في اإلمارات العربية المتحدة
 

 42.4  36.9 

    استثمارات خارج اإلمارات العربية المتحدة

 36.5  4.8 أوراق مالية متداولة
 

 47.2  73.4 

 
( 24مليون درهم )إيضاح  2.6خالل العام، بلغ إجمالي إيرادات توزيع األرباح المقبوضة من االستثمارات المتاحة للبيع 

 درهم(. 2.2: 2015)
 

ير المتداولة على االستثمارات في الشركات المدرجة بالتكلفة. تقارب التكلفة القيمة العادلة لهذه تشتمل األوراق المالية غ
 الشركات ناقصا االنخفاض في القيمة، إن وجد. 
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(49) 

 

 )تابع(موجودات مالية متاحة للبيع  8
 
 تصنيف الموجودات المالية المتاحة للبيع   (3)
 

تاحة للبيع إذا لم يكن لهذه االستثمارات تاريخ استحقاق محدد ودفعات ثابتة تصنَّف االستثمارات على أنها موجودات مالية م
أو قابلة للتحديد، ويكون لدى اإلدارة النية لالحتفاظ بها على المدى المتوسط والبعيد. ويتم أيضا إدراج الموجودات المالية 

أو القروض والمديونيات أو االستثمارات غير المصنفة في أي فئة أخرى )بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
المحتفظ بها حتى االستحقاق( ضمن فئة الموجودات المالية المتاحة للبيع. تدرج الموجودات المالية ضمن الموجودات غير 

شمولة شهرا من نهاية الفترة الم 12المتداولة إال إذا بلغت تاريخ استحقاقها أو كانت لدى اإلدارة نية التخلص منها في غضون 
 بالتقرير. 

 
 مؤشرات االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع  (4)
 

تعتبر الورقة المالية أنها تعرضت لالنخفاض في القيمة عندما يكون هناك انخفاض كبير أو طويل األجل في قيمتها العادلة 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية. لمزيد من التفاصيل حول سياسة المجموعة حول  9-2دون تكلفتها. انظر إيضاح 

  

 مخزون 9
  

 2016  2015 
 مليون درهم  مليون درهم 
    

 118.1  101.8 مواد خام
 58.3  57.9 مواد تعبئة وتغليف

 33.4  31.4 قطع غيار
 46.6  34.4 أعمال قيد اإلنجاز

 156.9  136.2 بضائع جاهزة
 24.8  21.4 مواد استهالكية

 74.3  28.2 يد النقلبضائع ق
 

 411.3  512.4 
(21.0)  )24.1( مخصص مخزون بطيء الحركة  

 

 387.2  491.4 
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(50) 

 

 )تابع( مخزون  9
 

 فيما يلي الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة لدى المجموعة:
 

 2016  2015 
 مليون درهم  مليون درهم 
    

 9.5  21.0 يناير 1في 

 11.5  3.1 (21ركة )إيضاح مخصص المخزون بطيء الح
 

 21.0  24.1 ديسمبر 31في 

 
: 2015مليون درهم ) 318.7بلغت تكلفة المخزون المحتسبة كمصروف والمدرجة ضمن بند "تكلفة المبيعات" ما قيمته 

 مليون درهم(. 285.4

 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة 10

 
القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة مقومة بالدرهم اإلماراتي وهي جميعاً محتفظ بها للمتاجرة معظم الموجودات المالية ب

 في أوراق مالية مدرجة وتتضمن ما يلي:
 

 2016  2015 
 مليون درهم  مليون درهم الموجودات المتداولة

    
 22.3  18.9 في أسواق اإلمارات العربية المتحدة

 0.1  0.1 لتعاون الخليجي األخرىفي أسواق دول مجلس ا
 

 19.0  22.4 

 
 فيما يلي الحركات في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة:

 
 2016  2015 
 مليون درهم  مليون درهم 
    

 35.9  22.4 يناير   1في 
(5.2)  )11.4( استبعادات   

(8.3)  8.0 (24ربح / )خسارة( القيمة العادلة )إيضاح   
 

 22.4  19.0 ديسمبر 31في 

 
 تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 
تصنف المجموعة الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا تم اقتناؤها أساساً بغرض بيعها خالل 

شهراً بعد  12رة. ويتم عرضها كموجودات متداولة إذا كان من المتوقع بيعها خالل فترة قصيرة، أي االحتفاظ بها للمتاج
لمزيد من التفاصيل حول  7-2نهاية فترة التقرير؛ وبخالف ذلك يتم عرضها كموجودات غير متداولة. انظر إيضاح 

 السياسات المحاسبية األخرى للمجموعة حول الموجودات المالية. 
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(51) 

 

 رية وأخرىذمم مدينة تجا     11

 
 تشمل الذمم المدينة التجارية واألخرى على التالي:

 
 2016  2015 
 مليون درهم  مليون درهم 
    

046.5.1  1.119.4 ذمم مدينة تجارية  
(50.6) ناقصاً: مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية   (34.1)  

 

 1.068.8  012.4.1  
 179.3  265.3 )ب(( 29قة )إيضاح مبالغ مستحقة من أطراف ذات عال

 2.4  3.2 ذمم مدينة من الموظفين
 1.2  0.7 مصاريف مدفوعة مقدماً 
 14.1  35.2 دفعات مقدمة للموردين

 30.4  6.3 ذمم مدينة أخرى
 

 1.379.6  239.8.1  

 
ي، بناء على المبالغ المقدرة يوماً، بشكل جزئي أو كل 360يتم تكوين مخصص للذمم المدينة التجارية القائمة ألكثر من 

غير القابلة لالسترداد، والتي يتم تحديدها بالرجوع إلى حاالت التعثر عن السداد السابقة وخبرة اإلدارة والظروف االقتصادية 
 السائدة.

 
: 2015مليون درهم ) 649.5، بلغت قيمة الذمم المدينة التجارية العاملة بالكامل ما قيمته 2016ديسمبر  31كما في 
 مليون درهم(.  652.8

 
مليون درهم( قد  538.9: 2015مليون درهم ) 684.6، كانت هناك ذمم مدينة تجارية بقيمة 2016ديسمبر  31بتاريخ 

تأخر سدادها لكنها لم تتعرض لالنخفاض في القيمة. تتعلق هذه الذمم بعدٍد من العمالء المستقلين الذين ليس لديهم تاريخ 
 لسداد. إن تحليل أعمار هذه الذمم المدينة التجارية هو على النحو التالي: حديث في العجز عن ا

 
 2016  2015 
 مليون درهم  مليون درهم 
    
 370.6  379.3 يوماً  180 – 0

 86.7  161.1 يوماً  365 – 181
 81.7  144.2 يوماً  365أكثر من 

 

 684.6  538.9 

 
الذمم المدينة التجارية التي تعرضت النخفاٍض في قيمتها وتم رصد مخصص لها ، بلغت قيمة 2016ديسمبر  31كمــا في 

 مليون درهم(.  34.1: 2015مليون درهم ) 50.6بالكامل ما قيمته 
 

تنظر المجموعة في أي تغير في الجودة االئتمانية للذمة المدينة التجارية من التاريخ الذي تم فيه منح االئتمان حتى تاريخ 
 التقرير. 
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(52) 

 

 )تابع(ذمم مدينة تجارية وأخرى   11

 
قام مجلس اإلدارة بإجراء اختبار انخفاض القيمة على الذمم المدينة التجارية واألخرى وتوصل إلى أن المخصص المحتفظ 

 كان كافياً. 2015و 2016ديسمبر  31به للديون المشكوك في تحصيلها كما في 
 

 لذمم المدينة التجارية خالل السنة:فيما يلي الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة ا
 

 2016  2015 
 مليون درهم  مليون درهم 
    

 13.5  34.1 يناير 1في 
 20.6  16.7 مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة

(0.2) ذمم مدينة محذوفة   - 
 

 34.1  50.6 ديسمبر 31في 

 
 موعة مقّومة بالدرهم اإلماراتي والدوالر األمريكي والجنيه المصري. إن القيم الدفترية للذمم المدينة التجارية واألخرى للمج

 
يمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بتاريخ التقرير القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الذمم المدينة. ال تحتوي 

 قيمتها. الفئات األخرى ضمن الذمم المدينة التجارية واألخرى على موجوداٍت تعرضت لالنخفاض في
 

 أرصدة نقدية وبنكية 12
 

 2016  2015 
 مليون درهم  مليون درهم 
    

    أرصدة بنكية:
 146.8  159.9 حسابات جارية

 1.7  0.3 ودائع بنكية قصيرة األجل *
 

 160.2  148.5 
 3.0  3.8 نقد في الصندوق

 

 151.5  164.0 أرصدة نقدية وبنكية

    
    ية:بحسب المنطقة الجغراف

 140.8  116.1 في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 10.7  47.9 في دول أخرى

 

 164.0  151.5 

 
 *لدى الودائع البنكية قصيرة األجل فترة استحقاق أصلية تقل عن ثالثة أشهر.
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 )تابع( أرصدة نقدية وبنكية 12
 

 يليلغرض بيان التدفقات النقدية، يتكون النقد وما في حكمه مما 
 

 2016  2015 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

    أرصدة بنكية:
 146.8  159.9 حسابات جارية

 1.7  0.3 ودائع بنكية قصيرة األجل 
 

 160.2  148.5 
 3.0  3.8 نقد في الصندوق

 

 151.5  164.0 نقد وما في حكمه

 

 رأس المال  13
    

ديسمبر  31ل كما في سهم عادي مصدر ومدفوع بالكام 1.092.000.000
( 2015ديسمبر  31سهم عادي كما في  1.050.000.000) 2016

092.0.1 بقيمة اسمية قدرها درهم واحد لكل سهم   050.0.1  

 
 ٪4، قرر مجلس اإلدارة إصدار أسهم منحة بنسبة 2016أبريل  28بعد اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ 

 مليون سهم منحة خالل السنة. 42رباح النقدية. وتم إصدار باإلضافة إلى توزيعات األ

 
 احتياطي قانوني 14

 
، خصصت الشركة االحتياطي 2015( لسنة 2وفقاً لقانون الشركات التجارية االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

يص حين يبلغ رصيد االحتياطي ما من أرباح الشركة عن كل سنة. وسوف يتم إيقاف هذا التخص ٪10القانوني بنسبة 
من رأس المال. يشمل االحتياطي القانوني الشركة األم فقط، وذلك ألن الشركات التابعة األخرى ال تتطلب  ٪50يعادل 

 وجود احتياطي قانوني. 
 

 وال يتم توزيع االحتياطي القانوني إال في الظروف المحددة وفقا للقانون.
 

 احتياطي اختياري        15
 

من الربح السنوي وفقا القتراح مجلس اإلدارة  ٪10تمثل المخصصات لحساب االحتياطي االختياري تخصيصاً حتى 
وموافقة الجمعية العمومية للمساهمين. وهذا االحتياطي قابل للتوزيع بناء على توصية من مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية 

 العمومية للمساهمين.
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(54) 

 

 خدمة للموظفينمخصص تعويضات نهاية ال  16
 

 الحركة في مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين كالتالي:
 

 2016  2015 
 مليون درهم  مليون درهم 
    

 39.7  42.4 الرصيد في بداية السنة
 5.6  7.8 مخصص السنة الحالية )محمل على المصاريف(

(5.9)  مبالغ مدفوعة خالل السنة    (2.9)  
 

 42.4  44.3 نةالرصيد في نهاية الس
 

 قروض بنكية 17
    

 139.0  136.9 سحب على المكشوف
 671.5  654.8 قروض

 791.7  810.5 

    يتم تسديد القروض البنكية كما يلي:
    متداولة

 503.3  487.7 عند الطلب أو خالل سنة واحدة

    غير متداولة
 164.2  198.8 في السنة الثانية

 143.0  105.2 تى السنة الخامسةفي السنة الثالثة ح
 

 304.0  307.2 
 

 791.7  810.5 
 

 الخصائص الرئيسية للقروض البنكية على النحو التالي:
 

 سحب بنكي على المكشوف:
 

  يستحق سداد السحب البنكي على المكشوف عند الطلب. وبشكل عام، يتم تجديد هذه التسهيالت البنكية على أساس
 منتظم.

 ة على حسابات السحب على المكشوف وتضاف إلى الحساب شهريا.تحتسب الفائد 
 

 القروض:
 

حصلت المجموعة على قروض طويلة األجل وقصيرة األجل من بنوك محلية لتمويل شراء آالت ومعدات للمصنع وتأمين 
مليون  671.5: 2015مليون درهم ) 654.8متطلبات رأس المال العامل. بلغ رصيد القروض كما في تاريخ التقرير 

درهم(. تحتسب الفائدة على هذه القروض على أساس شهري وتسدد بشكل منفصل أو تضاف إلى أرصدة القروض. تسدد 
 أرصدة القروض على أقساط شهرية على فترات تتراوح من شهر واحد إلى ستة سنوات، حتى تتم التسوية بالكامل. 



 شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.
 

 )تابع( 2016ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(55) 

 

 )تابع(قروض بنكية  17
 

 الت البنكية مقابل الضمانات التالية: حصلت المجموعة على هذه التسهي
 
مليون درهم والحفاظ على نسب مالية معينة بحسب ما تم االتفاق  69التنازل عن وثائق التأمين لصالح البنوك بقيمة  .1

 عليه مع البنوك المعنية. 
 
 مليون درهم لصالح البنوك. 291.8تنازلت المجموعة عن وثائق تأمين بقيمة  .2

 
)موثقة حسب األصول( لتفويض البنك ببيع/إغالق رهن اآلالت )التي سيتم استيرادها( دون الرجوع وكالة عامة نهائية  .3

 إلى المحكمة في حالة التخلف عن السداد.
 
 ضمان شخصي من أعضاء مجلس إدارة الشريك المحلي للشركة. .4
 

: 2015يبور لمدة شهر )فوق سعر إ ٪3.5إلى  ٪1.5من  2016تراوحت معدالت الفائدة على القروض البنكية خالل 
 (.٪3.5إلى  1.5٪

 
 ديسمبر مقّومة بالعمالت التالية: 31القروض البنكية للمجموعة كما في 

 
  2016  2015 

 مليون درهم  مليون درهم 
    

 224.4  172.7 دوالر أمريكي
 544.8  576.7 درهم
 41.3  39.8 يورو

 -  2.5 تاكا بنغالديشي
 

 791.7  810.5 

 ذمم دائنة تجارية ومستحقات أخرى         18
    

 88.1  91.3 ذمم دائنة
 8.8  12.6 )ج(( 28مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 83.8  69.0 عموالت دائنة
 55.9  76.0 حسومات ومستحقات

 27.9  36.5 مصاريف مستحقة
 13.7  11.7 راتب اإلجازة وتذاكر السفر

 -  11.9 لعمالءدفعات مقدمة من ا
 19.4  18.7 توزيعات أرباح غير مطالب بها

 12.6  3.5 أخرى
 

 331.2  310.2 
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 )تابع( 2016ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(56) 

 

 2016  2015 
 مليون درهم  مليون درهم 

 مبيعات 19

    
 247.7  293.3 مبيعات داخل اإلمارات

 639.7  728.1 مبيعات لدول مجلس التعاون الخليجي األخرى
 582.8  433.1 مبيعات لدول أخرى

 

 454.5.1   470.2.1  
 

 تكلفة المبيعات 20
    

 285.4  318.7 (9مواد خام )إيضاح 
 119.0  103.4 تكلفة األجور والرواتب

 71.4  72.7 (5مصروف االستهالك )إيضاح 
 140.6  132.5 بضائع وعينات مجانية

 27.1  27.2 تكلفة كهرباء ومياه
 28.0  29.8 استهالك مواد مختبرات

 13.5  6.2 خردة 
16.  13.3 مصاريف أخرى 8 

 

 703.8  701.8 

 

 مصاريف عمومية وإدارية 21
    

 40.0  39.3 رواتب وأجور ومصاريف ذات عالقة
 4.1  3.7 مصاريف تبرعات *

 1.7  3.8 مواصالت ورسوم تأشيرات
 11.9  9.4 (5مصروف االستهالك )إيضاح 

 3.8  3.8 مصروف اإلطفاء
 4.1  7.6 موادتكاليف 

 4.7  5.4 مصاريف قانونية ومهنية
 11.5  3.1 مخصص المخزون بطيء الحركة

 20.6  16.7 (11مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )إيضاح 
 1.4  2.2 منافع

15. مصاريف أخرى 6  .4 9 
 

 .110 6  108.7 

 
 . الخاصة بالمسؤولية االجتماعية للشركات * تتمثل مصاريف التبرعات في مصاريف تكبدتها المجموعة كجزء من أنشطتها
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 )تابع( 2016ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(57) 

 

 2016  2015 
 مليون درهم  مليون درهم 

 مصاريف بيع وتوزيع 22
    

 150.0  156.4 رواتب وأجور ومصاريف ذات عالقة
 125.6  132.3 مصاريف عموالت

 32.8  38.2 مصاريف إعالن وترويج
 36.6  29.4 رسوم شحن

 19.0  18.4 مصاريف توثيق
 9.3  6.4 (5صروف االستهالك )إيضاح م

 15.9  19.9 تكاليف مواد
 4.4  4.7 مصاريف سفر
 3.3  3.8 رسوم جمركية
 2.6  6.8 غرامة مبيعات
 2.6  1.9 مصاريف إقامة

 2.6  2.1 مصاريف تحميل
 2.6  1.8 مرافق

 2.0  2.0 مصاريف إيجار
 1.8  3.0 مصاريف تسجيل منتجات

 2.3  1.9 مصاريف تأمين
 17.3  34.7 مصاريف أخرى

 

 463.7  430.8 

 

 إيرادات أخرى 23
    

 5.8  2.3 بيع مواد خام
 3.4  - ربح من شراء بالمقايضة
 1.7  1.8 الدخل التشغيلي للكافتيريا

 4.9  3.0 إيرادات من شركة ميركس شارب دوم
 0.7  1.0 إيرادات أخرى

 

 8.1  16.5 

 

 رة( أخرى من االستثمارات دخل/ )خسا         24
    

 2.2  2.6 توزيعات أرباح مقبوضة
 2.6  8.3 ربح من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

ربح / )خسارة( من إعادة تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
(8.3)  8.0 (10الربح والخسارة )إيضاح   

 -  3.7 خالل الربح والخسارة ربح من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من
 

 22.6  (3.5)  
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 )تابع( 2016ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(58) 

 

 ربحية السهم األساسية والمخّفضة 25
 

فلس من خالل قسمة ربح السنة المنسوب لمساهمي الشركة األم بمبلغ  18.9يتم احتساب ربحية السهم األساسية بمبلغ 
هم القائمة خالل السنة وهو مليون درهم( على المتوسط المرجح لعدد األس 230.4: 2015مليون درهم ) 212.1

ألف بمقتضى اجتماع مجلس  43.680ألف( والمعدل بإصدار أسهم منحة بقيمة  1.050.000: 2015ألف ) 1.092.000
. ال يوجد لدى الشركة أي أسهم محتملة وبالتالي فإن ربحية السهم األساسية 2017مارس  19اإلدارة المنعقد بتاريخ 

 والمخفضة تبقى دون تغيير. 
 
 21.6)مدرجة سابقاً بمبلغ  2015ديسمبر  31فلس والمدرجة للسنة المنتهية في  20.5ن ربحية السهم األساسية بمبلغ إ

إلقرار توزيعات  نتيجة 2017( تم تعديلها الحتساب أثر إصدار أسهم في سنة 2015ديسمبر  31درهم للسنة المنتهية في 
 . 26اح أسهم منحة من قبل المساهمين كما هو مبين في إيض

 
 توزيعات أرباح 26

 
فلس للسهم الواحد بحيث  3، تم اقتراح توزيع أرباح بواقع 2017مارس  19خالل اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 

 ٪61فلس للسهم الواحد أو أرباح نقدية بنسبة  61من رأس المال وتوزيع أرباح نقدية بواقع  ٪3توزع كأسهم منحة بنسبة 
 ليون درهم. ويخضع هذا االقتراح لموافقة الجمعية العمومية السنوية للشركة. م 174.7بإجمالي 

 
فلس للسهم الواحد بحيث  4، تم اقتراح توزيع أرباح بواقع 2016مارس  30خالل اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 

 ٪11لواحد أو أرباح نقدية بنسبة فلس للسهم ا 11من رأس المال وتوزيع أرباح نقدية بواقع  ٪4توزع كأسهم منحة بنسبة 
 مليون درهم. ويخضع هذا االقتراح لموافقة الجمعية العمومية السنوية للشركة.  115.5بإجمالي 

 
 معلومات القطاعات 27

 
حددت اإلدارة القطاعات التشغيلية بناء على التقارير التي يراجعها مجلس اإلدارة والتي يتم على أساسها اتخاذ القرارات 

 تراتيجية.االس
 

وألغراض إدارية يتم تنظيم المجموعة في أربعة وحدات أعمال بناًء على منتجاتها وخدماتها، وفيما يلي القطاعات 
 التشغيلية للمجموعة:

 
 التصنيع (1)
 االستثمارات (2)
 

 لم تكن هناك أي مبيعات بين القطاعات خالل السنة.
 

منفصل بغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتقييم تراقب اإلدارة النتائج التشغيلية لوحدات أعمالها بشكل 
األداء. ويتم تقييم أداء القطاعات بناء على صافي الربح أو الخسارة وتقاس بشكل متسق مع أرباح أو خسائر العمليات في 

 البيانات المالية الموحدة. 
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 )تابع( 2016ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(59) 

 

 )تابع(معلومات القطاعات  27

 
نتجات والخدمات( لمتعددة من المعلومات التي تتضمن اإليرادات وإجمالي الربح وصافي الربح، ويتم تجمعيها وفقا لعناصر المستوي األعلى )أي مزيج من جميع اكما ُيقدم لمجلس اإلدارة مستويات م

مع ذلك، ألغراض اتخاذ القرارات، فإن مجلس اإلدارة يعتمد بشكل وفقا للتوزيع والمنطقة. ويتم وضع النظام المحاسبي المالي للمجموعة حاليا بهذه الطريقة وهذه المعلومات متاحة بسهولة. و
لربح مقدمة تتركز في المقام األول على مستوى ارئيسي على المعلومات المتعلقة باإليرادات وصافي الربح والتي تحتوي على عناصر المستوى األدنى. وبالتالي، فإن المعلومات القطاعية ال

 اإلجمالي للمجموعة.
  2016   2015 

 
االستثمارات     التصنيع   

 
المجموع        القطاعات األخرى االستثمارات    التصنيع     

 
المجموع         القطاعات األخرى  

 مليون درهم مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  

              

454.5.1 إيرادات القطاع   -  - 454.5.1   470.2.1   -  - 470.2.1  
 

*27.9  22.6  159.5 نتائج القطاع  210.0  202.6  (3.5)   27.5*  226.6 

 92.6 -  -  92.6  89.5 -  -  89.5 مصروف االستهالك
 

 7.8 -  7.8  -  22.1 -  22.1  - حصة من ربح شركة زميلة

              

  2016   2015 

 
ستثماراتاال     التصنيع   

 
المجموع        القطاعات األخرى االستثمارات    التصنيع     

 
المجموع         القطاعات األخرى  

 مليون درهم مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم 

              

*164  329.9  2979.5 موجودات القطاع  473.4.3   967.1.2   337.3  151.5*  455.9.3  

              

167.2.1 791.7  -  375.5 مطلوبات القطاع   352.6  -  810.5*  163.1.1  

              
 

 * بمثل بند "القطاعات األخرى" المهام اإلدارية للمجموعة.
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 )تابع( 2016ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(60) 

 

 )تابع(معلومات القطاعات  27

 
 ةمعلومات حسب المنطقة الجغرافي

 

، تعتمد الموجودات 8. وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 19يتم بيان المعلومات الجغرافية لصافي المبيعات في اإليضاح 

، 8غير المتداولة أدناه على الموقع الجغرافي الذي تمتلك فيه الشركة الموجودات. ووفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 ودات غير المتداولة المدرجة أدناه على األدوات المالية. ال تشتمل الموج

 

 2016 

 المجموع )مليون درهم(

اإلمارات العربية 

 المتحدة

المملكة العربية 

 أخرى السعودية

     موجودات غير متداولة

162.8.1 ممتلكات ومنشآت ومعدات  985.3 146.4 31.1 

 42.2 - 7.7 49.9 موجودات غير ملموسة

     

 692.5 468.7 293.3 1454.5 يراداتإ

 

 2015 

 المجموع )مليون درهم(

اإلمارات العربية 

 المتحدة

المملكة العربية 

 أخرى السعودية

     موجودات غير متداولة

162.1.1 ممتلكات ومنشآت ومعدات  045.4.1  81.6 35.1 

 72.4 - 1.3 73.7 موجودات غير ملموسة

     

87.04 247.7 1470.2 إيرادات  735.5 

 

من مجموع المبيعات  ٪10لدى الشركة مبيعات تتعلق باثنين من العمالء الذين تشكل مبيعاتهما بشكل فردي أكثر من 

درهم(. يتم إدراج هذه اإليرادات ضمن  734.7: 2015مليون درهم ) 762.0العميلين الخارجية. يبلغ مجموع مبيعات هذين 

مليون درهم(  54.8: 2015مليون درهم ) 24.6ير ملموسة تحت بند "أخرى" بقيمة قطاع التصنيع. وتم إدراج موجودات غ

مليون درهم( في بنغالديش. لم يتم إدراج أي موجودات غير متداولة أو  18.6: 2015مليون درهم ) 17.6في مصر و

ولة أو مجموع من مجموع موجودات القطاع غير المتدا ٪10إيرادات أخرى تحت بند "أخرى" والتي تشكل أكثر من 

 اإليرادات. 

 

 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة 28

 
تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين الرئيسيين للشركة وكبار أعضاء اإلدارة العليا والشركات التابعة والشركات 

لس اإلدارة بشكٍل مباشر أو الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات األخرى التي يسيطر عليها المساهمون أو أعضاء مج
غير مباشر أو التي يمارسون عليها نفوذاً إدارياً فعاالً )ُيشار إليها فيما يلي بـ "الشركات الحليفة"(. قامت المجموعة خالل سياق 

وط والشر العمل االعتيادي بإبرام العديد من المعامالت مع األطراف ذات العالقة. لقد تم إبرام تلك المعامالت وفقاً لألحكام
 المتفق عليها من قبل إدارة المجموعة أو مجلس إدارتها.

 
 معامالت مع األطراف ذات العالقة )أ(
 

قامت المجموعة خالل السنة بإبرام المعامالت الهامة التالية مع األطراف ذات العالقة في سياق العمل االعتيادي بموجب 
 الشروط المتفق عليها بين األطراف:
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 )تابع( 2016ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(61) 

 

 )تابع(أرصدة األطراف ذات العالقة معامالت و 28

 
 2016  2015 
 مليون درهم  مليون درهم 
    

 185.1  282.4 مبيعات لشركات زميلة
 

 37.1  29.3 مشتريات من شركات حليفة
 

 1.2  - قرض إلى أعضاء مجلس اإلدارة

 
 معامالت مع األطراف ذات العالقة )أ(
 
 2016  2015 
 مليون درهم  مليون درهم 

    تعويضات كبار موظفي اإلدارة
    

 12.8  11.0 منافع قصيرة األجل
 

 0.1  0.1 منافع طويلة األجل
 

 3.3  3.3 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 
 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )ب(

 

 179.3  265.3 بالنيت فارمسيز ذ.م.م )شركة زميلة(
 

 ات عالقةمبالغ مستحقة إلى أطراف ذ       )ج( 
 

 8.8  12.6 شركة المجان للطباعة والتغليف ذ.م.م )شركة حليفة(
 

 12.6  8.8 

 
ليس هناك أي ضمانات بنكية تم تقديمها إلى / الحصول عليها من أطراف ذات عالقة مقابل أرصدة مستحقة إليها / منها. ولم 

ليها فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة من األطراف تسجل أي مصاريف خالل السنة عن الديون المعدومة أو المشكوك في تحص
 ذات العالقة.

 

 التزامات ومطلوبات محتملة  29
 2016  2015 
 مليون درهم  مليون درهم 
    

 207.9  24.4 التزامات رأسمالية
 

 61.0  13.2 خطابات اعتماد
 

 77.1  60.1 خطابات ضمان
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 )تابع( 2016ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(62) 

 

 األدوات المالية 30

 
 ت المحاسبية لألدوات المالية على البنود المدرجة أدناه:لقد تم تطبيق السياسا

 
   الموجودات المالية 

 
قروض وذمم 

  مدينة
محتفظ بها 
  متاحة للبيع  للمتاجرة

 
 المجموع

 مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم 
        

        2016ديسمبر  31في 
        الموجودات

 47.2  47.2  -  - (8احة للبيع )إيضاح موجودات مالية مت
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 19.0  -  19.0  - (10الربح والخسارة )إيضاح 
ذمم مدينة تجارية وأخرى )باستثناء 
الدفعات المقدمة للموردين والذمم 

المدينة من الموظفين والمصاريف 
340.5.1 (11المدفوعة مقدماً( )إيضاح    -  -  1.340.5 

 164.0  -  -  164.0 (12أرصدة نقدية وبنكية )إيضاح 
 

 504.5.1   19.0  47.2  1.570.7 

        
        2015ديسمبر  31في 

        الموجودات
 73.4  73.4  -  - (8موجودات مالية متاحة للبيع )إيضاح 

ة من موجودات مالية بالقيمة العادل
 22.4  -  22.4  - (10ضاحخالل الربح والخسارة )إي

 تجارية وأخرى )باستثناءذمم مدينة 
الدفعات المقدمة للموردين والذمم 

المدينة من الموظفين والمصاريف 
222.1.1 (11المدفوعة مقدماً( )إيضاح    -  -  1.221.1 

 151.5  -  -  151.5 (12أرصدة نقدية وبنكية )إيضاح 
 

 373.6.1   22.4  73.4  1.469.4 
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 )تابع(األدوات المالية   30

 

  
مطلوبات مالية 
 بالتكلفة المطفأة

 مليون درهم 
  2016ديسمبر  31

 791.8 (17قروض بنكية )إيضاح 
ذمم دائنة تجارية ومستحقات )باستثناء الحسومات وراتب اإلجازة وتذاكر السفر والمستحقات 

 231.6 (18والدفعات المقدمة من العمالء( )إيضاح 
 

 3.402.1  

  
  2015ديسمبر  31

 810.5 (17قروض بنكية )إيضاح 
ذمم دائنة تجارية ومستحقات )باستثناء الحسومات والمستحقات وراتب اإلجازة وتذاكر السفر 

 240.6 (18والدفعات المقدمة من العمالء( )إيضاح 
 

 051.1.1  

 

 المسيطرة الجوهرية  تفاصيل الشركات التابعة غير المملوكة بالكامل ذات الحصص غير 31
 

يبين الجدول التالي بإيجاز المعلومات المالية للشركات التابعة للمجموعة التي تمتلك حصصا غير مسيطرة جوهرية قبل 
 المعامالت المحذوفة بين شركات المجموعة.

 للمعامالت مع الحصص غير المسيطرة. 3-2انظر اإليضاح 
 الميزانية العمومية الموجزة

 

 
 جلفار العربية السعودية 

  ذ.م.م
 جلف انجكت ذ.م.م 

 دبي

 2016  2015  2016  2015 
 مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم 
        

        ديسمبر: 31في 
 13.8  13.5  3.9  8.7 موجودات متداولة

 

 31.2  29.1  81.5  146.2 موجودات غير متداولة

        
(2.9) مطلوبات متداولة   (5.6)   (2.4)   (2.1)  

 

 -  -  -  - مطلوبات غير متداولة

        
        حقوق الملكية العائدة إلى:

 21.7  40.0  40.7  152.1 ماّلك الشركة األم
 

 20.8  19.6  39.1  87.3 الحصة غير المسيطرة
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 ابع()تمسيطرة الجوهرية تفاصيل الشركات التابعة غير المملوكة بالكامل ذات الحصص غير ال 31

 
 بيان الدخل الموجز  
 

 
 جلفار العربية السعودية 

  ذ.م.م
 جلف انجكت ذ.م.م 

 دبي

 2016  2015  2016  2015 
 مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم 
        

 17.9  14.2  -  - اإليرادات
 

(2.8) المصاريف   -  (16.8)   (18.4)  
 

(2.6)  -  )2.8( نةخسارة الس   (0.5)  

        
        العائدة إلى:

(0.3)    -  )1.4( ماّلك الشركة األم  
 

(0.2)    -  )1.3( الحصة غير المسيطرة  

 
 الميزانية العمومية الموجزة  
 

 
جلفار للصناعات الدوائية ش.ع.م 

  - إثيوبيا
راك الدوائية الخاصة المحدودة - 

 بنغالديش

 2016  2015  2016  2015 
 مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم 
        

        ديسمبر: 31في 

 7.6  7.7  29.3  32.7 موجودات متداولة
 

 21.3  20.2  13.7  11.0 موجودات غير متداولة

        
(21.4) مطلوبات متداولة   (22.6)   (5.1)   (5.9)  

 

(2.1)  2.3  -  - مطلوبات غير متداولة  

        
        حقوق الملكية العائدة إلى:

 10.5  20.5  11.2  22.3 ماّلك الشركة األم
 

 10.3  20.5  9.2  10.0 الحصة غير المسيطرة
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 ابع()تتفاصيل الشركات التابعة غير المملوكة بالكامل ذات الحصص غير المسيطرة الجوهرية  31

 
 بيان الدخل الموجز 
 

 
جلفار للصناعات الدوائية ش.ع.م 

  - إثيوبيا
راك الدوائية الخاصة المحدودة - 

 بنغالديش

 2016  2015  2016  2015 
 مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم 
        

 23.2  27.8  17.4  15.3 اإليرادات
 

(15.4)  )12.9( المصاريف   (28.6)   (31.9)  
 

(0.2)  2.0  2.4 سنةربح/ )خسارة( ال   (8.7)  

        
        العائدة إلى:

(0.1)  1.1  1.3 ماّلك الشركة األم   (4.4)  
 

(0.1)  0.9  1.1 الحصة غير المسيطرة   (4.3)  

 

 إعادة التصنيف 32
 
 لقد أعيد تصنيف بعض األرقام للسنة السابقة كي تتوافق مع طريقة العرض للسنة الحالية. 
 

 31نتهية في السنة الم 
2015ديسمبر   

 )كما تم بيانها سابقاً(

 

 إعادة التصنيف

السنة المنتهية في  
ديسمبر  31

2015 
 مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم 
      

(561.3) تكلفة مبيعات   (140.5)   (701.8)  
(571.3) مصاريف بيع وتوزيع   140.5  (430.8)  

 


