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 5           " شركة مساهمة عامة "للصناعات الدوائية الخليج شركة 

 

 الموحد لالدخــبيان 
 3131ديسمبر  13في  للسنة المنتهية

 
 
 

 2102 3131 إيضاح 
 ألف درهم ألف درهم  

    

 080.18111 361636173 21 المبيعــات
 (6.88084) (5436171)  تكلفة المبيعات
 4648606 8316713  إجمالي الربح

 (6018104) (5396361) 20 صاريف المبيعات والتسويقم
 (418824) (676639) 22 والعمومية اإلداريةالمصاريف 

 18166 336931 28 إيرادات أخرى
 48126 386515 26 استثمارات وأخرى أرباح

 (.28811) (366359)  مصاريف تمويل
 2118061 3386185  الربح للسنة

    
    العائد إلى:

 2118601 3116163  ي الشركةمساهم
 (221) (36376)  حصة االقلية غير المسيطرة

  3386185 2118061 
    
 28 37 21 )فلس امارات( لسهماألساسي ل ربحال

 
 
 
 
 
 
 
 

 .إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة



 

 

 6 " ساهمة عامةشركة م "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 الموحد الشامل الدخــلبيان 

 3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 
 
 3131 2102 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 2118061 3386185 الربح للسنة
   بنود الدخل الشامل األخرى:

   بنود من الممكن اعادة تصنيفها الحقاً ضمن األرباح أو الخسائر
 88816 336894 لة الستثمارات متاحة للبيعالتغير في القيمة العاد

 -- 36644 تعديالت اعادة التصنيف نتيجة استبعاد استثمارات متاحة للبيع
 (01) (417) فروقات ترجمة عمالت البيانات المالية للشركات التابعة

   بنود لن يتم اعادة تصنيفها الحقاً ضمن االرباح أو الخسائر
في القيمة المعترف به في بيان حصة المجموعة من االنخفاض 

 18121 -- الدخل للشركة الزميلة
 (08411) (36111) مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 48406 316313 اجمالي بنود الدخل الشامل االخرى
 2148616 3436386 إجمالي الدخل الشامل للسنة

   
   العائد إلى:

 2148022 3416613 مساهمي الشركة
 (208) (36446) ر المسيطرةحصة االقلية غي

 3436386 2148616 
 
 
 
 
 
 

 .إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة
 



 

 

 7 " " شركة مساهمة عامة الخليج للصناعات الدوائيةشركة 
 

 الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

 3131ديسمبر  13في  للسنة المنتهية
 
 

 احتياطي اختياري احتياطي قانوني المال رأس 
احتياطي ترجمة 
 العمالت األجنبية

التغيرات المتراكمة في 
 القيمة العادلة لالستثمـارات

أرباح 
 مستبقاة

العائد لمساهمي 
 الشركة

حقوق االقلية غير 
 المجموع المسيطرة

           ألف درهم ف درهمأل ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 081468.06 -- 081468.06 86181.0 (018808) 28. 00.8202 8428416 4088812 2100ديسمبر  80الرصيد كما في 

 2118061 (221) 2118601 2118601 -- -- -- -- -- 2102الربح لسنة 
 48406 4 48414 (08411) 8846. (22) -- -- -- بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

 2148616 (208) 2148022 06.8441 8846. (22) -- -- -- اجمالي الدخل الشامل للسنة
 -- -- -- (408881) -- -- -- -- 408881 ةتوزيعات أسهم منح

توزيعات أرباح نقدية معتمدة عن سنة 
2100 -- -- -- -- -- (408881) (408881) -- (408881) 

 -- -- -- (218162) -- -- -- 218162 -- المحول الى االحتياطي القانوني
 -- -- -- (218162) -- -- 218162 -- -- المحول الى االحتياطي االختياري

 88610 88610 -- -- -- -- -- -- -- التغير في حقوق االقلية غير المسيطرة
 408881 218162 218162 -- -- (0.28416) (408881) 88610 (448686) 

 0841.84.6 ..880 084118410 6148162 (48686) 10. 08.8216 8.28410 4.684.4  2102يسمبر د 80الرصيد كما في 
 22.81.1 (28244) 2818840 2818840 -- -- -- -- -- 2108الربح لسنة 

 088010 (041) 088240 (28111) .01818 (244) -- -- -- بنود الدخل الشامل األخرى للسنة
 26080.4 (28664) 2688482 22.8840 .01818 (244) -- -- -- اجمالي الدخل الشامل للسنة

 -- -- -- (4.8646) -- -- -- -- 4.8646 (24)ايضاح  ةتوزيعات أسهم منح
توزيعات أرباح نقدية معتمدة عن سنة 

 (4.8646) -- (4.8646) (4.8646) -- -- -- -- -- (24)ايضاح  2102
 -- -- -- (288184) -- -- -- 288184 -- المحول الى االحتياطي القانوني

 -- -- -- (288184) -- -- 288184 -- -- المحول الى االحتياطي االختياري
 018014 018014 -- -- -- -- -- -- -- التغير في حقوق االقلية غير المسيطرة

 4.8646 288184 288184 -- -- (2188101) (4.8646) 018014 (488808) 
 368866663 356898 368716764 4136441 86614 514 3636391 4156717 8616356  3131ر ديسمب 13الرصيد كما في 

 
 
 

 .إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة



 

 

 8           " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 الموحدة بيان التدفقات النقدي

 3131ديسمبر  13في  لمنتهيةللسنة ا
 

 3131  2102 
 ألف درهم  ألف درهم 

    االنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 
 2118061  3386185 الربح للسنة
    تعديالت:

 668064  556163 استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات    
 (18414)  (96748) زميلةأرباح استثمار في شركات    
 08141  -- ائر اعادة تقييم استثمارات في عقاراتخس   
 18111  -- مخصص ديون مشكوك في تحصيلها   
 --  66486 السيطرة تحققالناتج من اعادة تصنيف استثمار في شركة زميلة الى شركة تابعة بعد    
 28111  -- مخصص تقادم بضاعة   
 --  (535) أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات   
 --  (36141) أرباح بيع استثمارات بغرض المتاجرة   
 220  (76368) )ربح(/ خسارة اعادة تقييم استثمارات بغرض المتاجرة   
 --  36331 خسارة بيع استثمارات متاحة للبيع   
 .28811  366359 مصاريف تمويل   
 8246.  46995 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين   

 .2.6804  1146835 الموجودات والمطلوبات التشغيليةالتغيرات في ية من العمليات قبل التدفقات النقد
 (48166.)  (3336595) تجارية مدينة وأخرىذمم الزيادة في 
 (848402)  (716118) المخزونالزيادة في 

 028041  3136396 الزيادة في ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
 (.0881)  (36971) موظفينتعويض نهاية الخدمة المدفوع لل

     0408806  3186315 الناتج من االنشطة التشغيليةصافي النقد 
    االنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من 

 (.084866)  (936658) اإلضافات على الممتلكات واآلالت والمعدات
 --  (533) شراء استثمارات متاحة للبيع 

 --  36779 متاحة للبيعمتحصالت من بيع استثمارات 
 --  (396358) شراء استثمارات بغرض المتاجرة 

 --  96317 متحصالت من بيع استثمارات بغرض المتاجرة
 --  535 متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

 (486.4)  -- استثمارات في شركات زميلة
 88610  356356 الزيادة في حقوق االقلية غير المسيطرة

     (0618188)  (916761) االنشطة االستثماريةالنقد المستخدم في  صافي
    التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية

 428118  3386878 الزيادة في استالف من البنوك
 (468468)  (836671) توزيعات أرباح مدفوعة

 (08411)  (36111) مكافأة مجلس اإلدارة المدفوعة
 (.28811)  (366359) لمدفوعةمصاريف التمويل ا

 (.04846)  3376949 االنشطة التمويلية الناتج من /)المستخدم في(صافي النقد 
 068188  3136394 في النقد وما يعادله خالل السنةصافي الزيادة 

 --  (166) فروقات ترجمة عمالت البيانات المالية لشركة تابعة
 4.8418  836686 النقد وما يعادله في بداية السنة

 284.4.  3346634 (31النقد وما يعادله في نهاية السنة )ايضاح 
 

 .إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة



 

 

 9          " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 3131ديسمبر  13لمنتهية في للسنة ا

 
 تأسيس الشركة وأغراضها -3

 رأس الخيمة -الدقداقة  فيمقرها الرئيسي  )الشركة(هي شركة مساهمة عامة  الخليج للصناعات الدوائيةشركة 
بتاريخ  وملحقاتها رأس الخيمة عن صاحب السمو حاكم إمارة والصادر 1./1تأسست بموجب المرسوم األميري رقم 

تتألف المجموعة من شركة الخليج  .06.1مايو  6بتاريخ  الصادر 1./6األميري رقم  لمرسوموا 06.1مارس  81
 (.8 إيضاح"المجموعة" ) االتابعة له والشركات"شركة مساهمة عامة" للصناعات الدوائية 

 
 وظبي لألوراق المالية.االسهم العادية للشركة مدرجة في سوق اب

 
 دولة االمارات العربية المتحدة. –، رأس الخيمة 664ندوق بريد رقم ص هوإن عنوان الشركة المسجل 

 
نتاج  المجموعةتتمثل أنشطة  والعقاقير والمستحضرات الطبية والصيدالنية بمختلف أنواعها  األدويةالرئيسية بتصنيع وا 

 . 06.6وكذلك مستحضرات التجميل وقد بدأ اإلنتاج التجاري للشركة في نوفمبر 
 
 (IFRSs) عايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلةتطبيق الم -3
الجديدة والمعدلة التي تؤثر على المبالغ المدرجة و/أو اإلفصاحات  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 3-3

  في البيانات المالية الموحدة  
 التاليـة للمـرة األولـى ة إلعـداد التقـارير الماليـة الجديـدة والمعدلـةقامت المجموعة خالل السنة الحالية بتطبيق المعايير الدوليـ

 0للفترة المحاسبية التـي تبـدأ فـي أو بعـد بشكل إلزامي الصادرة من قبل مجلس المعايير المحاسبية الدولية التي تم تطبيقها 
 .2108يناير 
  قياس القيمة العادلة 31المالية رقم  إلعداد التقاريرالمعيار الدولي 

القيمـة العادلـة واالفصـاحات حـول قيـاس القيمـة إطـارًا واحـدًا لقيـاس  08لتقـارير الماليـة رقـم عـداد االمعيـار الـدولي إل ينشىء
واســعت تنطبــق متطلبــات قيــاس القيمــة العادلــة للمعيــار  08الماليــة رقــم  إلعــداد التقــاريرالعادلــة. إن نطــاق المعيــار الــدولي 

أو تســمح المعــايير  تتطلــبغيــر الماليــة التــي و  األدوات الماليــة علــى كــل مــن بنــود08رقــم الماليــة  إلعــداد التقــاريرالــدولي 
ــة عــداد االدوليــة إل حــول قياســات القيمــة العادلــة،  واإلفصــاحاتلتقــارير الماليــة األخــرى بخصوصــها بقياســات القيمــة العادل

لتقـارير الماليـة رقـم عداد المعيار الدولي إلباستثناء ما يتعلق بمعامالت الدفع على أساس األسهم التي تندرج ضمن نطاق ا
عقـود "  04، معامالت اإليجار التي تندرج ضمن نطـاق المعيـار المحاسـبي الـدولي رقـم " الدفعات على أساس االسهم"  2

صــافي  مــثالً لقيمــة العادلــة ولكــن ال تعتبــر قيمــة عادلــة )لوالقياســات التــي يكــون لــديها بعــض الجوانــب المشــابهة  " االيجــار
 القيمة القابلة للتحقق لغايات قياس المخزون أو قيمة االستخدام لغايات تقييم انخفاض القيمة(. 

 
بتعريــف القيمــة العادلــة علــى أنهــا الســعر الــذي قــد يــتم اســتالمه لبيــع  08الماليــة رقــم  إلعــداد التقــاريريقــوم المعيــار الــدولي 

الســوق الرئيســي )أو األكثــر مالءمــة( بتــاريخ القيــاس وفقــًا  أصــل مــا أو دفعــه لتحويــل التــزام مــا ضــمن معاملــة منتظمــة فــي
هــي ســعر البيــع بغــض  08الماليــة رقــم  إلعــداد التقــاريرألوضــاع الســوق الســائدة. إن القيمــة العادلــة وفقــًا للمعيــار الــدولي 

يشـتمل المعيـار  إذا كان السعر يمكن مالحظته بشكل مباشر أو يتم تقديره باستخدام أسلوب تقييم آخـر. كـذلك، عماالنظر 
 على متطلبات افصاح شاملة. 08المالية رقم  إلعداد التقاريرالدولي 
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 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 
 " تتمة "" تتمة " (IFRSs) قارير المالية الجديدة والمعّدلةتطبيق المعايير الدولية إلعداد الت -3
 
الجديدة والمعدلة التي تؤثر على المبالغ المدرجة و/أو اإلفصاحات  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 3-3
  " تتمة "" تتمة "في البيانات المالية الموحدة  
 
  تتمة "" تتمة " عادلةقياس القيمة ال 31المالية رقم  إلعداد التقاريرالمعيار الدولي "  

. وفقـًا لهـذه 2108ينـاير  0مـن بشـكل مسـتقبلي علـى أن يـتم تطبيقـه  08الماليـة رقـم  إلعداد التقاريرينص المعيار الدولي 
الماليــة  إلعـداد التقـاريرت االنتقاليـة، لـم تقــم المجموعـة بـأجراء أيـة افصــاحات جديـدة الزمـة وفقـًا للمعيــار الـدولي حتياطيـااإل

 إلعــداد التقــاريرباســتثناء االفصــاحات االضــافية، لــم ينــتج عــن تطبيــق المعيــار الــدولي  .2102المقارنــة عــن فتــرة  08رقــم 
 في البيانات المالية الموحدة.  المدرجةأي تأثير على المبالغ  08المالية رقم 

 
 عرض بنود الدخل الشامل األخرى " " :3 رقم الدوليالمحاسبي  المعيار على تتعديال   

تتطلب تصنيف بنود الدخل الشامل األخرى إلى فئتين في جزء  0الت على المعيار المحاسبي الدولي رقم إن التعدي
     :بنود الدخل الشامل األخرى

 بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى األرباح أو الخسائر و . أ

 ستوفي شروط معينةبنود من الممكن أن يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى األرباح أو الخسائر عندما ت . ب
 

تتطلب ضريبة الدخل على بنود الدخل الشامل األخرى أن يتم توزيعها على نفس األسس. إن التعديالت لم تغير خيار 
 عرض بنود الدخل الشامل األخرى سواء قبل الضريبة أو بعد الضريبة.

 
تم تعديله ليعكس التغيرات. فيما عدا تم تطبيق التعديالت بأثر رجعي، وعليه، فأن عرض بنود الدخل الشامل األخرى 

ليس لها تأثير على األرباح أو  0إن تطبيق تعديالت المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،تغيرات العرض الموضحة أعاله
جمالي الدخل الشامل. ،الخسائر  وبنود الدخل الشامل األخرى وا 

 
 علــىلــم يكــن لهــا تــأثير مــادي التــي المطبقــة و لــة الجديــدة والمعد المعــايير الدوليــة إلعــداد التقــارير الماليــة 3-3

  البيانات المالية الموحدة

البيانات الماليـة الموحـدة. إن تطبيـق المعـايير  تم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية في
جوهري على المبـالغ المدرجـة فـي السـنة الحاليـة والسـنوات  الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة لم يكن لها تأثير

 .السابقة والتي من الممكن أن تؤثر على المعالجات المحاسبية للمعامالت أو الترتيبات المستقبلية
 
  فصاحات تعزيز اإل – األدوات المالية: إفصاحات 4المالية رقم  إلعداد التقاريرتعديالت على المعيار الدولي

 المالية. والمطلوبات الموجودات قاصةبم المتعلقة
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  تتمة "تتمة "" "  (IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -3

 

 علــىلــم يكــن لهــا تــأثير مــادي التــي المطبقــة و الجديــدة والمعدلــة  المعــايير الدوليــة إلعــداد التقــارير الماليــة 3-3
   " تتمة "" تتمة " البيانات المالية الموحدة

  يستخدم السيطرة كأساس منفرد  بيانات المالية الموحدة "ال"  01المالية رقم  إلعداد التقاريرالمعيار الدولي
 01المالية رقم  إلعداد التقاريربغض النظر عن طبيعة المنشأة المستثمر فيها. يتطلب المعيار الدولي  ،للتوحيد

التطبيق بأثر رجعي مع مراعاة تطبيق ألحكام إنتقالية معينة توفر معالجة بديلة في ظل ظروف معينة. وفقًا 
 .2" والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ة المستقلةالبيانات المالي"  24لذلك تم تعديل المعيار المحاسبي الدولي رقم 

المالية رقم  إلعداد التقاريرإلصدار المعيار الدولي  " اإلستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة "
01.   

  ينشئ نوعين من الترتيبات المشتركة: ترتيبات مشتركة " "  00المالية رقم  إلعداد التقاريرالمعيار الدولي
لتزامات تلك  العمليات المشتركة والمشاريع المشتركة. يتم تمييز هذين النوعين من الترتيبات المشتركة بحقوق وا 

اإلستثمارات في "  .2األطراف في الترتيبات المشتركة. وفقًا لذلك تم تعديل المعيار المحاسبي الدولي رقم 
   .00المالية رقم  إلعداد التقاريردولي " إلصدار المعيار ال الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

  يجمع بين متطلبات  اإلفصاح عن المصالح في المنشأت األخرى 02المالية رقم  إلعداد التقاريرالمعيار الدولي
شركات زميلة والكيانات المنظمة في  ،ترتيبات مشتركة ،اإلفصاح عن مصالح المنشآت في الشركات التابعة

     معيار إفصاح شامل.
  تلغي" منهاج الممر" وبالتالي على المنشأة منافع الموظفين  – 06تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

   اإلعتراف بالتغيرات في التزامات وموجودات خطة المنافع المحددة عند حدوثها.
  التكاليف المتكبدة لتهيئة "  –ة المالي إلعداد التقاريرالصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية  21اإلصدار رقم

" يوضح متطلبات إحتساب تكاليف التهيئة الناشئة عن تنظيف موقع  المناجم السطحية في مرحلة اإلنتاج
كيفية اإلعتراف المبدئي  ،متضمنة متى يجب اإلعتراف بتكاليف التهيئة ضمن الموجودات ،المنجم السطحي

 بالموجودات وقياساها الالحق.
قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم الجديدة والمعدّلة  ير الدولية إلعداد التقارير المالية المعاي  3-1

 يحن موعد تطبيقها بعد 
لم تقم المجموعة بالتطبيق المسبق للمعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات التالية التي تم إصدارها وغير سارية المفعول  

 :بعد
 داد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة المعايير الدولية إلع

 

يطبـــق للفتـــرات الســـنوية 
   التي تبدأ من أو بعد

 إفصاحاألدوات المالية:  4لتقارير المالية رقم عداد اتعديالت على المعيار الدولي إل 
 6متعلق بأفصاحات حول التطبيق األولي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

المعيار عند تطبيق  
 إلعداد التقاريرالدولي 

 للمرة األولى 6المالية رقم 
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 "تتمة" (IFRSs) معّدلةتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة وال -3
 

قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم الجديدة والمعدّلة  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   3-1
 " تتمة "يحن موعد تطبيقها بعد 

 " تتمة "المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
 

 يطبق للفترات السنوية التي
   أ من أو بعدتبد

 إفصاحات  :األدوات المالية 4 رقم المالية لتقاريرعداد اإل الدولي المعيار
محاسبة التحوط اإلضافية )والتعديالت الالحقة( نتجت من المقدمة لفصل 

 .6محاسبة التحوط في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

عند تطبيق المعيار الدولي 
 6لمالية رقم ا إلعداد التقارير

   للمرة األولى
 (2116) األدوات المالية 6 رقم المالية لتقاريرعداد اإل الدولي المعيار 

الذي يقدم متطلبات جديدة لتصنيف وقياس  2116الصادر في نوفمبر 
األدوات  6 رقم المالية لتقاريرعداد اإل الدولي المعيارالموجودات المالية. 

ويتضمن متطلبات تصنيف  2101توبر المعدل في أك (2101) المالية
لغاء اإلعتراف  بها من المعيار المحاسبي الدولي  وقياس المطلوبات المالية وا 

 .اإلعتراف والقياس :األدوات المالية 86رقم 

في إجتماع مجلس المعايير 
المحاسبية الدولية في نوفمبر 

المعيار أقر أن  ،2108
الدولي إلعداد التقارير المالية 

قبل الفترات  ن يطبقل 6رقم 
السنوية التي تبدأ في أو بعد 

ولكن يسمح  2104يناير  0
لكل إصدار من المعيار أن 

   يكون متاح للتطبيق
المعاد  (2108) األدوات المالية 6 رقم المالية لتقاريرعداد اإل الدولي المعيار

جازة التطبيق  2108إصداره في نوفمبر  إلدراج فصل محاسبة التحوط وا 
بكر لمتطلبات العرض في بيان الدخل الشامل األخرى " االئتمان الخاص الم

" الربح أو الخسارة الناتجة من االلتزامات المالية تدرج ضمن خيار القيمة 
العادلة دون التطبيق المبكر للمتطلبات األخرى في المعيار الدولي إلعداد 

 6التقارير المالية رقم 

 

  
 المعيار( حل محل 2108) 6 رقم المالية قاريرلتعداد اإل الدولي المعيار 

 الدولي المعيار( و 2101( و)2116) 6 رقم المالية لتقاريرعداد اإل الدولي
( أيضًا حل محل المعيار الدولي إلعداد 2101) 6 رقم المالية لتقاريرعداد اإل

(. المعايير المختلفة أيضا تسمح خيارات 2116) 6التقارير المالية رقم 
مختلفة. وبالتالي بأمكان المنشآت اإلختيار بشكل فعال لتطبيق أي  انتقالية

بما معناه لديهم  ،6من أجزاء المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
( 2( متطلبات اإلفصاح والقياس لألصول المالية. )0الخيار لتطبيق: )

ات ( متطلب8متطلبات اإلفصاح والقياس لألصول والمطلوبات المالية. )
 اإلفصاح والقياس ومتطلبات محاسبة التحوط.
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قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم الجديدة والمعدّلة  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   3-1
 " تتمة "يحن موعد تطبيقها بعد 

 " تتمة "المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
 

يطبـــق للفتــــرات الســــنوية 
   التي تبدأ من أو بعد

  لتوضح متطلبات ذات  –منافع الموظفين   :06معيار المحاسبة الدولي رقم
العالقة بكيفية مساهمات الموظفين أو أطراف أخرى تتعلق بالخدمة والتي ترجع 

 إلى فترات الخدمة.

 2106يوليو  0

  
  االفصاح عن المبالغ القابلة  – 84تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

  دلالستردا

ألصل أو وحدة توليد داد التعديالت تقيد متطلبات االفصاح للمبالغ القابلة لالستر 
 النقد للفترة التي حدث فيها االنخفاض. وقد قاموا بتوسيع وتوضيح متطلبات

أو وحدة  لألصل ترداداالفصاح القابلة للتطبيق عندما يتم تحديد المبالغ القابلة لالس
 العادلة ناقصا تكلفة االستبعاد.توليد النقد على أساس القيمة 

 2106يناير  0

  
  اإلعتراف  :األدوات المالية – 86تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

  استبدال مشتقات ومواصلة محاسبة التحوط  ،والقياس
التعديالت تحد من المتطلبات الالزمة لمواصلة محاسبة التحوط، في حال كانت 

 وقدمت معايير معينة تم استيفاءها. ،مشتقات التحوط مجددة

 2106يناير  0

  
  إلعداد التقاريرالصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية  20اإلصدار رقم 

 فرض الجبايات –المالية 
لقد تم تطوير التفسير وذلك لمعالجة كيفية تسجيل الجبايات المفروضة التي تعتمد 

الفترة التي حدثت فيها المعامالت التي أدت على المعلومات المالية لفترة تختلف عن 
 إلى حدوث تلك الجبايات.

 2106يناير  0

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

 إرشاد حول منشآت اإلستثمار – 24المحاسبي الدولي رقم 
 2106يناير  0

  
عــــايير المحاســـبة الدوليـــة المعيـــار النهــــائي أصـــدر مجلـــس م ،2102أكتـــوبر  80فـــي 

الماليــة رقــم  إلعــداد التقــاريرالمتعلــق بشــركات اإلســتثمار والــذي يعــدل المعيــار الــدولي 
ويعرف مفهوم اإلستثمار بالشـركات فـي  ،24والمعيار المحاسبي الدولي رقم  02 ،01

 المالية.  إلعداد التقاريرالمعايير الدولية 
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 "تتمة" (IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -3

قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم يحن المعدّلة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة و   3-1
 " تتمة "موعد تطبيقها بعد 

تتوقــع اإلدارة أن يــتم تطبيــق هــذه المعــايير الجديــدة وتفســيراتها وتعــديالها فــي البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة فــي 
التفســـيرات  ،هـــذه المعـــايير الجديـــدة أو عنـــد دخولهـــا حيـــز التطبيـــق. إن تطبيـــق 2106ينـــاير  0الفتـــرة التـــي تبـــدأ مـــن 

 .والتعديالت قد ال يكون له تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في مرحلة التطبيق المبدئي
 
 

 أهم السياسات المحاسبية -1
 

 معايير إعداد البيانات المالية الموحدة 1-3
 لتقارير المالية.االعداد دولية معايير اللتم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا ل

 
 أسس إعداد البيانات المالية الموحدة 1-3

 واالسـتثمارات فـي العقـارات تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخيـة، فيمـا عـدا األدوات الماليـة
 .بعةسبية المتالتي تم عرضها حسب قيمتها العادلة. فيما يلي ملخصًا ألهم السياسات المحاو 
 

 الموحدة أسس توحيد البيانات المالية 1-1
)الشـــركة( والمؤسســـات لشـــركة الخلـــيج للصـــناعات الدوائيـــة "شـــركة مســـاهمة عامـــة" تتـــألف البيانـــات الماليـــة الموحـــدة 

ت عليهـا مـن قبـل الشـركة )الشـركا المسـيطر والمنشـآتمن البيانات المالية الخاصة بالشـركة )المجموعة(  التابعة لها
 .التابعة(

 
 :تتحقق السيطرة عندما يكون للشركة

  المنشأة المستثمر بهاتالتحكم بالقدرة على 

 المنشأة المستثمر بهات وب نشوء حق للشركة في العوائد المتغيرة نتيجة الرتباطها 

  عوائد المستثمر. بغرض التأثير علىالمنشأة المستثمر بها  التحكم فيالقدرة على 

 
إذا ما كانت الحقائق  ،سيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم الت تة تقييم ما إذا كانبأعاد تقوم الشركة

 والظروف تشير إلى حدوث تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار أليها أعاله.
 

يت بها، في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصو  الشركةعندما تقل حقوق التصويت الخاصة ب
قدرة عملية  اعلى تلك المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحه سيطرةال للمجموعةيكون 

 بشكل منفرد. لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها
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 "تتمة" أهم السياسات المحاسبية -1

 

 "تتمة" الموحدة أسس توحيد البيانات المالية 1-1
 

حقوق التصويت في  للشركةبعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان  الشركةتأخذ 
 :ما يلي ة. تشمل تلك الحقائق والظروفسيطر ال اكل كاٍف لمنحهالمنشأة المستثمر بها أم ال بش

  بالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت اآلخرينت الشركةلكها تمالتي تحجم حقوق التصويت 
  وحاملي حقوق التصويت اآلخرين واألطراف اآلخرىت الشركةلكها تمتحقوق التصويت المحتلمة التي 
 يبات التعاقدية األخرىت والحقوق الناشئة من الترت 

  القدرة الحالية على توجيه األنشطة اهديل ت، أو ليساله الشركةأية حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن ،
 .ويت في اجتماعات المساهمين السابقةذات الصلة وقت الحاجة التخاذ قرارات، بما في ذلك كيفية التص

 

بينما تتوقف تلك  على السيطرة على تلك الشركة التابعة، صل الشركةتحتبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما 
ومصاريف السيطرة على الشركة التابعة. وعلى وجه الخصوص، يتم تضمين إيرادات  شركةفقد الالعملية عندما ت
ن تاريخ م وبيان الدخل الشامل الموحد في بيان الدخل الموحد ل السنةالمستحوذة أو المستبعدة خالالشركة التابعة 

 على الشركة التـابعة. شركةعلى السيطرة حتى التاريخ الذي تنقطع فيه سيطرة ال شركةحصول ال
 

إن الربح أو الخسارة وكل عنصر مـن عناصـر الـدخل الشـامل األخـرى موزعـة علـى مـالكي الشـركة ومـالكي الحصـص 
كة واألطــراف غيــر المســيطرة حتــى لــو غيــر المســيطرة. إجمــالي الــدخل الشــامل للشــركة التابعــة مــوزع علــى مــالكي الشــر 

 أدى ذلك إلى حدوث عجز في أرصدة األطراف غير المسيطرة.
 

، يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة لكي تتالئم سياساتها المحاسبية مع تلك حيثما لزم األمر
 المستخدمة من قبل المجموعة.

 

ذلك األصول وااللتزامات وحقوق الملكية واألرباح والمصاريف والتدفقات النقدية بما في ت جميع المعامال يتم إستبعاد
 المجموعة عند التوحيد. الناتجة عن المعامالت الداخلية بين أعضاء

 

 :2108ديسمبر  80 لشـركة كما فيلالتابعة  الشركاتفيما يلي تفاصيل 
 ةاألنشطة الرئيسي نسبة المساهمة بلد التأسيس ةالتابع الشركة

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

 المتحدة
 النقليات 011%

 تصنيع االدوية ومواد التعبئة والتغليف %11 إثيوبيا .سي.إل.جلفار فارماسوتيكالز بي
 متوقفة -تصنيع المستحضرات الطبية  %011 ألمانيا جلفار فارما جي ام بي اتش

 **تصنيع المستحضرات الطبية %81 االمارات العربية المتحدة –دبي  جلف إنجكت ذ.م.م.
 

** جلف انجكت ذ.م.م. كشركة تابعة بناء على الخالصة التي يتم التوصل اليها من قبل االدارة بأن للشركة 
 ادناه. 1-0-6السيطرة على اعمال هذه المنشأة كما هو موضح في بند 
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 صافي االستثمار في شركات زميلة 1-4
لهـا وال حصـة فـي مشــروع  الشـركة الزميلـة هـي منشـأة تملـك المجموعـة تـأثير هـام عليهـا ولكنهـا ال تعتبـر شـركة تابعـة

مشـــترك. ويعـــرف هـــذا التــــأثير الهـــام بقـــدرة المجموعـــة علــــى المشـــاركة فـــي إتخـــاذ القــــرارات حـــول السياســـات الماليــــة 
 والتشغيلية للشركة المستثمر بها وال يصل هذا التأثير إلى درجة السيطرة المطلقة أو حتى السيطرة المشتركة.

 
باسـتخدام طريقـة حقـوق الملكيـة،  الموحـدة الشركات الزميلة في البيانات الماليةيتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات 

إال في حال تم تصنيف االستثمار كاستثمار محتفظ به للبيـع، فـي تلـك الحالـة يـتم تسـجيله بنـاء علـى المعيـار الـدولي 
ة. بنــاًء علــى طريقــة حقــوق موجــودات غيــر متداولــة محــتفظ بهــا للبيــع وعمليــات متوقفــ 1الماليــة رقــم  إلعــداد التقــارير

لالعتـراف بحصـة  الملكية، تظهر االستثمارات في شركات زميلة في بيان المركز المـالي الموحـد بالتكلفـة بعـد تعـديلها
حصـة المجموعـة فـي . في حال زيـادة خل الشامل األخرى للشركة الزميلةالدوبنود من االرباح او الخسائر  المجموعة

والتـي فـي  ،)والتـي تتضـمن أي حصـص طويلـة األجـل فـي تلـك الشـركة الزميلـة الستثمارعن االزميلة  خسائر الشركة
يتم االعتراف بها فقط إلى الحد الـذي تكبـدت تشكل جزء من صافي إستثمار المجموعة في الشركة الزميلة(  ،جوهرها

 ة الزميلة.فيه المجموعة التزامات قانونية أو إستداللية متوقعة أو قدمت دفعات بالنيابة عن الشرك
 

إن أيــة زيــادة فــي تكلفــة الشــراء عــن حصــة المجموعــة فــي صــافي القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات والمطلوبــات 
ويــتم تضــمينها فــي القيمـــة  االعتــراف بهــا كشــهرة، الطارئــة المحــددة للشــركة الزميلــة المعتــرف بهــا بتــاريخ الشـــراء يــتم

مجموعة من صافي القيمة العادلة للموجـودات والمطلوبـات والمطلوبـات المدرجة لالستثمار. إن أي زيادة في حصة ال
 الخسائر.  وأالطارئة عن تكلفة الشراء، بعد إعادة التقييم، يتم االعتراف بها مباشرة في األرباح 

 
فـــي حـــال وجـــود أي معـــامالت مـــا بـــين شـــركات المجموعـــة والشـــركة الزميلـــة، فـــأن ايـــة اربـــاح او خســـائر ناتجـــة، يـــتم 

 إلى الحد غير المتعلق بحصة المجموعة. البيانات المالية الموحدة للمجموعةراف بها ضمن االعت
 
 االعتراف باإليرادات 1-5
 
 مبيعات البضائع 8-1-0

أو ستحصل عليه من هذه المبيعات. تظهر  المجموعةيتم قياس المبيعات بالقيمة العادلة للمقابل الذي حصلت عليه 
 مردودات المبيعات والخصومات.المبيعات بالصافي بعد طرح 
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 "تتمة" االعتراف باإليرادات 1-5
 

 "تتمة" مبيعات البضائع 8-1-0
 

 يتم االعتراف بمبيعات البضائع كأيراد عند استيفائها للشروط التالية:
 أن يتم تحويل المخاطر والمزايا المتعلقة بالبضائع إلى المشتري. -
)البائع( بالتحكم الفعـال علـى البضـائع المباعـة أو االسـتمرار فـي التـدخل اإلداري  المجموعةان ال تحتفظ  -

 ها.لعة بنفس درجة تدخلها في إدارة البضائع المملوكة فيما يتعلق بالبضائع المبا

 إمكانية قياس مبلغ اإليراد بشكل يعتمد عليه. -

 .المجموعةتصب المنافع االقتصادية المتعلقة بعملية البيع لمصلحة  أنأن يكون من المتوقع  -

 د عليه.بل عملية البيع بشكل يعتمإمكانية قياس التكاليف المتكبدة أو التي سيتم تكبدها مقا -
 

 إيرادات الفوائد 8-1-2
على اساس الفترات الزمنية المستحقة والمبالغ االصلية ومعدل الفائدة الفوائد على الودائع يرادات إ احتسابيتم 

 .المكتسب
 

 األرباح ايرادات توزيعات 8-1-8
 فعات.باستالم هذه الدشركة لليتم االعتراف بايرادات التوزيعات من االستثمارات عند نشوء حق 

 

 المجموعة كمستأجر 1-6
إن جميع عقود اإليجار المبرمة من قبل المجموعة تمثل عقود إيجار تشغيلية بطبيعتها ويتم المحاسبة عليها على 

يتم تسجيل دفعات اإليجار التشغيلي كمصروف على أساس القسط الثابت مبنيًا على مدى فترة  .ذلك األساس
ت اإليجارية الطارئة التي تظهر ضمن عقود اإليجار التشغيلية كمصروف في اإليجار. يتم االعتراف بااللتزاما

 .الفترة التي تستحق بها
 

يتم تخفيض إجمالي منافع  .في حال استالم حوافز إلبرام عقود إيجار تشغيلية، فأنه يتم االعتراف بها كمطلوبات
ك أساس أخر أكثر مالئمة لتوزيع الحوافز من مصروف اإليجار على أساس القسط الثابت، إال إذا كان هنا

 المنافع االقتصادية على فترة اإليجار.
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 جنبيةالعمالت األ 1-7
تظهر البيانات المالية الخاصة لكل شركة من شركات المجموعة بالعملة المسـتخدمة في البيئة اإلقتصادية التي 

شركة كل عرض نتائج أعمال  تمفقد  اض البيانات المالية الموحدةألغر  .(الوظيفية تمارس فيها نشاطها )العملة
تي والذي يعتبر العملة المستخدمة في المجموعة وعملة ومركزها المالي بالدرهم اإلمارامن شركات المجموعة 

  .عرض البيانات المالية الموحدة
 

يتم تسجيل المعامالت بالعمالت بخالف العملة الوظيفية )العملة األجنبية(  ،الموحدةعند إعداد البيانات المالية 
يتم إعادة تحويل  ،ز مالي موحدبتاريخ كل بيان مرك .على أساس أسعار الصرف السائدة بتاريخ تلك المعامالت

 .البنود المالية المدرجة بالعمالت األجنبية على أساس أسعار الصرف السائدة بتاريخ بيان المركز المالي الموحد
يتم إعادة تحويل البنود غير المالية بالعمالت األجنبية والتي تظهر بقيمتها العادلة على أساس أسعار الصرف 

ال يتم إعادة تحويل البنود غير المالية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها  .مة العادلة لهاالسائدة عند تحديد القي
 .طبقًا للتكلفة التاريخية

 

 يتم إدراج فروقات أسعار الصرف ضمن األرباح والخسائر خالل السنة التي نشأت فيها تلك الفروقات.
 

 تكلفة اإلقتراض 1-8

بناء أصل مؤهل للرسملة، من المتوقع أن  أو راض التي ترتبط مباشرة بأقتناءتقوم الشركة برسملة تكاليف اإلقت
يستغرق إنجازه للغرض المقام من أجله أو حتى بيعه فترة من الزمن، كجزء من تكلفة ذلك األصل حتى إستكمال 

 اإلنجاز أو البيع.
 

، بذلك األصل، من تكلفة اإلقتراض يتم تنزيل أي إيرادات إستثمارات، ناتجة عن أي إستثمارات مؤقتة لها عالقة
 .إن وجدت

 

 إن جميع تكاليف اإلقتراض األخرى تظهر كمصاريف في الفترة التي يتم تحميلها بها.
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات 1-9
 تظهر األراضي بالتكلفة ناقصا أية خسائر ناتجة عن االنخفاض في القيمة، إن وجدت.

 

ت التنفيذ بالتكلفة ناقصًا أية خسائر ناتجة عن االنخفاض في القيمة. وكما هو تظهر تكاليف أعمال رأسمالية تح
الحال مع أصول الممتلكات األخرى فأن استهالك هذه األصول يبدأ عندما تصبح جاهزة لالستخدام الذي أنشأت 

 من أجله.
 

ية خسائر ناتجة عن االنخفاض تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات األخرى بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم وأ
 في القيمة.
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 "تتمة" الممتلكات واآلالت والمعدات 1-9
 

مالئمًا  ذلكدراج التكاليف الالحقة في القيمة المدرجة لألصل أو اإلعتراف بها كأصل منفصل حسبما يكون يتم إ
فقط عندما يكون من المحتمل أن ينتج فوائد اقتصادية مستقبلية للمجموعة من األصل المعني ويكون باإلمكان 

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

 

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

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

 

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

 والخسائر.
 

 على أساس طريقة القسط الثابت مبنيًا على مدة الخدمة المتوقعة كما يلي: االستهالك احتسابيتم 
  % 

 01 - 2  مباني
 88 – 4  آالت ومعدات

 21 – 6  تركيبات
 88 – 01  سيارات

 21 – 01  أثاث ومفروشات
 88 – 01  أجهزة وأدوات

 01 - 6  تحسينات أراضي
 
 

 استثمارات في عقارات 1-31
ادلة كما تظهر استثمارات في عقارات والمقتناة بهدف تحقيق عوائد إيجاريه و/أو لمعاظمة رأس المال بالقيمة الع

في تاريخ بيان المركز المالي الموحد. يظهر الربح أو الخسارة الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لتلك 
 .في الفترة التي يتم فيها التغير الستثمارات في االرباح و الخسائرا
 

هائي عن استخدام تلك يتم الغاء االعتراف باالستثمارات في عقارات عند االستبعاد او عندما يتم التوقف بشكل ن
االستثمارات وال يتوقع الحصول على أية منافع اقتصادية مستقبلية. أي ارباح او خسائر ناتجة عن الغاء االعتراف 
)والتي يتم حسابها بناءًا على الفرق بين صافي المتحصالت من االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( يتم تسجيلها 

 لفترة التي يتم الغاء االعتراف بتلك العقارات.في بيان االرباح والخسائر في ا
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 "تتمة" استثمارات في عقارات 1-31
 
د القيمة العادلة حسب سعر السوق المفتوح استنادًا الى التقييمات التي يجريها مقيمون ومستشارون يحدت متي

 مستقلون.
 

 المخزون 1-33
البيعية المتوقعة  على أساس متوسط سعر التكلفة أو صافي القيمة وتحت التصنيعيتم تسعير المخزون تام الصنع 

تكلفة المواد األولية واألجور والمصاريف المباشرة والمصاريف غير  وتشتمل تكاليف اإلنتاج على .أيهما أقـل
األخرى على أساس  االستهالكيةوالمواد ومواد التغليف قطع الغيار و  المواد الخام يتم تسعير مخزون المباشرة.
البيع المقدر  تمثل صافي القيمة البيعية المتوقعة سعر أيهما أقل.صافي القيمة البيعية أو المرجح التكلفة متوسط 

 وبيع المنتج. ناقصًا أية تكاليف إضافية متوقعة حتى إتمام
 

 قيمة الموجودات الملموسة انخفاض 1-33
بمراجعة صافي قيمة الموجودات الملموسة لتحديد فيما إذا كان  مركز مالي موحد بيان تقوم المجموعة بتاريخ كل

القيمة. في حالة وجود مثل ذلك المؤشر، يتم تقدير  في انخفاضهناك مؤشر على أن تلك الموجودات تعاني من 
في القيمة )إن وجدت(. عند عدم وجود أسس معقولة لتحديد  االنخفاضلتحديد خسائر  لالستردادالقيمة القابلة 

القيمة القابلة لالسترداد من كل أصل على حدة، تقوم المجموعة بتقدير القيمة المستردة من وحدة توليد النقد التي 
مي إليها األصل. عند وجود أسس معقولة للتوزيع، فأن الموجودات العامة للمجموعة يتم توزيعها على وحدات ينت

عند وجود اسس معقولة  توليد النقد بشكل إفرادي أو يتم توزيعها على أصغر مجموعة من وحدات توليد النقد
 للتوزيع.

 
مًا منها التكلفة حتى إتمام البيع أو القيمة الناتجة عن تتمثل القيمة القابلة لالسترداد في القيمة العادلة مخصو 

يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة  ،االستعمال أيهما أعلى. عند تقييم القيمة الناتجة عن االستعمال
مرور  للوصول بها إلى القيمة الحالية باستخدام معدل خصم مناسب ليعكس قيمتها السوقية الحالية مع مراعاة أثر

 .والتي لم يتم تعديل أثرها على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة الوقت على القيمة والمخاطر المحددة لألصل
 

إذا كان من المتوقع أن تقل القيمة القابلة السترداد األصـل )أو وحدة توليد النقد( عن قيمته الدفترية، يتم تخفيض 
النقد( لقيمتها القابلة لالسترداد. يتم االعتراف فورًا بخسارة انخفاض القيمة  قيمة األصل الدفترية )أو وحدة توليد

، إال إذا كان األصل مثبت بمبلغ إعادة التقييم، حيث يتم في هذه الحالة معالجة انخفاض ضمن االرباح والخسائر
 القيمة كخفض الحتياطي إعادة التقييم.
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ة توليد النقد( حتى تصل إلى خسارة اإلنخفاض، يتم حينها زيادة القيمة الدفترية لألصل )وحد تراجعإذا ما تم الحقًا 
حد القيمة التقديرية المعدلة، بحيث إن القيمة المعدلة لألصل ال تتعدى قيمته الدفترية فيما لو لم يكن هناك 

كأيراد خسـارة االنخفاض يتم االعتراف بتراجع إنخفاض في قيمة األصل )وحدة توليد النقد( في السنوات السابقة. 
خسارة تراجع إال عندما يكون األصل مثبت بمبلغ إعادة التقييم، عندها يتم معالجة ئر االرباح و الخسافورًا في 

 انخفاض القيمة كزيادة الحتياطي إعادة التقييم. 
 

 المخصصات 1-31
حالية مقابل أحداث سابقة، والتي قد تؤدي إلى تدفق خارجي لمنافع  التزاماتيتم أخذ مخصصات عند وجود 

 بصورة معقولة.يمكن تقديرها  اقتصادية
 

كما بتاريخ بيان المركز  االلتزاماتيتم احتساب المخصصات حسب أفضل التقديرات للمصروفات المستقبلية لسداد 
. عند قياس المخصص بااللتزامأية أخطار وأحداث غير متوقعة متعلقة  االعتبارمع األخذ بعين  الموحد المالي

تمثل القيمة الحالية لهذه  لاللتزامالحالي، فأن القيمة الدفترية  اللتزاماالتدفقات النقدية المتوقعة لسداد  باستخدام
 التدفقات النقدية.

 

فأنه يتم تسجيل بة لتسديد االلتزام من طرف ثالث، عند توقع إسترداد بعض أو جميع المنافع اإلقتصادية المطلو 
المدينة قابلة م تحصيلها وأن تكون المبالغ المبالغ المدينة كأصل إذا ما تم التأكد فعاًل من أن التسديدات سوف يت

 .للقياس بشكل موثوق
 

 مخصصات الموظفين 1-34
 

 مخصص التقاعد والتأمين اإلجتماعي 8-06-0
لموظفيها من مواطني دولة اإلمارات العربية  اإلجتماعيبالمساهمة بمخصص التقاعد والتأمين  المجموعةتقوم 

وبموجبه تقوم المجموعة ، 0666لعام  (4)رقم لدولة اإلمارات العربية المتحدة اإلتحادي العمل المتحدة وفقًا لقانون 
% من إجمالي مبلغ الرواتب الخاضعة لحساب المساهمة عن موظفيها من مواطني 0281بالمساهمة بما نسبته 

وكذلك  من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة مجموعةيساهم موظفي ال .دولة اإلمارات العربية المتحدة
. إن إلتزام المجموعة مبلغ الرواتب الخاضعة لحساب المساهمةمن  % على التوالي281و  %1بنسبة الحكومة 

ويتم إدراج تلك هو القيام بتحويل المساهمات المحددة فقط.  االجتماعيالوحيد بالنسبة لمخصص التقاعد والتأمين 
 المساهمة في األرباح والخسائر.



 

 

 33       " شركة مساهمة عامة "الدوائية  الخليج للصناعاتشركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 
 "تتمة" أهم السياسات المحاسبية -1
 

 "تتمة" مخصصات الموظفين 1-34
 

 اإلجازات السنوية وتذاكر السفر 8-06-2
إلستحقاقات الموظفين المتعلقة باإلجازات السنوية وتذاكر السفر بناًء على يتم عمل إستحقاق لإللتزامات المقدرة 

 .نهاية السنةالخدمات المقدمة من قبل الموظفين المؤهلين حتى 
 

 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين 8-06-8
اإلمارات  يتم أيضًا عمل مخصص بكافة مبالغ مكافآت نهاية الخدمة المستحقة للموظفين من غير مواطني دولة

العربية المتحدة وفقًا لقانون العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة وذلك على اساس مدة الخدمة المتجمعة لكل 
مخصص تعويض يتم استدراك  موظف والراتب االساسي الذي يتقاضاه كما بتاريخ بيان المركز المالي الموحد.

قامة في دول اخرى وفقًا للقوانين المحلية المعمول بها في تلك العاملين في الشركات المنهاية الخدمة للموظفين 
 البلدان.

 

يتم ادراج يتم ادراج االستحقاق المتعلق باالجازات السنوية وتذاكر السفر تحت بند مطلوبات متداولة، بينما 
 نهاية الخدمة تحت بند المطلوبات غير المتداولة. المخصص المتعلق بمكافأة

 
 

 اليةاألدوات الم 1-35
 طرفًا في البنود التعاقدية الخاصة باألداة. لمجموعةالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح اب اإلعتراف يتم

 

عندما يتم شراء أو بيع  ،يتم اإلعتراف أو إلغاء اإلعتراف بجميع الموجودات المالية كما في تاريخ المعاملة
لتنازل عن تلك الموجودات المالية خالل جدول زمني معين الموجودات المالية بموجب عقد يتطلب الحصول أو ا

ويتم إبرامه بواسطة السوق المالي ذو العالقة . يتم قياس الموجودات المالية بشكل أولي بالقيمة العادلة وتكاليف 
والتي يتم بأستثناء الموجودات المالية المصنفة كأداة مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  ،المعاملة

 قياسها بشكل أساسي بالقيمة العادلة.
 
 

 الموجودات المالية  1-36
يتم تصنيف الموجودات المالية للمجموعة في أحد الفئات التالية: " ارصدة لدى البنوك وفي الصندوق"، "موجودات 

وذمم مدينة". إن  مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر"، "موجودات مالية متاحة للبيع" و"قروض
تصنيف الموجودات المالية بالشكل المذكور يتم بناًء على طبيعة وهدف إقتناء تلك الموجودات المالية ويتم 

 تصنيفها في وقت إثباتها األولي.
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 النقد وما يعادله 1-36-3
ذات سيولة  يتمثل النقد وما يعادله في النقد وأرصدة الودائع تحت الطلب لدى البنوك وأية إستثمارات قصيرة األجل

 .وم القيمة وغير خاضعة لمخاطر التغير في القيمةعالية قابلة للتحويل إلى نقد معل
 

 ل األرباح والخسائرالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خال  1-36-3

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

 

 دات المالية بغرض المتاجرة إذا:يتم تصنيف الموجو 
  تم إقتنائها بشكل أساسي بهدف بيعها في المستقبل القريب، أو 

  تمثــل جــزء مــن محفظــة أدوات ماليــة معلومــة تــديرها المجموعــة وتشــتمل علــى نمــط فعلــي ألداة ماليــة تحقــق
 أرباح على المدى القصير.

 .تمثل مشتقة مالية لكنها غير مصنفة أو فعالة كأداة تحوط 
 

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

  يقلل بصورة كبيرة أي قياس أو احتساب غير متسق والذي مـن الممكـن أن  وأكان مثل هذا التصنيف يزيل
 م يتم التصنيف على هذا النحو، أوينتج فيما لو ل

  كان الموجود المالي يمثل جزء من مجموعة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية أو كالهمـا، والتـي يـتم
إدارتها وتقدير أدائها على أساس القيمة العادلة، طبقًا إلدارة المخـاطر أو إسـتراتجية االسـتثمار الموثقـة لـدى 

لى المعلومات حـول مجموعـة الموجـودات الماليـة أو المطلوبـات الماليـة داخليـًا ة حيث يتم الحصول عشركال
 بناًء على هذا األساست 

  كان الموجود المـالي يمثـل جـزء مـن عقـد يحتـوي علـى مشـتق متضـمن واحـد أو أكثـر، وأن معيـار المحاسـبة
مجمـــــع )الموجـــــود أو األدوات الماليـــــة: االعتـــــراف والقيـــــاس يســـــمح للعقـــــد الكلـــــي ال 86( رقـــــم IASالـــــدولي )

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

أي ربح أو ب تظهر الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر بقيمتها العادلة ويتم االعتراف
 في األرباح والخسائر.عن إعادة التقييم خسارة ناتجة 

 

 ويتم إدراجها في يتضمن صافي الربح أو الخسارة أي توزيعات لألرباح أو فائدة مستحقة من األصل المالي
 .األرباح أو الخسائر
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 متاحة للبيع –الموجودات المالية المصنفة كموجودات مالية  1-36-1
متاحة للبيع  –تصنف األسهم المدرجة المملوكة للمجموعة والتي يتم تداولها في سوق مالي نشط كموجودات مالية 

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

لناتجة عن التغير في القيمة العادلة يتم إدراج األرباح والخسائر ابأمكانية قياس القيمة العادلة لها بطريقة موثوقة. 
ضمن بنود الدخل الشامل األخرى والتي يتم إضافتها إلى بند التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات 
ضمن حقوق الملكية بأستثناء خسائر اإلنخفاض في القيمة والتي يتم إدراجها ضمن االرباح والخسائر. في حال 

و وجود إنخفاض في قيمته بشكل محدد، فأن األرباح أو الخسائر نتيجة تقييمه سابقًا والمثبتة إستبعاد اإلستثمار أ
 ضمن إحتياطي إعادة تقييم إستثمارات يتم إدراجها ضمن االرباح والخسائر.

 
 المتاحة للبيع عند نشوء حق للمجموعة بأستالم دفعات عن –يتم اإلعتراف بأيرادات توزيعات أرباح اإلستثمارات 

 .توزيعات أرباح من تلك اإلستثمارات
 

يتم تحديدها بتلك العملة ويتم تحويلها حسب  ،المتاحة للبيع بعمالت أجنبية –إن القيمة العادلة للموجودات المالية 
سعر الصرف السائد بتاريخ بيان المركز المالي الموحد. إن التغير في القيمة العادلة الناشئ عن تغير أسعار 

أما  ،يعود إلى التغير في قيمة إطفاء تكلفة تلك الموجودات يتم إثباته ضمن بيان الدخل الموحدالصرف والذي 
 .التغيرات األخرى فيتم إدراجها ضمن بنود الدخل الشامل األخرى

 
 القروض والذمم المدينة 1-36-4

بالتكلفة لة ويتم قياسها الحقًا الذمم المدينة مبدئيًا بالقيمة العادلة مضاف إليها تكاليف المعامالقروض و يتم قياس 
يتم تسجيل إيرادات الفوائد المطفأة باستخدام معّدل الفائدة الفعلي، بعد طرح مخصص االنخفاض في القيمة. 
االعتراف بالفوائد غير ذي باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، باستثناء الذمم المدينة قصيرة األجل عندما يكون 

 أهمية.
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 قيمة الموجودات المالية انخفاض 1-36-5
ية، عدا الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر، يتم مراجعة الموجودات المال

بهدف تحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشر يدل على إنخفاض قيمة تلك الموجودات المالية في تاريخ بيان المركز 
أو أحداث حصلت  لحدث ةالمالي الموحد. يتم تخفيض قيمة الموجودات المالية عند وجود دليل موضوعي كنتيج

الحقًا لإلعتراف المبدئي بتلك الموجودات المالية، يشير إلى تأثر التدفق النقدي المتوقع مستقباًل لتلك الموجودات 
 المالية.

 
المدرجة وغير المدرجة والمصنفة الملكية إن اإلنخفاض الكبير أو طويل األجل في القيمة العادلة ألسهم 

ى ما دون تكلفتها، يتم إعتباره دلياًل موضوعيًا بأن هذه اإلستثمارات قد تعرضت متاحة للبيع، إل –كأستثمارات 
 إلنخفاض القيمة.

 
 من الممكن أن يشتمل على ما يلي:للموجودات المالية االخرى إن الدليل الموضوعي على إنخفاض القيمة 

 صعوبات مالية هامة يواجهها المصدر أو الطرف المقابل أو 

 اد الفائدة أو الدفعات األساسية أوتخلف أو تأخر في سد 

 .من المحتمل أن المقترض سوف يواجه إفالسًا أو إعادة هيكلة مالية 

 إختفاء سوق نشطة لهذه الموجودات المالية بسبب الصعوبات المالية. 
 

ال يتم خفض قيمتها بشكل إفرادي بل يتم اختبارها  ،مثل الذمم المدينة ،إن بعض فئات الموجودات المالية
نخفاض القيمة بشكل إجمالي. يتمثل الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة محفظة الذمم المدينة بالخبرة السابقة ال

 ،الزيادة في عدد الدفعات التي يتأخر دفعها عن معدل فترة السماح الممنوحة للعمالء ،للمجموعة في تحصيل الذمم
والمحلي والتي لها عالقة طردية مع تعسر سداد  إضافة إلى التغيرات الملحوظة في أحوال االقتصاد الوطني

 المديونية.
 

فيما يتعلق بالموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، فأن قيمة اإلنخفاض تتمثل في الفرق ما بين القيمة 
لمالية الدفترية لتلك الموجودات المالية والقيمة الحالية للتدفق النقدي المتوقع مستقباًل من تلك الموجودات ا

فأن خسارة إنخفاض القيمة  ،بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة حسب أسعار الفائدة الفعلية. المخصوم
مخصومة الفرق بين القيمة الدفترية لتلك الموجودات والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة منها  هي

 مثل هذا اإلنخفاض في القيمة ال يتم عكسه في الفترات الالحقة. .مماثلةلموجودات  العائد السوقيباستخدام معدل 
 

يتم تخفيض القيمة المدرجة لجميع الموجودات المالية بخسائر االنخفاض في القيمة مباشرة، باستثناء الذمم 
ار الذمم التجارية المدينة والتي يتم تخفيضها من خالل استعمال مخصص للذمم المشكوك في تحصيلها. عند اعتب

 يتم إقفال تلك الذمم في مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها. ،المدينة غير قابلة للتحصيل
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 "تتمة" قيمة الموجودات المالية انخفاض 1-36-5
 

ضافتها إلى رصي ،في حال استرداد ذمم تجارية مدينة كان قد تم إقفالها من قبل د فأنه يتم إثباتها كتحصيالت وا 
مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها. يتم إثبات التغير في القيمة المدرجة لمخصص الذمم المشكوك في 

 .األرباح والخسائر تحصيلها في
 

فأن األرباح أو الخسائر  ،متاحة للبيع قد تعرضت إلنخفاض في القيمة –في حال إعتبار أن الموجودات المالية 
ضمن االرباح أو  االعتراف بهايتم  االخرى السابق ضمن بنود الدخل الشاملالمتراكمة والتي تم اإلعتراف بها في 

 للفترة. الخسائر
 

مبلغ خسارة انخفاض  تراجعفي حال تم في فترة الحقة فأنه  ،باستثناء االستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع
فأن  ،بخسارة انخفاض القيمةيمكن ربطه بشكل موضوعي مع إحداث تمت بعد االعتراف  التراجعوهذا  ،القيمة

إلى المدى الذي  االرباح والخسائرمن خالل االعتراف بها القيمة المعترف بها سابقًا يتم االنخفاض في خسارة 
يجعل القيمة الدفترية لالستثمار كما بتاريخ انخفاض القيمة ال تتعدى التكلفة المطفأة كما لو انه لم يحدث أي 

 اعتراف لالنخفاض في القيمة.
 

فترة سابقة  أما فيما يتعلق بخسائر انخفاض القيمة الستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع والمعترف بها في
. إن أي زيادة في القيمة العادلة في فترة األرباح والخسائر م عكسها من خاللفانه ال يت االرباح والخسائرضمن 

 .االخرى خل الشاملاالعتراف بها ضمن بنود الد الحقة النخفاض القيمة يتم
 

 إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية 1-36-6
تقوم المجموعة بألغاء اإلعتراف بالموجودات المالية فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفق النقدي من تلك 

كية الموجودات المالية أو عند تحويل الموجودات المالية وبما فيها جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بمل
الموجودات المالية إلى طرف آخر. إذا لم تقم المجموعة بتحويل الموجودات المالية بشكل كامل أو لم تقم بتحويل 
ستمرت بالسيطرة على تلك الموجودات المالية التي  جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات المالية وا 

عتراف بفوائدها المتبقية بالموجودات المالية وأي إلتزامات تم تحويلها إلى طرف آخر، فأن المجموعة تقوم باإل
إذا قامت المجموعة باإلحتفاظ بشكل جوهري بمنافع ومخاطر ملكية الموجود المالي الذي  عليها سدادها. بيتوج

 .ن المجموعة تواصل اإلعتراف بالموجود الماليأف ،تم تحويله
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 "تتمة" أهم السياسات المحاسبية -1
 

 المطلوبات المالية وأدوات الملكية المصدرة من قبل الشركة 1-37
 

 التصنيف كدين أو أداة ملكية  1-37-3
 مالية أو كحقوق ملكية طبقًا لفحوى الترتيبات التعاقدية. كالتزاماتنيفها الديون وأدوات الملكية يتم تص

 
 أدوات الملكية 1-37-3

. أدوات حقوق التزاماتهابعد طرح جميع شركة أداة الملكية هي أي تعاقد يثبت حق مالكها في صافي أصول 
 ، إن وجدت.اريف اإلصداريتم تسجيلها بالمبالغ المستلمة بعد طرح مص الشركةالملكية المصدرة من قبل 

 
 المطلوبات المالية 1-37-1

 ،والمصاريف المستحقة تم تصنيف المطلوبات المالية التالية للمجموعة "كمطلوبات مالية أخرى": الذمم الدائنة
واالستالف من البنوك ويتم قياسها بشكل مبدئي بالقيمة العادلة مطروحًا منها  ،وارباح المساهمين غير الموزعة

يف المعامالت ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة بأستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي حيث يتم اإلعتراف مصار 
بمصاريف الفوائد وفقًا ألسعار الفائدة الفعلية السائدة ما عدا الذمم الدائنة قصيرة األجل حيث أن الفائدة المتعلقة 

 .بها تعتبر غير مادية
 

لي هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد على طريقة معدل الفائدة الفع
معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بناًء على الدفعات النقدية المستقبلية المتوقعة  .الفترات المرتبطة بها

ك مناسبًا إلى صافي القيمة الدفترية خالل العمر المتوقع للمطلوبات المالية أو خالل فترة أقصر عندما يكون ذل
 .بتاريخ اإلعتراف المبدئي

 
 إلغاء االعتراف بااللتزامات المالية 1-37-4

 تقوم المجموعة بألغاء االعتراف بااللتزامات المالية فقط عندما يتم تنفيذها، إلغاؤها أو انتهاء مدتها.
 

 توزيعات أرباح 1-38
ين كمطلوبات في البيانات المالية الموحدة في الفترة التي يتم فيها موافقة أرباح المساهمبتوزيعات يتم اإلعتراف 

 .المساهمين على مثل تلك التوزيعات
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 ات المحاسبية الهامة واالفتراضات غير المؤكدةالتقدير  -4

، فأن ذلك يتطلب أن تقوم إدارة المجموعة بعمل 8وارد في إيضاح هو المحاسبية كما  السياساتمن خالل تطبيق 
تقديرات وافتراضات حول القيم المدرجة للموجودات والمطلوبات في البيانات المالية الموحدة والتي ال يمكن تحديد 

إن التقديرات واالفتراضات تعتمد على الخبرة التاريخية لإلدارة وعوامل  شكل واضح من مصادر أخرى.قيمتها ب
أخرى تؤخذ في عين االعتبار عند القيام بتلك التقديرات واالفتراضات. من الممكن أن تختلف القيمة الفعلية 

 يرات واالفتراضات.للموجودات والمطلوبات عن القيمة التي تم إدراجها بناًء على تلك التقد
 

يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات بشكل دوري. يتم إدراج أثر التعديل في التقديرات المحاسبية في نفس الفترة التي 
تم فيها التعديل، وذلك في حال إن ذلك التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة، أو على الفترة التي تم فيها التعديل 

 حال أن اثر ذلك التعديل يظهر في الفترة الحالية والفترات الالحقة.والفترات الالحقة وذلك في 
 

 الهامة المعمول بها في تطبيق السياسات المحاسبية االفتراضات 4-3
ادناه( والتي وضعتها االدارة في عملية  2-6ان االفتراضات الهامة، بمعزل عن تلك التي تتضمن تقديرات )انظر 

جموعة والتي لها تأثير جوهري على القيم المدرجة في البيانات المالية الموحدة تطبيق السياسات المحاسبية للم
 تتمثل فيما يلي:

 
 باإليرادات اإلعتراف 6-0-0

 :.0لقد درست اإلدارة البنود التفصيلية لتحقيق اإليراد من بيع السلع والمبينة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 
على  إستنادًا إلى موافقة العميل الملكية للبضائع. ركة مخاطر ومنافعوبشكل خاص إذا حولت الش، اإليرادات
اإليرادات باالعتراف وأن الهامة والمنافع المخاطر تحويل  بأنه تممقتنعة  دارةاإل المباعة، البضائعمسؤولية تحمل 
 مناسب.

 
 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 6-0-2

لرجوع إلى مجموعة من العوامل للتأكد أن الذمم المدينة غير يتم تحديد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها با
مبالغ فيها نتيجة إحتمال عدم تحصيلها. تستند مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها لكافة العمالء إلى 
مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك إجمالي جودة وأعمار الذمم المدينة والتقييم اإلئتماني المستمر ألوضاع 

عمالء المالية والضمانات المطلوبة من العمالء في ظروف معينة. أيضا، يتم تسجيل مخصصات محددة ال
 عدم قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته المالية. المجموعةللحسابات الفردية عندما تدرك 
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 "تتمة" التقديرات المحاسبية الهامة واالفتراضات غير المؤكدة -4
 

 "تتمة" الهامة المعمول بها في تطبيق السياسات المحاسبية االفتراضات 4-3
 

 مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة 6-0-8
البضاعة كلفة لتخفيض تتعديالت تتم ال. القابلة للتحقق أيهما أقلصافي القيمة  البضاعة بسعر التكلفة أو تدرج

. التقادم أو األرصدة المنخفضةلزيادة المقدرة، أو لعلى مستوى المنتج  تطلب،، إذا القيمة القابلة للتحقق لصافي
وتدهور رات التكنولوجية ، والتغيعلى البضاعة هذه التعديالت التغيرات في الطلبعلى  تتضمن العوامل المؤثرة
 إلحتسابمتحركة  بطيئة وغير كبضاعةدارة أصناف اإلالعوامل، حددت هذه . استنادا إلى النوعية وأمور الجودة

قد تكون  إن مراجعة مخصص البضاعة بطيئة الحركة. مخصص البضاعة بطيئة الحركة والبضاعة المتقادمة
 .التقديرات عن مختلفة اإلرشاديةإذا كانت نتيجة هذه العوامل مطلوبة 

 
 تصنيف الممتلكات 6-0-6

قامت اإلدارة خالل عملية تصنيف الممتلكات باتخاذ عدة أحكام. هذه األحكام ضرورية للتمكن من تحديد ما إذا 
كان عقار ما مؤهل للتصنيف كاستثمار عقاري، ممتلكات وآالت ومعدات و/أو عقار محتفظ به إلعادة بيعه. 

الممتلكات االستثمارات العقارية، وفقا لتعريف  مستمرةتستطيع الحكم بصورة  ير معينة حتىوضعت المجموعة معاي
عند اتخاذ حكمها، اعتمدت اإلدارة على المعايير  .والعقارات المحتفظ بها إلعادة بيعهاوالمنشآت والمعدات 

، 2لمحاسبي الدولي رقم المعيار اتصنيف الممتلكات على النحو المبين في ب المفصلة والتوجيهات المتعلقة
 الهدف من اإلستخدامبصفة خاصة، و ، 61 ، والمعيار المحاسبي الدولي رقم04والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 .اإلدارة حددتهالذي 
 
 السيطرة على جلف إنجكت ذ.م.م. 6-0-1

% فقط من 81لك تم اعتبار شركة جلف انجكت ذ.م.م. كشركة تابعة للمجموعة على الرغم من ان المجموعة تمت
 ملكية الشركة.

 
الملكية             باقي نسبة  زميلة، وتمتلك شركة 2102% من ملكية الشركة منذ سنة 81تمتلك المجموعة نسبة 

 %.41البالغة 
 

، فأن المجموعة لديها تثمر اآلخربين المجموعة والمس 2108التي تمت خالل سنة بناًء على الشروط التعاقدية 
فأن اعضاء مجلس ادارة الشركة وبناء عليه،  لتحكم في األنشطة المتعلقة بشركة جلف انجكت ذ.م.م.القدرة على ا

بشركة جلف انجكت ذ.م.م. ذات الصلة المتعلقة توصلوا الى أن المجموعة لديها القدرة على التحكم في االنشطة 
 .م.م.سيطرة على شركة جلف إنجكت ذالوبالتالي فأن المجموعة لديها بشكل منفرد 
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 المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد 3 – 4
الفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد كما في نهاية فترة التقرير إن ا

والتي تحمل مخاطر مهمة قد تتسبب في تعديالت جوهرية على قيم الموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية 
 القادمة هي كما يلي:

 
 قاراتفي عالستثمارات لالقيمة العادلة  6-2-0

. في غياب هذه لعقارات مشابهه إن أفضل دليل على القيمة العادلة هو األسعار الحالية في سوق نشط
مجموعة من تقديرات معقولة للقيمة العادلة. عند اتخاذ  باستخدام قامت المجموعة بتحديد القيمة ،المعلومات

ارات مماثلة في نفس الموقع وبالحالة ذاتها مع أحكامها، قامت المجموعة باألخذ في االعتبار األسعار الحالية لعق
تعديالت تعكس التغيرات في الطبيعة والموقع والمعطيات االقتصادية منذ تاريخ المعامالت التي حصلت بتلك 
األسعار. إن هذه التقديرات مبنية على بعض االفتراضات غير المؤكدة والتي قد تختلف عن النتائج الفعلية بشكل 

 جوهري.
 
 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات 6-2-2

اإلدارة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات، والموجودات غير الملموسة  تراجع
. وقد قررت اإلدارة بأن 04المعيار المحاسبي الدولي رقم في نهاية كل فترة تقرير سنوية على النحو المبين في 

 توقعات السنة الحالية ال تختلف عن التقديرات السابقة باالستناد إلى مراجعتها. 
 
 تقييم استثمارات متاحة للبيع غير مدرجة 6-2-8

يرتكز تقييم االستثمارات المتاحة للبيع غير المدرجة في العادة على معامالت السوق الحديثة بناًء على أسس 
ة أخرى لكنها مطابقة لها بالجوهر، التدفقات النقدية المتوقعة والمخصومة تجارية بحتة، أو القيمة العادلة ألدا

بأسعار حالية ألدوات شبيهة، أو غيرها من نماذج التقييم. وفي غياب سوق نشطة لهذه االستثمارات أو أي 
تم إدراجها معامالت حديثة والتي من شأنها أن توفر دلياًل على قيمها العادلة الحالية، فأن هذه االستثمارات ي

بالتكلفة ناقصًا خسائر االنخفاض المعترف بها، إن وجدت. إن اإلدارة مقتنعة بأن القيم الدفترية لالستثمارات غير 
 المدرجة ال تختلف ماديًا عن قيمها العادلة.
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 زميلة ات في شركاتاستثمار  قيمة انخفاض 6-2-6
في  م لتحديد إن كان هنالك ما يشير إلى انخفاضالزميلة على نحٍو منتظ راجع اإلدارة استثمارها في الشركاتت

يستلزم من اإلدارة أن  الزميلة قد تعرض النخفاض في قيمته د ما إذا كان االستثمار في الشركاتقيمتها. إن تحدي
المستثمر فيها، وسيولتها، وعجزها المالي، وقدرتها على توليد تدفقات نقدية تشغيلية من  آتتقوم بتقييم ربحية المنش

اريخ االستمالك وحتى المستقبل المنظور. يتم االعتراف بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد المقدرة والقيمة ت
رة لعمل مخصص كمصروف في األرباح أو الخسائر. إن االدارة مقتنعة بعدم وجود ضرو  اتالمدرجة لالستثمار 

 الزميلة. في الشركات انخفاض الستثمارها
 
 م مدينة تجارية وأخرىذم قيمةانخفاض  6-2-1

يتم عمل تقدير للمبلغ القابل للتحصيل من الذمم المدينة التجارية واألخرى عندما ال يكون من المحتمل تحصيل 
المبلغ كاماًل. إن تحديد ما إذا كانت الذمم المدينة قد تعرضت النخفاض في قيمتها يستلزم من اإلدارة أن تقوم 

عمالء واألطراف ذات العالقة ونسب االسترداد التاريخية الخاصة بهم، بما في بتقييم وضع االئتمان والسيولة لل
ذلك مناقشة الدائرة القانونية ومراجعة البيئة االقتصادية الحالية. إن االدارة مقتنعة بعدم وجود ضرورة لعمل 

 .المستدرك حالياً المبلغ  نمخصص انخفاض إضافي للذمم المدينة التجارية واألخرى بما يزيد ع
 
 
 



 

 

 13 " " شركة مساهمة عامةالخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 آالت ومعداتو ممتلكات  -5

 أجهزة وأدوات أثاث ومفروشات ســـيارات تركيبات آالت ومعدات مبـاني أراضـي 

تحسينات 
 أراضي

 رأسمالية أعمال
 المجمــوع تحت التنفيذ

           
 درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  

           التكــــلفة 

 0861486.2 1668408 018240 082.4 008214 268601 0148466 6218481 2448444 884.6 2100ديسمبر   80

 .084866 0048416 -- -- .08.4 08416 28162 018201 -- -- فاتإضا

 -- (48646.) -- -- -- -- -- 118184 818682 -- تحويالت

 081688681 .146846 018240 082.4 0881.1 808146 0168460 66488.2 26.8416 884.6 2102ديسمبر  80

 .60841 418040 -- 684 08461 662 48864 .21826 08481 -- إضافات

 -- (648111) -- 18181 2.6 -- -- 2.8681 028414 -- تحويالت
 (684) -- -- -- -- (684) -- -- -- -- استبعادات

            366156353 5936954 316373 76357 356159 136634 3366187 5456331 1316311 16689 3131ديسمبر  13
           المتراكم  االستهالك

 6808212 -- 48416 082.4 68864 018466 418111 22088.6 0048824 -- 2100ديسمبر  80

 668064 -- 224 -- 66. 88122 48218 268.06 86.4. -- استهالك خالل السنة

 .6.1886 -- 48.80 082.4 018060 068220 .448.1 .210806 0268.08 -- 2102ديسمبر  80

 118840 -- 224 000 612 88411 48111 868260 68444 -- استهالك خالل السنة

 (684) -- -- -- -- (684) -- -- -- -- استبعادات

            5156373 -- 76157 36197 336191 336414 716131 3856489 3146489 -- 3131ديسمبر  13
           صافي القيمة الدفترية 

            361996879 5936954 16334 56861 16966 96391 436774 3596633 3786633 16689 3131ديسمبر  13
 0814881.2 .146846 88661 -- 28.66 .008.6 628688 26180.6 0488464 884.6 2102ديسمبر  80

 
 



 

 

 11         " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 
 "تتمة" آالت ومعداتو ممتلكات  -5
 

تشتمل األراضي على قطعة أرض ممنوحة من حكومة رأس الخيمة بدون مقابل بغرض استغاللها ألغراض 
 .المجموعة

 
 درهم(. 1668482تم رسملة : 2102) لم يتم رسملة أية فائدة على االستالف من البنوك خالل السنة

 
تحت التنفيذ تكلفة ما تم تسجيله على حساب تكاليف مشاريع توسعة مختلفة للمصنع وذلك حتى  تمثل أعمال رأسمالية

 المركز المالي الموحد.بيان تاريخ 
 
 استثمارات في عقارات -6
 

 اإلمارات العربية المتحدة. –تتمثل في االستثمار في قطعة ارض في إمارة الشارقة 
 

في عقارات المدرجة بالقيمة العادلة. ان االدارة مقتنعة بأن القيمة العادلة لم قامت االدارة بتقدير قيمة االستثمارات 
 تختلف بشكل مادي خالل السنة الحالية وعليه لم يتم عمل تقييم مستقل.

 
لتقدير قام به  وفقاً  2102ديسمبر  80كما في  اتعقار في المحتفظ بها كاستثمارات  تم تحديد القيمة العادلة لألرض

ألسعار الحديثة لعقارات مماثلة في نفس الموقع وبالحالة ذاتها مع تعديالت تعكس ا بعين االعتبار اً آخذ مقيم مستقل
 معامالت التي حصلت بتلك األسعار.التغيرات في الطبيعة والموقع والمعطيات االقتصادية منذ تاريخ ال

 
 

 كانت حركة استثمارات في عقارات كما يلي:

  3131  2102 

 ألف درهم  ألف درهم  
     

 018041  86585  الرصيد كما في أول السنة

 (08141)  --  خسارة إعادة تقييم العقارات
 81.1.  86585  الرصيد كما في آخر السنة

 
 



 

 

 14          " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  3131ديسمبر  13منتهية في للسنة ال

 
 
 زميلة اتصافي االستثمار في شرك -7
 

 تفاصيل الشركات الزميلة كانت على النحو اآلتي:
 

 2102 3131 حصة الشركة % البلد الذي تأسست فيه الشركة الزميلة اسم الشركة الزميلة
 ألف درهم ألف درهم   

 .218814 3616136 %61 االمارات العربية المتحدة ذ.م.م بالنت فارماسيز
 486.4 -- %81 االمارات العربية المتحدة ذ.م.م جلف انجكت

   3616136 2418116 
 

 كما يلي: زميلة اتكانت حركة صافي االستثمار في شرك
  3131  2102 

 ألف درهم  ألف درهم  
     

 26284.4  3616154  الرصيد كما في أول السنة

 486.4  --  استثمارات خالل السنة
 18414  96748  حصة المجموعة من ربح الشركات الزميلة

حصة المجموعة من االنخفاض في القيمة المعترف به في بيان دخل 
 18121  --  للشركات الزميلة

 --  (66486)  اعادة تصنيف شركة زميلة الى شركة تابعة بعد تحقق السيطرة
 2418116  3616136  الرصيد كما في آخر السنة

 
 
 متاحة للبيع - استثمارات -8
 

 يلي:كما للبيع متاحة  – استثمارات كانت الحركة على
 3131  2102 

 مدرهألف   مدرهألف  
    

 2.81.1  136414 القيمة العادلة كما في أول السنة

 --  533 مشتريات خالل السنة
 --  (36348) استبعادات خالل السنة

 88816  336894 لةصافي الزيادة في القيمة العاد

 808686  436593 القيمة العادلة كما في آخر السنة 

 
مليون  08.0 :2102)درهم مليون  288 مبلغ خالل السنة متاحة للبيعال – ايرادات توزيعات ارباح االستثماراتبلغت 
 درهم(.



 

 

 15       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" يانات المالية الموحدةإيضاحات حول الب
  3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 
 "تتمة" متاحة للبيع - استثمارات -8

  3131  2102 

 ألف درهم  ألف درهم  
     

     في أسواق دولة اإلمارات العربية المتحدة

 088111  376193  استثمارات مدرجة
 48016  76314  استثمارات غير مدرجة

  146396  218016 
     في أسواق دول أخرى

      008881  86195  استثمارات مدرجة
  436593  808686 

 
 

، قام مجلس إدارة المجموعة بأعادة النظر في اإلستراتيجية اإلستثمارية للمجموعة حيث قامت .211خالل سنة 
دولية والمتعلقة بالمعيار المحاسبي الدولي رقم المجموعة بتبني التعديالت المقرة من قبل مجلس معايير المحاسبة ال

، والتي تتيح وفي ظروف معينة إعادة تصنيف اإلستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة والتي يتم إدراج التغير 86
ن ضم في قيمتها العادلة في بيان الدخل الموحد إلى إستثمارات متاحة للبيع والتي يتم إدراج التغير في قيمتها العادلة

 في القيمة العادلة لإلستثمارات. في حساب التغيرات المتراكمة حقوق الملكية
 
 3131 2102 
    مألف دره مألف دره 

 0.8802 396411 القيمة العادلة لالستثمارات المعاد تصنيفها كما في بداية السنة

 08020 336986 صافي الزيادة في القيمة العادلة
   

 068688 136439 معاد تصنيفها كما في آخر السنةالمارات تسث لالالقيمة العادلة 

 
 

 بمبلغ بالنقصيظهر  2108ديسمبر  80المنتهية في لسنة لفأن صافي الربح  ،نتيجة إلعادة التصنيف أعاله
 .(درهم 080208111 بمبلغ النقصيظهر ب صافي الربح :2102) درهم 0286.48111

 



 

 

 16       " مساهمة عامة شركة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 
 موجودات والتزامات العمليات المتوقفة -9

ابريل  0ا والتي توقفت عملياته منذ مانيأل –جي ام بي اتش تتمثل في موجودات والتزامات مصنع جلفار فارما 
2114. 

  3131  2102 
      ألف درهم  ألف درهم  

     الموجودات
 40  14  أرصدة البنوك والصندوق

 68  53  ذمم تجارية مدينة وأخرى

 0  3  موجودات غير ملموسة

 88681  16989  ممتلكات وآالت ومعدات

 68161  46175  مجموع موجودات

     االلتزامات
 064  347  ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

 
 المخزون -31
  3131  2102 

 ألف درهم  ألف درهم  
     

 04.8210  3356339  مواد خام

 408.42  756674  مواد تغليف

 248064  396317  قطع غيار

 608244  416184  بضاعة مصنعة

 088404  396979  بضاعة تحت التصنيع

 18011  336374  مستلزمات إنتاج وأخرى
 684.0  36656  بضاعة في الصيدليات

 0186.6  9  بضاعة في الطريق

  4166333  8828.46 
 (48111)  (76511)  مخصص تقادم بضاعة

  1986733  8218846 
 

 كانت الحركة على مخصص تقادم بضاعة خالل السنة كما يلي:
  3131  2102 

      ألف درهم  ألف درهم  
 18111  76511  كما في أول السنةرصيد ال
 28111  --  خصص تقادم بضاعة )حمل على المصاريف(م

 48111  76511  كما في آخر السنةرصيد ال

 



 

 

 17       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 رةبغرض المتاج –استثمارات  -33
 

 بغرض المتاجرة خالل السنة كما يلي: –كانت الحركة على استثمارات 
 

  3131  2102 

      ألف درهم  ألف درهم  
 18.61  56634  القيمة العادلة كما في أول السنة

 --  396358  مشتريات خالل السنة
 --  (86364)  استبعادات خالل السنة

 (220)  76368  لعادلةصافي الزيادة /)النقص( في القيمة ا
  116886  18426 

 
المتحدة  تتمثل استثمارات بغرض المتاجرة في االستثمارات المدرجة في األسواق المالية في دولة اإلمارات العربية

 ودول مجلس التعاون الخليجي كما يلي:
  3131  2102 

 ألف درهم  ألف درهم  
     

 186.1  116744  في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 066  343  في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
  116886  18426 

 
 

 مم تجارية مدينة وأخرىذ -33
 فيما يلي: ذمم تجارية مدينة وأخرى تتمثل

 3131  2102 
 درهمألف   درهمألف  
    

 6.68.08  7336738 ذمم تجارية مدينة

 2408116  3576639 أوراق قبض تجارية مدينة

 9716117  4148844 

 (028411)  (336611) ينزل: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 9576717  4688444 

 68461  16366 سلف موظفين

 28661  16814 مصاريف مدفوعة مقدماً 

 88216  376435 دفعات مقدمة لموردين
 28044  -- اعتمادات مستندية

 48240  16533 ذمم مدينة أخرى

 9856644  4488166 
 

 



 

 

 18       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 "تتمة" مم تجارية مدينة وأخرىذ -33
 

 كانت الحركة على مخصص ديون مشكوك في تحصيلها خالل السنة كما يلي:
  3131  2102 

 ألف درهم  ألف درهم  
     

 76311  336611  الرصيد كما في بداية السنة

 56511  --  ديون مشكوك في تحصيلها
 336611  336611  الرصيد كما في نهاية السنة

 
 

الية الحيوم خالل السنة  281 كان معدل فترة السماح التي تم منحها لزبائن المجموعة لسداد مديونياتهم بحدود
يوم(. ال يتم تحميل الذمم المدينة، والتي تنشأ عن النشاط اإلعتيادي للمجموعة بأية فوائد. يتم  221: بحدود 2102)

يوم بشكل  841عادة استدراك مخصص ديون مشكوك في تحصيلها للذمم التجارية المدينة والمستحقة منذ أكثر من 
 اع االقتصادية السائدة.كامل أو جزئي وذلك بناء على خبرة اإلدارة واألوض

 
 يوم كان على الشكل اآلتي: 0.1ة المستحقة منذ اكثر من نيدتحليل الذمم التجارية الم

 
  3131  2102 

 ألف درهم  ألف درهم  
     

 0.18.61  3386981  يوم واقل من سنة 0.1اكثر من 

 418016  436933  اكثر من سنة
  3636894  2118666 
 
 

ة باألخذ بعين االعتبار أي تغير يطرأ على المالءة المالية لزبائن المجموعة وذلك من تاريخ نشوء الذمة تقوم المجموع
 حتى تاريخ بيان المركز المالي الموحد.

 
أن رصيد مخصص  َص إلىل  خقام مجلس اإلدارة بأجراء إختبار اإلنخفاض في القيمة للذمم التجارية المدينة واألخرى و 

 .كافٍ  2108ديسمبر  80ي تحصيلها كما في الديون المشكوك ف



 

 

 19       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق -31
  3131  2102 

 ألف درهم  ألف درهم  

     دى البنوك:أرصدة ل
 776646  3186393  حسابات جارية  

 36941  16355  ودائع ثابتة  
 36311  16168  نقد في الصندوق

 836686  3346634  النقد وما يعادله
     

     حسب المنطقة الجغرافية:
 796397  3156556  في دولة اإلمارات العربية المتحدة  

 16489  96158  في بلدان أخرى  
  3346634  836686 

 
 الثة أشهر من تاريخ ربط الوديعة.إن الودائع الثابتة تستحق خالل فترة تتراوح بين شهر و ث

 
 رأس المال -34

  3131  2102 
 ألف درهم  ألف درهم  

ســهم عــادي كمــا  4880118814. أســهم مصــدرة ومدفوعــة بالكامــل بعــدد
 80ي كمــــا فــــي ســــهم عــــاد 4.684.484.4) 2108ديســــمبر  80فــــي 
 ( بقيمة اسمية درهم للسهم الواحد2102بر ديسم

 

8616356  7846687 
 

 قانوني احتياطي -35
تقوم الشركة  ،العربية المتحدة وتعديالته اإلماراتلدولة  06.6لعام  .رقم  االتحاديمتطلبات قانون الشركات حسب 

 لالحتياطي االقتطاعالتوقف عن  يتم. للسنةالربح % من 01ما نسبته  باقتطاعوذلك قانوني بتكوين احتياطي 
 .% من رأس المال11القانوني متى بلغ رصيده 

 
 الحاالت التي نص عليها القانون. باستثناءغير قابل للتوزيع  االحتياطيإن هذا 

 
 اختياري احتياطي -36

طاع بقرار من الجمعية ربح السنة ويوقف هذا االقت% من 01ما نسبته  االختياري باقتطاع االحتياطييتم تكوين 
ويستخدم  .% من رأس مال الشركة21 ما نسبته هرصيد العمومية العامة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أو إذا بلغ

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



 

 

 41       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 للموظفينمخصص تعويض نهاية الخدمة  -37

 كانت الحركة على مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين كما يلي:
  3131  2102 

      ألف درهم  ألف درهم  
 228144  386997  كما في أول السنةرصيد ال

 8246.  46995  يضاف: مخصص السنة )حمل على المصاريف(
 (.0881)  (36971)  المدفوع خالل السنة :ينزل

 2.8664  136139  كما في نهاية السنةرصيد ال

 
 إستالف من البنوك -38
  3131  2102 
      مدرهألف   مدرهألف   

 0448184  876846  سحب على المكشوف
 8618226  7186793  قروض

  7966618  1448441 
 

 ستحق الدفع على الشكل التالي:يمن البنوك  استالف
     الجزء المتداول

      86.8146  1846173  تحت الطلب أو خالل سنة
     الجزء غير المتداول
 668664  3816159  خالل السنة الثانية

 0068466  3386917  السنة السادسةخالل السنة الثالثة حتى 
  4336366  0468464 
  7966618  1448441 
 

 من البنوك هي كما يلي: لالستالفالمقومات الرئيسية 
 السحب على المكشوف

. بشكل عـام يـتم تجديـد هـذا النـوع مـن التسـهيالت البنكيـة عند الطلب السدادالسحب على المكشوف يستحق  -
 بشكل منتظم.

 ابات المكشوفة شهريا وتضاف إلى األرصدة المعنية في نهاية الشهر.تحتسب الفوائد المدينة على الحس -
 

 القروض
األجل من بنوك محلية وذلك لتمويل شراء قصيرة و طويلة  ضو على تسهيالت قر  المجموعةحصلت  -

ض كما في تاريخ بيان و القر  هبلغ رصيد هذوتغطية احتياجات رأس المال العامل.  لمصنعوآالت ل معدات
على وائد . تحتسب الفدرهم( 86182268111: 2102) درهم 41.84628111مبلغ  الموحد المركز المالي

ض على و القر  دةرصأ. يتم سداد رصيدالأو تضاف على  ض بشكل شهري وتدفع بشكل منفصلو القر  ههذ
 حتى السداد التام. شهر و  اثنان وسبعونتتراوح مدتها بين شهر و أقساط شهرية 



 

 

 43       " شركة مساهمة عامة "ئية الخليج للصناعات الدواشركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 "تتمة" إستالف من البنوك -38
 

مقابل تجيير بوليصة تأمين على اآلالت الموجودة و رهن معدات البنكية هذه التسهيالت على المجموعة حصلت 
 ة متفق عليها مع البنوك الممولة.درهم، إعطاء كمبياالت والمحافظة على نسب مالية معين مليون 201بمبلغ 

 

" EIBORفوق مؤشر "ايبور  %8إلى  %081من  2108من البنوك خالل سنة  االستالفتراوحت نسبة الفائدة على 
 ." لشهر واحد(EIBORمؤشر "ايبور فوق  %2إلى  %081من : 2102لشهر واحد )

 
 ومصاريف مستحقة ئنةذمم دا -39
 3131 2102 

 مدرهألف  مدرهألف  
   

 148214 3456786 ذمم دائنة

 08160. 976154 عمولة دائنة

 288414 396318 مخصص بضاعة مجانية
 0..248 316736 مصاريف مستحقة

 .02864 336134 مخصص إجازات وتذاكر سفر العاملين

 8140. 86839 مكافآت العاملين

 68610 -- اوراق دفع
 88214 -- التزامات مقابل اعتمادات مستندية

 1376337 2048120 
 
 

التجارية، المصاريف الجارية أو المجموعة في أرصدة دائنين مقابل مشتريات  ذمم دائنة ومصاريف مستحقةتتمثل 
 اآلالت والمعدات. و  من الممتلكاتالمجموعة مشتريات 

 
 المبيعات -31

 

 للمبيعات كما يلي: التوزيع الجغرافيكان 
 3131 2102 
 ألف درهم ألف درهم 

   
 0068668 3596348 مبيعات محلية

 6.68614 6136137 مبيعات لدول مجلس التعاون الخليجي األخرى
 1.08411 6116816 مبيعات لدول أخرى

 361636173 080.18111 



 

 

 43       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 المبيعات والتسويقمصاريف  -33
 

 :2102) 2108ديسمبر  80للسنة المنتهية في درهم  12680488111 البالغةالمبيعات والتسويق تشتمل مصاريف 
 درهم( على العناصر الرئيسة التالية: 60181048111

  3131  2102 

 مدرهألف   مدرهألف   
     

 0148406  3416483  رواتب وأجور وملحقاتها

 0028261  3156534  عموالت

 418.10  866351  بضاعة مجانية وعينات
عالن  818161  196438  مصاريف ترويج وا 

 208101  166393  مصاريف شحن

 068801  386138  مصاريف مبيعات

 48810  66314  إستهالكات 

 
 المصاريف اإلدارية والعمومية -33

: 2102) 2108ديسمبر  80للسنة المنتهية في درهم  4484068111 البالغة االدارية والعموميةمصاريف التشتمل 
 درهم( على العناصر الرئيسة التالية: 4188248111

  3131 2102 

 درهمألف  درهمألف   
    

 248468 116419  رواتب وأجور وملحقاتها

 28812 16359  مصاريف انتقال وتأشيرات
 28411 36818  إستهالكات

 
 ايرادات اخرى -31

  3131 2102 

 درهمألف  درهمألف   
    

 48642 86194  عمالت اجنبيةتحويل ربح فروقات 
 (88261) (36117)  صافي خسارة تشغيل الصيدليات

 08204 36116  صافي ايراد المطعم
 64 8  على الودائعفوائد 

 188 36514  ايرادات ترويج
 421 36135  أخرى

  336931 18166 



 

 

 41       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 استثمارات وأخرىأرباح  -34

  3131 2102 

 درهمألف  درهمألف   
    

 18414 96748  4إيضاح  –الشركات الزميلة المجموعة من ربح حصة 
 (08141) --  4ايضاح  –خسارة اعادة تقييم استثمارات في عقارات 
 28146 36659  إيرادات توزيعات ارباح استثمارات مقبوضة

 -- (36331)  خسارة بيع استثمارات متاحة للبيع
 (220) 76368  00ايضاح  –رة( اعادة تقييم استثمارات بغرض المتاجرة ربح /)خسا

 -- 36141  ارباح بيع استثمارات بغرض المتاجرة
  386515 48126 
 

 الربح األساسي للسهم -35
  3131 2102 
    

 28 37  الربح األساسي للسهم )فلس إمارات(
 

 لمعلومات التالية:اعتمادًا على اللسهم  يجرى احتساب الربح األساس
 

 األرباح
 3131 2102 

 درهمألف  درهمألف  
   

العائد األساسي على السهم )ربح السنة والمتعلق  االرباح المتعلقة باحتساب
 2118601 3116163 بحاملي األسهم العادية للشركة(

   

   المتوسط المرجح لعدد األسهم

 3131 2102 
   

 488014. 8616356 )ألف سهم(العادية  المتوسط المرجح لعدد األسهم
 

 .السنة خاللالتي تم اصدارها  ةمنحالالمقارنة ليعكس تأثير اسهم  احتساب الربح االساسي للسهم للفترةتم اعادة 
 

 توزيعات أرباح مقترحة -36
 3131 2102 

 درهمألف  درهمألف  

    "معتمدة" "مقترحة" 
 4.8646 ؟؟؟ فلس للسهم( 01: 2102للسهم ) أرباح نقدية بمعدل ؟؟؟ فلستوزيعات 

% من رأس 01: 2102)؟؟؟% من رأس المال – توزيع أسهم منحة
 4.8646 ؟؟؟ (المال

 .014868 ؟؟؟ اجمالي االرباح الموزعة
 

 %21 ؟؟؟% النسبة من رأس المال



 

 

 44       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" يانات المالية الموحدةإيضاحات حول الب
  3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 "تتمة" توزيعات أرباح مقترحة -36
 

 مليون 2: 2102درهم ) مليون 2 بمبلغ 2108يقترح مجلس اإلدارة أن يتم دفع مكافأة ألعضاء المجلس عن سنة 
 درهم(.
 

ين خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي، وبالتالي لم خاضعة لموافقة المساهم 2108إن التوزيعات المقترحة لسنة 
 يتم إدراجها ضمن المطلوبات في البيانات المالية الموحدة.

 
 

 مع أطراف ذات عالقةوأرصدة تعامالت  -37
تشمل األطراف ذات العالقة مساهمي الشركة الرئيسيين، وأعضاء مجلس اإلدارة والمنشآت المسيطر عليها من قبلهم 

 عائالتهم أو تلك التي يمارسون عليها تأثيرًا إداريًا كبيرًا وأيضًا موظفي اإلدارة الرئيسيين. ومن قبل
 

 األرصدة:
  3131  3133 

 ألف درهم  ألف درهم  
     

المطلــــوب مــــن أطــــراف ذات عالقــــة )ظــــاهرة ضــــمن ذمــــم تجاريــــة مدينــــة 
 وأخرى(

 

496855  128148 
     

هرة ضــــمن ذمــــم دائنــــة ومصــــاريف المطلــــوب ألطــــراف ذات عالقــــة )ظــــا
 مستحقة(

 

316743  018424 
 

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

لم يتم إدراج أية مصاريف خالل السنة عن حسابات مشكوك في تحصيلها تتعلق باألرصدة المطلوبة من أطراف ذات 
 عالقة.

 
 امالت:التع

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

  3131 2102 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 .081804 3876416  مبيعات الى اطراف ذات عالقة
 888481 196198  مشتريات من اطراف ذات عالقة

 
 روط متفق عليها مع اإلدارة.تتم التعامالت مع األطراف ذات عالقة وفقًا لش



 

 

 45       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 "تتمة" تعامالت مع أطراف ذات عالقة -37
 

 اإلدارة العليا: / مجلس االدارة أتعاب ومكافأة
 3131  2102 
 ألف درهم  ألف درهم 

    
 18466  96653 منافع ومخصصات قصيرة األجل

 .84  36135 منافع ومخصصات طويلة االجل

 08411  36111 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 
 

 اإللتزامات والمطلوبات المحتملة -38

  3131  2102 
      ألف درهم  ألف درهم  

 418111  516111  التزامات رأسمالية
 0186.0  66787  اعتمادات مستندية
 168442  696635  خطابات ضمان

 
 أحداث الحقة -39

بناءًا على قرار مجلس االدارة بزيادة رأس مال الشركة على أن ال يتجاوز مبلغ مليار درهم عن طريق اصدار سندات 
بهذا اءًا على موافقة هيئة األوراق المالية والسلع قابلة للتحويل الفوري ألسهم وذلك لمصلحة شركاء استراتيجيين، وبن

مليون درهم على حساب  011، فقد تم خالل الفترة الالحقة لتاريخ بيان المركز المالي الموحد استالم مبلغ الخصوص
 . ان اقرار هذه الصفقة والصفقات المماثلة خاضع لموافقة الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين.مرهذا األ

 
 إدارة مخاطر رأس المال -11

تقوم المجموعة بأدارة رأسمالها للتحقق من قدرة منشآت المجموعة على االستمرار كمنشآت مستقلة وتعظيم العائد على 
المساهمين من خالل االستغالل األمثل لمصادر رأس المال. هذا ولم تشهد سياسة المجموعة في هذا المجال أي 

 .2102سنة  عنتغيير عنها 
 
 (Gearing Ratioسبة صافي المديونية إلى حقوق الملكية )ن

تقوم إدارة المخاطر في المجموعة بمراجعة هيكلة رأس المال بصورة ربع سنوية. وكجزء من هذه المراجعة تقوم إدارة 
 المخاطر بتحديد تكاليف فئات رأس المال والمخاطر المتعلقة بكل فئة منها.



 

 

 46       " شركة مساهمة عامة " الخليج للصناعات الدوائيةشركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 "تتمة" إدارة مخاطر رأس المال -11
 

 "تتمة" (Gearing Ratioنسبة صافي المديونية إلى حقوق الملكية )
 

 نهاية السنة كما يلي:كما في  الملكيةإلى حقوق المديونية كانت نسبة صافي 
 

  3131  2102 
 ألف درهم  ألف درهم  

     
 7966618  1448441  (Iالمديونية )

 (284.4.)  (3346634)  أرصدة البنوك والصندوق

 6.18146  5836134  صافي المديونية
 368716764  084118410  (IIحقوق الملكية )

 .182  1613  صافي المديونية إلى حقوق الملكية
 
 

(I)  (..0االستالف من البنوك )إيضاح تتمثل المديونية في 
(II)  على رأس المال واالحتياطي القانوني واالحتياطي االختياري واحتياطي ترجمة العمالت الملكية تشتمل حقوق

 األجنبية والتغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات واألرباح المستبقاة.
 

 لماليةاألدوات ا -13
 

 أهم السياسات المحاسبية
حول البيانات المالية الموحدة بيان السياسات المحاسبية المتبعة بشكل تفصيلي بما فيها أسس  8تم في إيضاح رقم 

 االعتراف باإليرادات والمصاريف وأسس قياس كل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية.



 

 

 47       " شركة مساهمة عامة " الخليج للصناعات الدوائيةشركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 "تتمة" األدوات المالية -13

 

 تصنيف األدوات المالية 
 

 3131ديسمبر  13
   الموجودات المالية 
قروض وذمم  

 مدينة
إستثمارات 

 بغرض المتاجرة
إستثمارات 

 للبيع متاحة
غير الموجودات 

 المجموع يةلالما
 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 

      الموجودات
 081668.46 081668.46 -- -- -- ممتلكات وآالت ومعدات
 81.1. 81.1. -- -- -- استثمارات في عقارات

 2488804 2488804 -- -- -- صافي االستثمار في شركات زميلة
 86.8402 86.8402 -- -- -- لمخزونا

 68141 68141 -- -- -- موجودات عمليات متوقفة
 4..888 -- -- 4..888 -- بغرض المتاجرة -إستثمارات 

 6.18466 208206 -- -- 6468621 ذمم تجارية مدينة وأخرى
 2068406 -- -- -- 2068406 أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق

 628160 -- 628160 -- -- يعمتاحة للب –إستثمارات 
 363796119 116886 436593 367956786 161536113 
 

 2102ديسمبر  80
   الموجودات المالية 
قروض وذمم  

 مدينة
إستثمارات 

 بغرض المتاجرة
إستثمارات 
 متاحة للبيع

الموجودات غير 
 المجموع يةلالما

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 

      الموجودات
 0814881.2 0814881.2 -- -- -- ممتلكات وآالت ومعدات
 81.1. 81.1. -- -- -- استثمارات في عقارات

 2418116 2418116 -- -- -- صافي االستثمار في شركات زميلة
 8218846 8218846 -- -- -- المخزون

 68161 68161 -- -- -- موجودات عمليات متوقفة
 18426 -- -- 18426 -- بغرض المتاجرة -إستثمارات 

 4488166 48066 -- -- 4148611 ذمم تجارية مدينة وأخرى
 284.4. -- -- -- 284.4. أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق

 808686 -- 808686 -- -- متاحة للبيع –إستثمارات 
 .8681.4 18426 808686 0844484.6 281668688 



 

 

 48       " شركة مساهمة عامة "دوائية الخليج للصناعات الشركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 "تتمة" األدوات المالية -13

 
 "تتمة"تصنيف األدوات المالية 

 
 3131ديسمبر  13

 المالية المطلوبات 
غير المطلوبات 

 المجموع المالية
 ألف درهـم رهـمألف د ألف درهـم 

    حقوق الملكية والمطلوبات
 48442..08 48442..08 -- حقوق الملكية

 828106 828106 -- مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
 264 264 -- التزامات عمليات متوقفة

 0.8106 -- 0.8106 أرباح مساهمين غير موزعة
 8048204 .26821 8116..2 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

 .464848 -- .464848 استالف من البنوك
 363116366 369486316 161536113 
    

    2102ديسمبر  80

 الماليةالمطلوبات  
غير المطلوبات 

 المجموع المالية
 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 

    حقوق الملكية والمطلوبات
 0841.84.6 0841.84.6 -- حقوق الملكية

 2.8664 2.8664 -- ية الخدمة للموظفينمخصص تعويض نها
 064 064 -- التزامات عمليات متوقفة

 228421 -- 228421 أرباح مساهمين غير موزعة
 2048120 288414 0628801 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

 1448441 -- 1448441 استالف من البنوك
 4.28461 08440848. 281668688 



 

 

 49 "شركة مساهمة عامة"ائية الخليج للصناعات الدو شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 "تتمة" األدوات المالية -13

 
 القيمة العادلةقياس 

 يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كما يلي:
 ة مرتبطة بشروط معينة ويتم تداولها في أسواق مالية نشطة بناء على يتم تحديد القيمة العادلة لموجودات مالي

 .أسعار التداول بالسوق في ختام األعمال في تاريخ بيان المركز المالي الموحد

  يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى وفقًا لنماذج التسعير المتعارف عليها
دفق النقدي بأستخدام األسعار الدارجة والمعمول بها في حركات األسواق المالية والمعتمدة على تحليل الت

 ألدوات مالية مشابهة.
 

تعتبر االدارة بأن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة في البيانات المالية الموحدة مساوية تقريبًا 
 لقيمتها العادلة.

 
 الية للشركة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر القيمة العادلة للموجودات الم

الجـدول التـالي  يبـين. الموحـد كما في تاريخ بيـان المركـز المـاليالمالية للشركة بالقيمة العادلة  موجوداتيتم قياس بعض ال
 :معلومات حول كيفية تحديد القيم العادلة لهذه الموجودات المالية

 العادلة كما في القيمة الموجودات المالية
التسلسل الهرمي 

 للقيمة العادلة
أساليب التقييم والمدخالت 

 الرئيسية
هامة مدخالت 

 غير قابلة للرصد

العالقة بين المدخالت 
للرصد  قابلة غير ال

 للقيمة العادلة

 
 ديسمبر 13

3131 
 ديسمبر 80

2102     
            ألف درهـــــــم ألف درهــــــم 
ي أسهم إستثمارات ف

  متاحة للبيع –مدرجة 
أسعار العرض في األسواق  المستوى األول 268881 156487

 النشطة
 ال ينطبق ال يوجد

       
إستثمارات في أسهم غير 

 متاحة للبيع –مدرجة 
طريقة تقييم صافي  الثالث ىالمستو  48016 76314

الموجودات لعدم توفر 
معلومات عن السوق 
. تم ومعلومات مالية مماثلة

تحديد قيمة صافي األصول 
بناًء على أحدث معلومات 
 مالية تاريخية/مدققة متوفرة

صافي قيمة 
 الموجودات

كلما زاد صافي قيمة 
الموجودات للشركات 

المستثمر فيها، 
 ارتفعت القيمة العادلة

        
استثمارات في اسهم 

بالقيمة العادلة  – مدرجة
من خالل األرباح أو 

 الخسائر 

أسعار العرض في األسواق  المستوى األول 18426 116886
 النشطة

 ال ينطبق ال يوجد
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 ة""تتمقياس القيمة العادلة 

 
 لقيمة العادلةالتسلسل الهرمي ل

يبين الجدول التالي تحليل األدوات المالية التي يتم قياسها الحقًا على القياس المبدئي بالقيمة العادلة، مقسمة إلى ثالثة 
 على أساس امكانية قياس القيمة العادلة. 8إلى  0مستويات من 

  األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات المستوى األول: قياسات القيمة العادلة المستقاة من
 والمطلوبات المتطابقة.

  المستوى الثاني: قياسات القيمة العادلة المستقاة من مدخالت بخالف األسعار المدرجة والتي تم إدراجها في المستوى
( أو بطريقة غير مباشرة )المستقاة من األول والتي يمكن مالحظتها لألصول والمطلوبات أما مباشرة )كاألسعار مثالً 

 األسعار(.

  المستوى الثالث: قياسات القيمة العادلة المستقاة من "أساليب التقييم" والتي تتضمن مدخالت لألصول أو المطلوبات
 والتي ال تستند إلى بيانات السوق المالحظة )المدخالت غير المالحظة(.

 
 3131ديسمبر  13
 المجموع 1المستوى  3المستوى  3المستوى  
     
 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 

     دات ماليةو موج
      4..888 -- -- 4..888 اإلستثمارات بغرض المتاجرة

     متاحة للبيع –موجودات مالية 
 8186.4 -- -- 8186.4 المدرجة الملكيةأدوات 

 48016 48016 -- -- أدوات الملكية غير المدرجة
 696171 -- 76314 766477 

 2102ديسمبر  80
 المجموع 8المستوى  2المستوى  0المستوى  
     
 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 

     موجودات مالية
      18426 -- -- 18426 اإلستثمارات بغرض المتاجرة

     متاحة للبيع –موجودات مالية 
 268881 -- -- 268881 المدرجة الملكيةأدوات 

 48016 48016 -- -- أدوات الملكية غير المدرجة
 268616 -- 48016 84811. 
 
 يجب ادراجها بالقيمة العادلةال يوجد أية مطلوبات مالية  .لم يكن هناك أية تحويالت بين المستويات خالل السنة، 

 .لجدول أعالهفي اوبالتالي لم يتم إدارج أية إيضاحات 
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 أهداف إدارة المخاطر المالية
د ارة المخاطر المالية ذات الصلة بأعمال المجموعة تقوم إدارة المجموعة بمراقبة األسواق المحلية والعالمية ومالحظة وا 

وذلك من خالل تحليل درجة التعرض لهذه المخاطر وحجمها. تشتمل هذه المخاطر على مخاطر السوق )الذي يشتمل 
على مخاطر تحويل العمالت، مخاطر أسعار الفائدة وتأثيرها على القيمة العادلة ومخاطر تغير السعر(، مخاطر 

 طر السيولة ومخاطر أسعار الفائدة المرتبطة بالتدفقات النقدية.االئتمان، مخا
 

تعمل المجموعة على تقليل المخاطر المتعلقة باألدوات المالية. إن سياسة المجموعة في هذا المجال يتم وضعها 
جنبية، واعتمادها من قبل مجلس اإلدارة الذي يرسم الخطوط العريضة فيما يتعلق بمخاطر أسعار صرف العمالت األ

مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر االئتمان واستثمار فائض السيولة. يقوم مجلس اإلدارة بشكل دوري بمراجعة مدى 
 االلتزام بالسياسات وحدود التعرض للمخاطر.

 
 مخاطر السوق

أسعار صرف العمالت ونسب إن نشاطات المجموعة تعرضها بشكل أساسي إلى مخاطر مالية ناتجة عن تذبذب 
 ئد.الفوا

 
 لم يطرأ أي تغيير على مدى تعرض المجموعة لمخاطر السوق أو الطريقة التي تقيس وتدير بها اإلدارة هذه المخاطر.

 
  مخاطر سعر الفائدةإدارة 

وذلك كون المجموعة تقوم باقتراض األموال على أساس أسعار فائدة ثابتة المجموعة لمخاطر سعر الفائدة  تتعرض
ة بأدارة مخاطر سعر الفائدة وذلك باالحتفاظ بتنويع مناسب لالقتراض ذو اسعار فائدة ثابتة ومتغيرة. تقوم المجموع

 ومتغيرة.
 

    كما تتعرض المجموعة لمخاطر سعر الفائدة وذلك فيما يتعلق بالودائع الثابتة المربوطة لدى البنوك بسعر فائدة 
     % 0من : 2102% سنويًا )2% إلى 0الحالية من  ثابت. تراوحت نسب الفائدة على الودائع الثابتة خالل السنة

 (.% سنوياً 2إلى 
 

نقطة اساس خالل السنة مع االبقاء على جميع  11اذا كانت نسبة الفائدة على االستالف من البنوك اعلى / أقل من 
 80ما في وحقوق الملكية ك 2108ديسمبر  80المتغيرات االخرى كما هي فأن ربح المجموعة للسنة المنتهية في 

 مليون درهم(. 28.6: 2102مليون درهم ) .886بحدود  تزيد/  ستنقص 2108ديسمبر 
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 مخاطر االئتمان إدارة
تعني مخاطر االئتمان عدم قدرة الجهات األخرى على تسديد التزاماتها التعاقدية والذي قد ينتج عنه خسارة مالية 
للمجموعة. تتبع المجموعة سياسة التعامل مع جهات وعمالء ذوي جدارة ائتمانية عالية باإلضافة إلى الحصول على 

 ، وذلك لتخفيض المخاطر المالية الناتجة عن عجز السداد.ضمانات كافية، حيثما كان ذلك مناسباً 
 

تحصل المجموعة على المعلومات المتعلقة بالجدارة والتصنيف االئتماني لعمالئها من خالل المعلومات المالية 
لعمالئها  يالمنشورة والمتوفرة للعموم أو من خالل خبرتها في التعامل معهم. تقوم المجموعة بمراجعة التصنيف االئتمان

والمخاطر المرتبطة به بشكل مستمر، ويتم توزيع تعامالت المجموعة مع عمالئها المعتمدين بناء على نتائج هذه 
المراجعة. يتم التحكم بمدى التعرض لمخاطر االئتمان بوضع حدود للتعامل التجاري مع عمالء المجموعة وتجري 

دارة، كما تقوم المجموعة، حسب الظروف، بطلب والحصول مراجعة هذه الحدود واعتمادها بشكل دوري من قبل اإل
 على ضمانات بنكية من عمالئها.

 
إن مخاطر االئتمان مرتبطة في المقام األول بأرصدة ذمم تجارية مدينة وأخرى والتي يتم إدراجها في بيان المركز 

ها والمقدر من قبل اإلدارة بالصافي بعد طرح مخصص مناسب لخسائر الديون المشكوك في تحصيل الموحد المالي
 مبلغمبيعات بتشتمل مبيعات السنة الحالية على  بناء على الخبرة السابقة والظروف االقتصادية السائدة.

بلغ  (.لعميل رئيسي واحددرهم  84488268111 مبيعات بمبلغ :2102)واحد  لعميل رئيسيدرهم  64486028111
 مبلغ 2108ديسمبر  80كما في  هذا العميل الرئيسيلوبة من إجمالي أرصدة الذمم التجارية المدينة المط

 درهم(. 22482148111 :2102درهم ) 80882118111
 

 ال يوجد مخاطر ائتمان على األرصدة النقدية حيث تتعامل المجموعة مع مؤسسات مالية ذات سمعة جيدة.
 

لمالية الموحدة الحد األقصى لمخاطر االئتمان تمثل صافي القيمة الدفترية للموجودات المالية المدرجة في البيانات ا
 وذلك بعد طرح خسائر هبوط القيمة.
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 أسعار اإلستثماراتمخاطر تغير 
 

 تحليل الحساسية
% بالزيادة أو النقص كما هو 01كما بتاريخ بيان المركز المالي الموحد، إذا ما تغير سعر اإلستثمارات بنسبة 

 مفترض أدناه في ظل ثبات جميع المتغيرات األخرى فأنه:
 مليــون درهــم( فــي حالــة  1814: 2102يــون درهــم )مل 8886 ســتزيد او تــنقص األربــاح / حقــوق الملكيــة بمبلــغ

 اإلستثمارات بغرض المتاجرة.
  مليـون درهـم( فـي حالـة اإلسـتثمارات  8806: 2102مليـون درهـم ) 6824ستزيد او تنقص حقوق الملكية بمبلـغ

 المتاحة للبيع.
 

 اإلفتراضات وطرق إختبار الحساسية
  المركز المالي الموحد.تم إعداد تحليل الحساسية بناء على أسعار اإلستثمارات كما بتاريخ بيان 

  عــن القيمــة 01كمــا بتــاريخ بيــان المركــز المــالي الموحــد، إذا مــا زادت أو نقصــت أســعار اإلســتثمارات بنســبة %
الســوقية بشــكل موحــد لجميــع اإلســتثمارات وذلــك فــي ظــل ثبــات جميــع المتغيــرات األخــرى، فــأن أثــر ذلــك علــى 

 تم توضيحه فيما تقدم.أرباح أو خسائر المجموعة وكذلك على حقوق الملكية 
  كتغيـر فـي أسـعار اإلسـتثمارات لتعطـي تقيـيم واقعـي حيـث أن ذلـك التغيـر مـن الممكـن 01تم إستخدام نسـبة %

 وقوعه.
 

 إدارة مخاطر السيولة
إن المسؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة تقع على عاتق مجلس اإلدارة الذي قام بدوره ببناء إطار مناسب 

ات توفير تمويل قصير أو متوسط أو طويل األجل باإلضافة إلى متطلبات إدارة السيولة األخرى. تقوم إلدارة عملي
المجموعة بأدارة مخاطر السيولة وذلك باالحتفاظ باحتياطي نقدي كافي عن طريق مراقبة التدفقات النقدية التقديرية 

باإلضافة إلى دراسة ومطابقة تواريخ استحقاق التعامل مع مؤسسات مالية ذات سمعة جيدة  والفعلية بشكل مستمر،
 الموجودات والمطلوبات المالية.
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 "تتمة" سيولةإدارة مخاطر ال
 

 كان استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة كما في تاريخ بيان المركز المالي الموحد كما يلي:
 

 الموجودات المالية
 

  3131ديسمبر  13

 
 خالل سنة

من سنتين إلى 
 المجموع سنوات 5

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    

 628160 628160 -- متاحة للبيع –استثمارات 
 4..888 -- 4..888 بغرض المتاجرة –استثمارات 

 6468621 -- 6468621 ذمم تجارية مدينة وأخرى
 2068406 -- 2068406 أرصدة البنوك والصندوق

 363556536 436593 363336935 اإلجمالي
  

  2102ديسمبر  80

 
 خالل سنة

من سنتين إلى 
 المجموع سنوات 1

 ف درهمأل ألف درهم ألف درهم 
    

 808686 808686 -- متاحة للبيع –استثمارات 
 18426 -- 18426 بغرض المتاجرة –استثمارات 

 4148611 -- 4148611 ذمم تجارية مدينة وأخرى
 284.4. -- 284.4. أرصدة البنوك والصندوق

 448466. 808686 618201. اإلجمالي
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 "تتمة" إدارة مخاطر السيولة
 

 المطلوبات المالية:
 
  3131ديسمبر  13

 خالل سنة 
من سنتين إلى 

 المجموع سنوات 6
 رهمألف د ألف درهم ألف درهم 
    

 .464848 6028244 8.68842 استالف من البنوك
 0.8106 -- 0.8106 أرباح مساهمين غير موزعة

 8116..2 -- 8116..2 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
 363116366 4336366 6916911 اإلجمالي

  

  2132ديسمبر  13

 خالل سنة 
من سنتين إلى 

 المجموع سنوات 4
 ف درهمأل ألف درهم ألف درهم 
    

 1448441 0468464 86.8146 استالف من البنوك
 228421 -- 228421 أرباح مساهمين غير موزعة

 0628801 -- 0628801 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
 4.28461 0468464 4088166 اإلجمالي

 
 األجنبية العمالت صرفمخاطر أسعار إدارة 

بالعمالت األجنبية، حيث تتعرض المجموعة لمخاطر تقلبات سعر تقوم المجموعة بتنفيذ عمليات معينة محددة 
الصرف. ال يوجد مخاطر أسعار صرف العملة فيما يتعلق بتعامالت المجموعة المحددة بالدوالر األمريكي أو 

وم العمالت المربوطة بالدوالر وذلك ألن سعر صرف الدوالر األمريكي ثابت مقابل درهم اإلمارات العربية المتحدة. تق
اإلدارة باتخاذ اإلجراءات المناسبة للتقليل من المخاطر المتعلقة بالمعامالت التي تتم بعمالت أخرى خالف درهم 

 اإلمارات العربية المتحدة والدوالر األمريكي.
 
 

 اعتماد البيانات المالية الموحدة -13

 .2106فبراير  28بتاريخ  تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة


