
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 الخليج للصناعات الدوائيةشركة 

 "ة"شركة مساهمة عام
 

 الموحدة البيانات المالية
 وتقرير مدقق الحسابات المستقل

 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 



 

 

 

 

 " شركة مساهمة عامة " الخليج للصناعات الدوائيةشركة 
 
 

 

 جدول المحتويات
 

 

   صفحــة
   

 رير مدقق الحسابات المستقلتق  1 - 3
   

 الموحد بيان المركز المالي  4 - 1

   
 الموحد بيان الدخل  5

   
 الموحد الشامل بيان الدخل  6

   
 الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق   7
   
 الموحد بيان التدفقات النقدية  8
   

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  51 - 9
 

 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 5           " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 الموحد لالدخــبيان 
 1133ديسمبر  13في  للسنة المنتهية

 

 
 
 

 0202  1133  إيضاح  
 مدرهألف   مدرهألف     

       

 102.020  321142171  02  المبيعــات
 (951.071)  (1962417)    تكلفة المبيعات
 720.210  6172641    إجمالي الربح

 (901.090)  (1882946)  00  مصاريف المبيعات والتسويق
 (72.072)  (512616)  00  والعمومية اإلداريةالمصاريف 

 1.070  312973  09  إيرادات أخرى
 0.072  (92764)  02  ىأرباح استثمارات وأخر / (خسائر)

 (09.120)  (112181)    مصاريف تمويل
 072.219  3712388    الربح للسنة

 00  14  07  )فلس امارات( لسهماألساسي ل ربحال       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

 6 " شركة مساهمة عامة "عات الدوائية الخليج للصناشركة 

 

 الموحد الشامل الدخــلبيان 

 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 
 

 
 1133 0202 
    ألف درهم ألف درهم 

 072.219 3712388 للسنةالربح 
   بنود الدخل الشامل األخرى:

 102 (52311) في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع التغير
الشركة ستثمارات الفي القيمة العادلة  صة المجموعة من التغيرح

 -- (52115) متاحة للبيعالالزميلة 
 -- (16) فروقات ترجمة البيانات المالية للشركات التابعة

 (0.172) (32651) مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 079.505 3582184 للسنةإجمالي الدخل الشامل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

 7 " " شركة مساهمة عامة الخليج للصناعات الدوائيةشركة 
 

 الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

  1133ديسمبر  13في  للسنة المنتهية

 احتياطي اختياري احتياطي قانوني رأس المال 
احتياطي ترجمة 
 العمالت األجنبية

التغيرات المتراكمة 
في القيمة العادلة 

 وعالمجم أرباح مستبقاة اراتـلالستثم
 مألف دره مألف دره مألف دره مألف دره مألف دره مألف دره مدرهألف  

        
 0.919.100 077.712 (1.211) 121 17.205 910.171 117.107 0221ديسمبر  90الرصيد كما في 

        
 072.219 072.219 -- -- -- -- -- 0202الربح لسنة 

 استثمارات متاحة للبيع معترف به مباشرة اعادة تقييم ربح
 102 -- 102 -- -- -- -- في حقوق الملكية  

 (0.172) (0.172) -- -- -- -- -- مكافأة مجلس اإلدارة المعتمدة
 079.505 070.109 102 -- -- -- -- إجمالي الدخل الشامل للسنة

 -- (05.295) -- -- -- -- 05.295 إصدار أسهم منحة
 (72.159) (72.159) -- -- -- -- -- 0221توزيعات أرباح نقدية معتمدة عن سنة 

 -- (07.721) -- -- 07.721 -- -- المحول إلى االحتياطي االختياري
 05.295 -- 07.721 -- -- (15.171) (72.159) 

 0.210.517 902.705 (7.017) 121 022.759 910.171 509.970 0202بر ديسم 90الرصيد كما في 
        

 052.011 052.011 -- -- -- -- -- 0200الربح لسنة 
 مباشرة خسارة اعادة تقييم استثمارات متاحة للبيع معترف بها

 (7.029) -- (7.029) --    في حقوق الملكية
 (01) -- -- (01)    التابعةخسارة ترجمة البيانات المالية للشركات 

ستثمارات الفي القيمة العادلة  ن التغيرحصة المجموعة م
 (7.207) -- (7.207) -- -- -- -- متاحة للبيعالالشركة الزميلة 

 (0.172) (0.172) -- -- -- -- -- مكافأة مجلس االدارة المعتمدة
 071.912 011.791 (02.001) (01) -- -- -- اجمالي الدخل الشامل للسنة

 (50.997) (50.997) -- -- -- -- -- (01)ايضاح  0202توزيعات ارباح نقدية معتمدة عن سنة 
 -- (05.191) -- -- 05.191 -- -- المحول الى االحتياطي االختياري

 -- -- 05.191 -- -- (11.152) (50.997) 
 325692834 1912183 (352131) 811 3382131 1612659 7312151  1133ديسمبر  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

 1133ديسمبر  13في  للسنة المنتهية
 
 

  1133  0202 
 مدرهألف   مدرهألف   

     
     االنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 

 072.219  3712388  الربح للسنة
     تعديالت:

 29.119  452911  استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات    
 0.557  42951  خسائر استثمار في شركة تابعة   
 --  62111  خسائر اعادة تقييم استثمارات في عقارات   
 --  52744  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها   
 0.222  32511  مخصص تقادم بضاعة   
 (0.515)  434  بيع وتقييم استثمارات في أوراق مالية (ربحخسارة /)   
 (72)  --  استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات ربح   
 09.120  112181  مصاريف تمويل   
 2.029  52174  لموظفينمخصص تعويض نهاية الخدمة ل   

الموجودات التغيرات في التشغيلية قبل من االنشطة التدفقات النقدية 
 العاملة والمطلوبات

 
1612371  001.291 

 (17.112)  (862371)  تجارية مدينة وأخرىذمم الزيادة في 
 (01.112)  (112588)  المخزونالزيادة في 

 90.010  632418  الزيادة في ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
 (0.900)  (864)  تعويض نهاية الخدمة المدفوع

 002.192  1112951  الناتج من االنشطة التشغيليةصافي النقد 
     

     االنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من 
 (019.115)  (1112751)  اإلضافات على الممتلكات واآلالت والمعدات

 012  8  آالت ومعداتو متحصالت من بيع ممتلكات 
 09.050  --  اوراق مالية في استثماراتمتحصالت من بيع 

 --  32545  النقص في موجودات عمليات متوقفة
 (012.171)  (1112111)  االنشطة االستثماريةالنقد المستخدم في صافي 

     
     التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية

 11.002  3192561  بنوكالزيادة في استالف من ال
 (21.095)  (792586)  توزيعات أرباح مدفوعة
 (0.172)  (32651)  مدفوعةال مكافأة مجلس اإلدارة
 (09.120)  (112181)  مدفوعةال مصاريف التمويل

 02.110  82144  االنشطة التمويلية صافي النقد الناتج من
 (97.990)  (112111)  في النقد وما يعادله خالل السنة صافي النقص

 009.115  882656  النقد وما يعادله في بداية السنة
 11.171  682651  النقد وما يعادله في نهاية السنة

 
 
 
 
 

 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
 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 تأسيس الشركة وأغراضها -3

 رأس الخيمة -الدقداقة  فيمقرها الرئيسي  )الشركة(هي شركة مساهمة عامة  الخليج للصناعات الدوائيةشركة 
بتاريخ  وملحقاتها رأس الخيمة حاكم إمارةعن صاحب السمو  والصادر 7/12تأسست بموجب المرسوم األميري رقم 

تتألف المجموعة من شركة الخليج  .0112مايو  2بتاريخ  الصادر 1/12األميري رقم  لمرسوموا 0112مارس  92
 (.9 إيضاح"المجموعة" ) اللصناعات الدوائية والمؤسسات التابعة له

 
 وظبي لألوراق المالية.االسهم العادية للشركة مدرجة في سوق اب

 
 دولة االمارات العربية المتحدة. –، رأس الخيمة 115صندوق بريد رقم  هوإن عنوان الشركة المسجل 

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

 . 0112نوفمبر وكذلك مستحضرات التجميل وقد بدأ اإلنتاج التجاري للشركة في 
 

 قامت الشركة بشراء ستة عشر صيدلية في االمارات العربية المتحدة. ، 0202 سنة خالل
 
 (IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -1
 
البيانـات  علىتأثير مادي لم يكن لها الجديدة والمعدلة التي  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةإعتماد  1-3

  المالية الموحدة

البيانات الماليـة الموحـدة. إن تطبيـق المعـايير  تم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية في
ات الســنة الحاليــة والســنو الدوليــة إلعــداد التقــارير الماليــة الجديــدة والمعدلــة لــم يكــن لهــا تــأثير مهــم علــى المبــال  المدرجــة فــي 

 .المحاسبية للمعامالت أو الترتيبات المستقبلية معالجاتثر على الالسابقة والتي من الممكن أن تؤ 
 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
 

يطبق للفترات المحاسبية 
 التي تبدأ من أو بعدالسنوية 

المتعلق بإعفاءات محدودة من  0لتقارير المالية رقم تعديالت على المعيار الدولي ل
المتعلقة بأرقام المقارنة عند تبني  5إفصاحات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى.

 0202يوليو  0
 

  
فاء المطلوبات المالية إط -01تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 

 بواسطة أدوات حقوق الملكية.
 0202يوليو  0

  
)تم  –اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة  – 02المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 (0221تعديله في عام 

 0200يناير  0

  
الدفع المسبق : 02تعديالت على تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 

 األدنى لمتطلبات التمويل للحد
 0200يناير  0



 

 

 31       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 
 "تتمة" (IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -1
 
البيانـات  علىلم يكن لها تأثير مادي الجديدة والمعدلة التي  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةإعتماد  1-3

  " تتمة "" تتمة " المالية الموحدة
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

 

يطبق للفترات المحاسبية 
 التي تبدأ من أو بعدالسنوية 

تشمل  0202الصادرة في عام  على المعايير الدولية للتقارير المالية التحسينات
ومعايير المحاسبة  5، 9، 0التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام 

 .09، وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية رقم 92، 05، 0الدولية أرقام 

، باستثناء 0200يناير  0
دولي للتقارير المعيار ال

ومعيار  9المالية رقم 
 05المحاسبة الدولي رقم 

 0ا في مالتي يسري تطبيقه
 0202يوليو 

–األدوات المالية: العرض  – 90تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 التعديالت المتعلقة بتصنيف حقوق اإلصدار.

 0202فبراير  0

قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم يحن المالية الجديدة والمعّدلة المعايير الدولية إلعداد التقارير   1-1
 موعد تطبيقها بعد 

 تطبيقها بعد: يحن موعدولم لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار 

 والمعّدلة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة 
 

يطبق للفترات المحاسبية 
 التي تبدأ من أو بعدالسنوية 

المتعلق  عرض البيانات المالية 0 ( رقمIAS) الدولي المحاسبيالمعيار تعديالت على 
 األخرى بالبنود المجمعة المعترف بها في بيان الدخل الشامل

 0200يوليو  0

  
ضرائب الدخل المتعلق  00 رقم( IAS) الدولي المحاسبيالمعيار تعديالت على 
 إستعادة األصول  :بالضرائب مؤجلة

 0200يناير  0

  
   0209يناير  0 (0200)المعدل في عام منافع الموظفين  01( رقم IAS) الدولي المحاسبيالمعيار 
)المعدل في عام المنفصلة ات المالية البيان 05( رقم IAS) الدولي المحاسبيالمعيار 
0200*) 

 0209ير ينا 0

  
والمشاريع  اإلستثمارات في المنشآت الزميلة 01( رقم IAS) الدولي المحاسبيالمعيار 

 (*0200المشتركة )المعدل في عام 
 0209يناير  0



 

 

 33       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  1133ديسمبر  13في للسنة المنتهية 

 
 
 "تتمة" (IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -1
 

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

 إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة المعايير الدولية 
 

 يطبق للفترات المحاسبية
 التي تبدأ من أو بعد السنوية

 اعتماده عند المحددة التواريخ إلغاء: 0 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار على تعديل
 األولى للمرة

 0200يوليو  0

  
   0200يوليو  0 الحاد المرتفع التضخم معدل: 0 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار على تعديل

–األدوات المالية: اإلفصاحات 5تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 المتعلق بإفصاحات حول تحويالت الموجودات المالية.

 0200يوليو  0
 

  
   0207يناير  0 (0202ه في سنة )كما تم تعديل األدوات المالية 1المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
   0209يناير  0 بيانات المالية الموحدة *ال 02المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
   0209يناير  0 *ترتيبات مشتركة 00المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
   0209يناير  0 * األخرىاإلفصاح عن المصالح في المنشأت  00المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
   0209يناير  0 قياس القيمة العادلة 09 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

 تعديالت تعزيز –األدوات المالية: اإلفصاحات 5المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 .والمطلوبات المالية فصاح حول تحويالت الموجودات الماليةاإل

 0209يناير  0
فترات اإلنتقالية خالل وال

 هذه الفترات

التعديالت التي  –األدوات المالية: اإلفصاحات 5المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 1 ار الدولي للتقارير المالية رقمالمعيعن تطبيق فصاح اإل تتطلب

أو خالف  0207يناير  0
المعيار إعتماد  عند ذلك

الدولي للتقارير المالية رقم 
   األولى للمرة 1

تعديالت على تطبيق  –األدوات المالية: العرض  – 90المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 التوجيهات المتعلقة بإلغاء الموجودات المالية مقابل المطلوبات المالية

 0202يناير  0

  
التكاليف  –الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية  02اإلصدار رقم 

 متكبدة لتهيئة أسطح المناجم في مرحلة اإلنتاجال
 0209يناير  0

  



 

 

 31 " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 
 "تتمة" (IFRSs) لمعّدلةتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة وا -1
 

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

 ،مشتركةالترتيبات ال تتعلق بتوحيد البيانات المالية،مجموعة من خمسة معايير تم إصدار  ،0200* في مايو 
الدولي  ، والمعيار المحاسبي02،00،00 المعيار الدولي للتقارير المالية رقمتتضمن  اإلفصاحات،زميلة و الشركات ال

(. يتم تطبيق هذه 0200)المعدل في عام  01( والمعيار المحاسبي الدولي رقم 0200)المعدل في عام  05رقم 
. يسمح بالتطبيق المبكر لهذه المعايير 0209ناير ي 0المعايير الخمسة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 الخمسة على أن يتم تطبيقها جميعًا في نفس الوقت.

 0 في الفترة التي تبدأ منللمجموعة بيانات المالية الموحدة الأن تطبق هذه المعايير وتفسيراتها في  اإلدارةتتوقع 
قد ال يكون له تأثير هام  ايير، التفسيرات والتعديالتهذه المع إن تطبيق. أو عند دخولها حيز التطبيق 0200يناير 

 مبدئي.على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في مرحلة التطبيق ال

 
 أهم السياسات المحاسبية  -1

 

 معايير إعداد البيانات المالية الموحدة  1-3
 الية.لتقارير الملمعايير الدولية لتم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا ل

 

 أسس إعداد البيانات المالية الموحدة  1-1
 واالسـتثمارات فـي العقـارات تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخيـة، فيمـا عـدا األدوات الماليـة

 التي تم عرضها حسب قيمتها العادلة. فيما يلي ملخصًا ألهم السياسات المحاسبية المتبعة:و 
 

 الموحدة وحيد البيانات الماليةأسس ت 1-1
. يــتم توحيــد بيانــات والمؤسســات التابعــة لهــاتتــألف البيانــات الماليــة الموحــدة مــن البيانــات الماليــة الخاصــة بالشــركة 

وهــو التــاريخ الــذي تحصــل فيــه الشــركة علــى حــق الســيطرة، وتبقــى موحــدة  االســتحواذالتابعــة مــن تــاريخ المؤسســات 
طرة. تتحقـــق الســيطرة عنــدما تكــون للشــركة القـــدرة علــى الــتحكم فــي السياســات الماليـــة حتــى تــاريخ توقــف تلــك الســي

 من نشاطها. االستفادةالتابعة لها وذلك بغرض  للمؤسساتوالتشغيلية 
 

فــي التابعــة بمــا يتوافــق مــع السياســات المحاســبية المتبعــة  للمؤسســات حيثمــا لــزم األمــر، يــتم تعــديل البيانــات الماليــة
 الشركة.
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التابعــــة لهــــا بمــــا فــــي ذلــــك اإليــــرادات والمؤسســــات لداخليــــة بــــين الشــــركة يــــتم اســــتبعاد كافــــة األرصــــدة والمعــــامالت ا
 والمصروفات ونتائج األعمال.

 

 :0200ديسمبر  90 لشـركة كما فيلالتابعة المؤسسات فيما يلي تفاصيل 

 بلد التأسيس ةالتابع المؤسسة
نسبة 

 األنشطة الرئيسية التأسيستاريخ  المساهمة
     

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

 النقليات 0221 022%

 متوقفة -تصنيع المستحضرات الطبية  0115 %022 ألمانيا جلفار فارما جي ام بي اتش
 

 زميلة صافي االستثمار في شركة 1-4
هـا وال حصـة فـي مشـروع الشركة الزميلة هي منشأة تملك المجموعة تـأثير هـام عليهـا ولكنهـا ال تعتبـر شـركة تابعـة ل

مشـــترك. ويعـــرف هـــذا التـــأثير الهـــام بقـــدرة المجموعـــة علـــى المشـــاركة فـــي إتخـــاذ القـــرارات حـــول السياســـات الماليـــة 
 .والتشغيلية للشركة المستثمر بها وال يصل هذا التأثير إلى درجة السيطرة المطلقة أو حتى السيطرة المشتركة

 
، باستخدام طريقة حقوق الملكيةالموحدة في البيانات المالية  الزميلةشركات يتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات ال

إال في حال تم تصنيف االستثمار كاستثمار محتفظ به للبيع، في تلك الحالة يتم تسـجيله بنـاء علـى المعيـار الـدولي 
علـى طريقـة حقـوق الملكيـة،  "موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع وعمليات متوقفة". بناءً  7للتقارير المالية رقم 

تظهر االستثمارات في شركات زميلة في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة بعـد تعـديلها بمـا يـوازي تغيـرات مـا بعـد 
خســـائر  ةأيـــو اإلســـتحواذ فـــي حصـــة المجموعـــة مـــن صـــافي موجـــودات الشـــركة الزميلـــة، ناقصـــًا األربـــاح المقبوضـــة 

 .ضمن االرباح والخسائرالزميلة  يد حصة المجموعة في نتائج الشركةيتم ق انخفاض قيمة كل استثمار على حدة.
 

خســائر الشــركات الزميلــة التــي تجــاوز حصــة المجموعــة فــي الشــركات الزميلــة )والتــي تتضــمن أي حصــص طويلــة 
مـدى تشكل جزء من صافي استثمار المجموعـة فـي الشـركة الزميلـة( يـتم االعتـراف بهـا لل ،والتي في جوهرها ،األجل
 أو أن تكون قد قامت بتنفيذ دفعات عن الشركة الزميلة. استدالليةفيه المجموعة التزامات قانونية أو تكبدت الذي 

 
إلــى  رفإنــه يــتم إســتبعاد األربــاح والخســائ ،فــي حــال وجــود أي معــامالت مــا بــين شــركات المجموعــة والشــركة الزميلــة

 .الحد المتعلق بحصة المجموعة
 

 ممنوح للشركة الزميلة بالتكلفة المطفأة.يتم قياس القرض ال
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 باإليرادات االعتراف 1-5
 
 ضائعمبيعات الب 9-7-0

أو ستحصل عليه من هذه المبيعات.  المجموعةيتم قياس المبيعات بالقيمة العادلة للمقابل الذي حصلت عليه 
 تظهر المبيعات بالصافي بعد طرح مردودات المبيعات والخصومات.

 
 يتم االعتراف بمبيعات البضائع كإيراد عند استيفائها للشروط التالية:

 
 ا المتعلقة بالبضائع إلى المشتري.أن يتم تحويل المخاطر والمزاي -
)البائع( بالتحكم الفعال علـى البضـائع المباعـة أو االسـتمرار فـي التـدخل اإلداري فيمـا  المجموعةان ال تحتفظ  -

 ها.ليتعلق بالبضائع المباعة بنفس درجة تدخلها في إدارة البضائع المملوكة 

 إمكانية قياس مبل  اإليراد بشكل يعتمد عليه. -

 .المجموعةتصب المنافع االقتصادية المتعلقة بعملية البيع لمصلحة  أنمن المتوقع أن يكون  -

 إمكانية قياس التكاليف المتكبدة أو التي سيتم تكبدها مقابل عملية البيع بشكل يعتمد عليه.  -
 
 إيرادات الفوائد 9-7-0

رات الزمنية لربط الودائع ومبال  الربط إيرادات الفوائد على الودائع الثابتة مع البنوك على أساس الفت احتسابيتم 
 األساسية ومعدل الفائدة المتفق عليه مع البنوك.

 
 

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

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

 .الفترة التي تستحق بها
 

يض إجمالي منافع يتم تخف .في حال استالم حوافز إلبرام عقود إيجار تشغيلية، فإنه يتم االعتراف بها كمطلوبات
الحوافز من مصروف اإليجار على أساس القسط الثابت، إال إذا كان هناك أساس أخر أكثر مالئمة لتوزيع 

 المنافع االقتصادية على فترة اإليجار.
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 العمالت األجنبية  1-7

فيها نشاطها )العملة  الشركةالتي تمارس  االقتصاديةتظهر البيانات المالية الموحدة بالعملة المسـتخدمة في البيئة 
ونتائج أعمالها بالدرهم  للمجموعة الموحد ز الماليالوظيفية(. ألغراض البيانات المالية الموحدة فقد تم عرض المرك

 وعملة عرض البيانات المالية الموحدة. للمجموعةاإلماراتي والذي يعتبر العملة الوظيفية 
 

)العمالت عند إعداد البيانات المالية الموحدة، يتم تسجيل المعامالت المنفذة بعمالت خالف العملة الوظيفية 
، يتم إعادة بيان مركز مالي موحدر الصرف السائدة بتاريخ تلك المعامالت. بتاريخ كل أساس أسعا على االجنبية(

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

أسعار الصرف السائدة عند تحديد القيمة العادلة لها. ال يتم إعادة تحويل البنود غير المالية المحددة بالعمالت 
 األجنبية والتي يتم قياسها طبقًا للتكلفة التاريخية.

 
 تكلفة اإلقتراض 1-8

رة بإقتناء، بناء أو إنتاج أصل مؤهل للرسملة، من المتوقع تقوم الشركة برسملة تكاليف اإلقتراض التي ترتبط مباش
أن يستغرق إنجازه للغرض المقام من أجله أو حتى بيعه فترة من الزمن، كجزء من تكلفة ذلك األصل حتى 

 إستكمال اإلنجاز أو البيع.
 

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

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

 من أجله.
 

جة عن االنخفاض تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات األخرى بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم وأية خسائر نات
 في القيمة.
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 "تتمة" الممتلكات واآلالت والمعدات 1-9
االستهالك وذلك بهدف إطفاء قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات، فيما عدا تكاليف األراضي  يتم احتساب أعباء

واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ، على أساس طريقة القسط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجي المتوقع. يتم في 
االستهالك للممتلكات واآلالت نهاية كل سنة مراجعة العمر اإلنتاجي المتوقع، صافي القيمة المستردة وطريقة 

 والمعدات ويتم إظهار أثر أي تغيير في هذه التقديرات خالل الفترة المالية التي تم فيها التغيير والفترات المستقبلية.
 

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

 .والخسائر
 

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

 02 - 0  مباني
 99 – 1  آالت ومعدات

 07 – 2  تركيبات
 99 – 02  سيارات

 07 – 02  اث ومفروشاتأث
 99 – 02  أجهزة وأدوات

 02 - 2  تحسينات أراضي
 
 

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

الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لتلك في تاريخ بيان المركز المالي الموحد. يظهر الربح أو الخسارة 
 .في الفترة التي يتم فيها التغير الستثمارات في االرباح و الخسائرا
 
تم الغاء االعتراف باالستثمارات في عقارات عند االستبعاد او عندما يتم التوقف بشكل نهائي عن استخدام تلك ي

ادية مستقبلية. أي ارباح او خسائر ناتجة عن الغاء االعتراف منافع اقتص ةأيالحصول على االستثمارات وال يتوقع 
في بيان  تسجيلها)يحسب بناءًا على الفرق بين صافي المتحصالت من االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( يتم 

 االرباح والخسائر في الفترة التي يتم الغاء االعتراف بتلك العقارات.
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 المخزون 1-33
البيعية المتوقعة  على أساس متوسط سعر التكلفة أو صافي القيمة وتحت التصنيعيتم تسعير المخزون تام الصنع 

وتشتمل تكاليف اإلنتاج على تكلفة المواد األولية واألجور والمصاريف المباشرة والمصاريف غير  .أيهما أقـل
األخرى على أساس  االستهالكيةوالمواد ومواد التغليف قطع الغيار و  المواد الخام يتم تسعير مخزون المباشرة.

تمثل صافي تكلفة باستخدام طريقة الوارد أواًل صادر أواًل. يتم احتساب ال أيهما أقل.صافي القيمة البيعية التكلفة أو 
 وبيع المنتج. القيمة البيعية المتوقعة سعر البيع المقدر ناقصًا أية تكاليف إضافية متوقعة حتى إتمام

 
 قيمة الموجودات الملموسة انخفاض 1-31

ودات الملموسة لتحديد فيما إذا كان بمراجعة صافي قيمة الموج مركز مالي موحد بيان تقوم المجموعة بتاريخ كل
في القيمة. في حالة وجود مثل ذلك المؤشر، يتم تقدير  انخفاضهناك مؤشر على أن تلك الموجودات تعاني من 

في القيمة )إن وجدت(. عند عدم وجود أسس معقولة لتحديد  االنخفاضلتحديد خسائر  لالستردادالقيمة القابلة 
ن كل أصل على حدة، تقوم المجموعة بتقدير القيمة المستردة من وحدة توليد النقد التي القيمة القابلة لالسترداد م

ينتمي إليها األصل. عند وجود أسس معقولة للتوزيع، فإن الموجودات العامة للمجموعة يتم توزيعها على وحدات 
  توليد النقد بشكل إفرادي أو يتم توزيعها على أصغر مجموعة من وحدات توليد النقد.

 

تتمثل القيمة القابلة لالسترداد في القيمة العادلة مخصومًا منها التكلفة حتى إتمام البيع أو القيمة الناتجة عن 
يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة  ،االستعمال أيهما أعلى. عند تقييم القيمة الناتجة عن االستعمال

عدل خصم مناسب ليعكس قيمتها السوقية الحالية مع مراعاة أثر مرور للوصول بها إلى القيمة الحالية باستخدام م
 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 

يمتها القابلة لالسترداد. يتم االعتراف فورًا بخسارة انخفاض القيمة قيمة األصل الدفترية )أو وحدة توليد النقد( لق
، إال إذا كان األصل مثبت بمبل  إعادة التقييم، حيث يتم في هذه الحالة معالجة انخفاض ضمن االرباح والخسائر

 القيمة كخفض الحتياطي إعادة التقييم.
 

دة القيمة الدفترية لألصل )وحدة توليد النقد( حتى تصل إلى خسارة اإلنخفاض، يتم حينها زيا تراجعإذا ما تم الحقًا 
حد القيمة التقديرية المعدلة، بحيث إن القيمة المعدلة لألصل ال تتعدى قيمته الدفترية فيما لو لم يكن هناك 

يراد كإخسـارة االنخفاض يتم االعتراف بتراجع إنخفاض في قيمة األصل )وحدة توليد النقد( في السنوات السابقة. 
خسارة تراجع إال عندما يكون األصل مثبت بمبل  إعادة التقييم، عندها يتم معالجة االرباح و الخسائر فورًا في 

 انخفاض القيمة كزيادة الحتياطي إعادة التقييم. 
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 المخصصات 1-31
حالية مقابل أحداث سابقة، والتي قد تؤدي إلى تدفق خارجي لمنافع  التزاماتيتم أخذ مخصصات عند وجود 

 يمكن تقديرها بصورة معقولة. اقتصادية
 

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

قيمة الحالية لهذه تمثل ال لاللتزامالحالي، فإن القيمة الدفترية  االلتزامالتدفقات النقدية المتوقعة لسداد  باستخدام
 التدفقات النقدية.

 
 مخصصات الموظفين 1-34
 

 مخصص التقاعد والتأمين اإلجتماعي 1-34-3
لموظفيها من مواطني دولة اإلمارات العربية  اإلجتماعيبالمساهمة بمخصص التقاعد والتأمين  المجموعةتقوم 

وبموجبه تقوم المجموعة ، 0111لعام  (5)رقم لمتحدة لدولة اإلمارات العربية ااإلتحادي العمل المتحدة وفقًا لقانون 
% من إجمالي مبل  الرواتب الخاضعة لحساب المساهمة عن موظفيها من مواطني 00.7بالمساهمة بما نسبته 

وكذلك من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة  مجموعةيساهم موظفي ال .دولة اإلمارات العربية المتحدة
. إن إلتزام المجموعة مبل  الرواتب الخاضعة لحساب المساهمةمن  % على التوالي0.7و  %7بنسبة الحكومة 

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

 
 اإلجازات السنوية وتذاكر السفر 1-34-1

إستحقاق لإللتزامات المقدرة إلستحقاقات الموظفين المتعلقة باإلجازات السنوية وتذاكر السفر بناًء على  يتم عمل
 .نهاية السنةالخدمات المقدمة من قبل الموظفين المؤهلين حتى 

 
 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين 1-34-1

للموظفين من غير مواطني دولة اإلمارات  يتم أيضًا عمل مخصص بكافة مبال  مكافآت نهاية الخدمة المستحقة
العربية المتحدة وفقًا لقانون العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة وذلك على اساس مدة الخدمة المتجمعة لكل 

 موظف والراتب االساسي الذي يتقاضاه كما بتاريخ بيان المركز المالي الموحد.
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 الموجودات المالية  1-35

لغاء يتم اإلعتراف  لية بيع أو شراء موجودات مايتم حيث التعامل اإلعتراف بالموجودات المالية في تاريخ وا 
السوق المرتبط  بموجب عقد يتطلب الحصول او التنازل عن ذلك الموجود المالي خالل جدول زمني معين من قبل

مضافًا إليها تكلفة المعامالت فيما عدا الموجودات المالية المصنفة بالقيمة  ،بالقيمة العادلة مبدئياً  ويتم قياسها ،به
 .بالقيمة العادلة مبدئياً م قياسها والتي يت ،العادلة من خالل األرباح والخسائر

 
موجودات مالية بالقيمة " ،"النقد وما يعادله"يتم تصنيف الموجودات المالية للمجموعة في أحد الفئات التالية: 

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

 وقت إثباتها األولي.
 

طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للموجودات المالية وتوزيع إيرادات الفوائد على 
ذي يخصم بناًء على الدفعات النقدية المستلمة مستقباًل معدل الفائدة الفعلي هو المعدل ال .الفترات المرتبطة بها

والمتوقعة خالل العمر المتوقع للموجودات المالية أو خالل فترة أقصر عندما يكون ذلك مناسبًا لصافي القيمة 
 .الدفترية عند القياس األولي

 
الموجودات المالية المصنفة  ستثناءبايتم اإلعتراف باإليرادات بناًء على معدل الفائدة الفعلي للموجودات المالية 

 .كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
 
 النقد وما يعادله 1-35-3

ذات سيولة  يتمثل النقد وما يعادله في النقد وأرصدة الودائع تحت الطلب لدى البنوك وأية إستثمارات قصيرة األجل
 .قيمة وغير خاضعة لمخاطر التغير في القيمةعالية قابلة للتحويل إلى نقد معلوم ال
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 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  1-35-1

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

 
 يتم تصنيف الموجودات المالية بغرض المتاجرة إذا:

 بهدف بيعها في المستقبل القريب، أو  تم إقتنائها بشكل أساسي 

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

 .تمثل مشتقة مالية لكنها غير مصنفة أو فعالة كأداة تحوط 
 

بالقيمة العادلة من  ةمالي اتكموجود ،المتاجرة غرضبغير تلك المحتفظ بها  ،ةالمالي 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

 ينتج فيما لو لم يتم التصنيف على هذا النحو، أو

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

ات الماليـة داخليـًا ة حيث يتم الحصول على المعلومات حـول مجموعـة الموجـودات الماليـة أو المطلوبـشركال
 بناًء على هذا األساس؛ 

  كان الموجود المـالي يمثـل جـزء مـن عقـد يحتـوي علـى مشـتق متضـمن واحـد أو أكثـر، وأن معيـار المحاسـبة
األدوات الماليـــــة: االعتـــــراف والقيـــــاس يســـــمح للعقـــــد الكلـــــي المجمـــــع )الموجـــــود أو  91( رقـــــم IASالـــــدولي )

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

كاستثمارات بغرض  الخسائرو بالقيمة العادلة من خالل األرباح  ةالمالي اتإظهار الموجودب قامت المجموعة
أي ب المتاجرة. تظهر الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر بقيمتها العادلة ويتم االعتراف

 في األرباح والخسائر.عن إعادة التقييم أو خسارة ناتجة ربح 
 

ويتم إدراجها في بند  يتضمن صافي الربح أو الخسارة أي توزيعات لألرباح أو فائدة مستحقة من األصل المالي
 .االرباح والخسائرضمن  "وأخرى استثمارات( أرباح/) خسائر"
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 متاحة للبيع –الموجودات المالية المصنفة كموجودات مالية  1-35-1
متاحة للبيع  –عة والتي يتم تداولها في سوق مالي نشط كموجودات مالية تصنف األسهم المدرجة المملوكة للمجمو 

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

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

في حال  .ضمن االرباح والخسائراء خسائر اإلنخفاض في القيمة والتي يتم إدراجها بإستثن الملكيةضمن حقوق 
إستبعاد اإلستثمار أو وجود إنخفاض في قيمته بشكل محدد، فإن األرباح أو الخسائر نتيجة تقييمه سابقًا والمثبتة 

 .االرباح والخسائرضمن  ضمن إحتياطي إعادة تقييم إستثمارات يتم إدراجها
 

 القروض والذمم المدينة 1-35-4
الذمم المدينة والتي لديها دفعات ثابتة أو يمكن تحديدها وغير المدرجة في سوق مالي نشط يتم تصنيفها القروض و 

الذمم المدينة مبدئيًا بالقيمة العادلة مضاف إليها تكاليف المعاملة ويتم القروض و يتم قياس  .كقروض وذمم مدينة
يتم تسجيل طفأة باستخدام معّدل الفائدة الفعلي، بعد طرح مخصص االنخفاض في القيمة. بالتكلفة المقياسها الحقًا 

إيرادات الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، باستثناء الذمم المدينة قصيرة األجل عندما يكون االعتراف 
 بالفوائد غير ذي أهمية. 

 
 قيمة الموجودات المالية انخفاض 1-35-5

 ،، عدا الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائرالمالية عة الموجوداتمراجيتم 
بهدف تحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشر يدل على إنخفاض قيمة تلك الموجودات المالية في تاريخ بيان المركز 

لحدث أو أحداث حصلت  ةموضوعي كنتيجالمالي الموحد. يتم تخفيض قيمة الموجودات المالية عند وجود دليل 
ستقباًل لتلك الموجودات يشير إلى تأثر التدفق النقدي المتوقع م ،الحقًا لإلعتراف المبدئي بتلك الموجودات المالية

 المالية.
 

 –إن اإلنخفاض الكبير أو طويل األجل في القيمة العادلة لألسهم المدرجة وغير المدرجة والمصنفة كإستثمارات 
 ة للبيع، إلى ما دون تكلفتها، يتم إعتباره دلياًل موضوعيًا بأن هذه اإلستثمارات قد تعرضت إلنخفاض القيمة.متاح
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ال يتم خفض قيمتها بشكل إفرادي بل يتم اختبارها  ،مثل الذمم المدينة ،إن بعض فئات الموجودات المالية
يمة محفظة الذمم المدينة بالخبرة السابقة النخفاض القيمة بشكل إجمالي. يتمثل الدليل الموضوعي على انخفاض ق

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

 المديونية.
 

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

 خصم الفوائد المتكبدة حسب أسعار الفائدة الفعلية.
 
باستثناء الذمم  ،تم تخفيض القيمة المدرجة لجميع الموجودات المالية بخسائر االنخفاض في القيمة مباشرةي

التجارية المدينة والتي يتم تخفيضها من خالل استعمال مخصص للذمم المشكوك في تحصيلها. عند اعتبار الذمم 
 المشكوك في تحصيلها. مخصص الذمم يتم إقفال تلك الذمم في ،المدينة غير قابلة للتحصيل

 
ضافتها إلى رصيد  ،في حال استرداد ذمم تجارية مدينة كان قد تم إقفالها من قبل فإنه يتم إثباتها كتحصيالت وا 

مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها. يتم إثبات التغير في القيمة المدرجة لمخصص الذمم المشكوك في 
 .األرباح والخسائر تحصيلها في

 
فإن األرباح أو الخسائر  ،متاحة للبيع قد تعرضت إلنخفاض في القيمة –أن الموجودات المالية  في حال إعتبار

 وخسائر للفترة.أأرباح ك االعتراف بهاالمتراكمة والتي تم اإلعتراف بها في السابق ضمن بنود الدخل الشامل يتم 
 

مبل  خسارة انخفاض  تراجعفي فترة الحقة في حال تم فإنه  ،باستثناء االستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع
فإن  ،يمكن ربطه بشكل موضوعي مع إحداث تمت بعد االعتراف بخسارة انخفاض القيمة التراجعوهذا  ،القيمة

إلى المدى الذي يجعل القيمة  االرباح والخسائرمن خالل االعتراف بها خسارة القيمة المعترف بها سابقًا يتم 
بتاريخ انخفاض القيمة ال تتعدى التكلفة المطفأة كما لو انه لم يحدث أي اعتراف  الدفترية لالستثمار كما
 لالنخفاض في القيمة.
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  1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 
 "تتمة" لمحاسبيةأهم السياسات ا -1
 

 "تتمة"الموجودات المالية  1-35
 

 "تتمة" قيمة الموجودات المالية انخفاض 1-35-5
 

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 راألرباح والخسائ م عكسها من خاللفانه ال يت االرباح والخسائرضمن 

 .االخرى االعتراف بها ضمن بنود الدخل الشامل الحقة النخفاض القيمة يتم
 

 إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية 1-35-6
تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفق النقدي من تلك 
الموجودات المالية أو عند تحويل الموجودات المالية وبما فيها جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية 

ل الموجودات المالية بشكل كامل أو لم تقم بتحويل الموجودات المالية إلى طرف آخر. إذا لم تقم المجموعة بتحوي
ستمرت بالسيطرة على تلك الموجودات المالية التي  جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات المالية وا 
تم تحويلها إلى طرف آخر، فإن المجموعة تقوم باإلعتراف بفوائدها المتبقية بالموجودات المالية وأي إلتزامات 

 عليها سدادها. بجيتو 
 

 المطلوبات المالية وأدوات الملكية المصدرة من قبل الشركة 1-36
 

 التصنيف كدين أو أداة ملكية  1-36-3
 مالية أو كحقوق ملكية طبقًا لفحوى الترتيبات التعاقدية. كالتزاماتالديون وأدوات الملكية يتم تصنيفها 

 
 أدوات الملكية 1-36-1

. أدوات حقوق التزاماتهابعد طرح جميع شركة قد يثبت حق مالكها في صافي أصول أداة الملكية هي أي تعا
 ، إن وجدت.يتم تسجيلها بالمبال  المستلمة بعد طرح مصاريف اإلصدار الشركةالملكية المصدرة من قبل 

 
 المطلوبات المالية 1-36-1

أو " كمطلوبات مالية  "سائرل األرباح والخكمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خال"يتم تصنيف المطلوبات المالية 
 .أخرى "
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 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 
 "تتمة" أهم السياسات المحاسبية -1
 

 "تتمة" الملكية المصدرة من قبل الشركةالمطلوبات المالية وأدوات  1-36
 

 "تتمة" المطلوبات المالية 1-36-1
 

 ستالف من البنوكاالموزعة و المساهمين غير المصاريف المستحقة وارباح الالدائنة و تجارية الذمم اليتم تصنيف 
عامالت ويتم قياسها بشكل مبدئي بالقيمة العادلة مطروحًا منها مصاريف الميتم قياسها مطلوبات مالية أخرى" و "ك

الحقًا بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي حيث يتم اإلعتراف بمصاريف الفوائد وفقًا ألسعار 
 الفائدة الفعلية السائدة ما عدا الذمم الدائنة قصيرة األجل حيث أن الفائدة المتعلقة بها تعتبر غير مادية .

 
طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد على  طريقة معدل الفائدة الفعلي هي

الفترات المرتبطة بها . معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بناًء على الدفعات النقدية المستقبلية المتوقعة 
اسبًا إلى صافي القيمة الدفترية خالل العمر المتوقع للمطلوبات المالية أو خالل فترة أقصر عندما يكون ذلك من

 بتاريخ اإلعتراف المبدئي .
 

 إلغاء االعتراف بااللتزامات المالية 1-36-4
 تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بااللتزامات المالية فقط عندما يتم تنفيذها، إلغاؤها أو انتهاء مدتها.

 
 توزيعات أرباح 1-36-5

كمطلوبات في البيانات المالية الموحدة في الفترة التي يتم فيها موافقة يتم اإلعتراف بتوزيع أرباح المساهمين 
 مساهمي المجموعة على توزيعات األرباح.

 
 

 التقديرات المحاسبية الهامة واالفتراضات غير المؤكدة -4

 
جموعة ، فإن ذلك يتطلب أن تقوم إدارة الم9من خالل تطبيق المجموعة للسياسات المحاسبية كما وارد في إيضاح 

بعمل تقديرات وافتراضات حول القيم المدرجة للموجودات والمطلوبات في البيانات المالية الموحدة والتي ال يمكن 
إن التقديرات واالفتراضات تعتمد على الخبرة التاريخية لإلدارة  تحديد قيمتها بشكل واضح من مصادر أخرى.

التقديرات واالفتراضات. من الممكن أن تختلف القيمة  وعوامل أخرى تؤخذ في عين االعتبار عند القيام بتلك
 الفعلية للموجودات والمطلوبات عن القيمة التي تم إدراجها بناًء على تلك التقديرات واالفتراضات.
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 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  1133ديسمبر  13المنتهية في للسنة 

 
 
 "تتمة" التقديرات المحاسبية الهامة واالفتراضات غير المؤكدة -4
 

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

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

 الهامة المعمول بها في تطبيق السياسات المحاسبية االفتراضات 4-3
والتي وضعتها االدارة في عملية ادناه(  0-2نظر ان االفتراضات الهامة، بمعزل عن تلك التي تتضمن تقديرات )ا

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

 
 باإليرادات اإلعتراف 2-0-0

 :01بينة في المعيار المحاسبي الدولي رقم لقد درست اإلدارة البنود التفصيلية لتحقيق اإليراد من بيع السلع والم
على  إستنادًا إلى موافقة العميل الملكية للبضائع. وبشكل خاص إذا حولت الشركة مخاطر ومنافع، اإليرادات
اإليرادات باالعتراف وأن الهامة والمنافع المخاطر تحويل  بأنه تممقتنعة  دارةاإل المباعة، البضائعمسؤولية تحمل 
 مناسب.

 
 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 2-0-0

يتم تحديد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بالرجوع إلى مجموعة من العوامل للتأكد أن الذمم المدينة غير 
مبال  فيها نتيجة إحتمال عدم تحصيلها. تستند مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها لكافة العمالء إلى 

ذلك إجمالي جودة وأعمار الذمم المدينة والتقييم اإلئتماني المستمر ألوضاع مجموعة متنوعة من العوامل، بما في 
العمالء المالية والضمانات المطلوبة من العمالء في ظروف معينة. أيضا، يتم تسجيل مخصصات محددة 

 عدم قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته المالية. المجموعةللحسابات الفردية عندما تدرك 
 

 بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة مخصص 2-0-9
البضاعة كلفة لتخفيض تتعديالت تتم ال. القابلة للتحقق أيهما أقلالبضاعة بسعر التكلفة أو صافي القيمة  تدرج

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

قد تكون  حركةإن مراجعة مخصص البضاعة بطيئة ال. مخصص البضاعة بطيئة الحركة والبضاعة المتقادمة
 .التقديرات عن مختلفة اإلرشاديةإذا كانت نتيجة هذه العوامل مطلوبة 
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 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 
 "تتمة" فتراضات غير المؤكدةالتقديرات المحاسبية الهامة واال -4
 

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

 تصنيف الممتلكات 2-0-2
قامت اإلدارة خالل عملية تصنيف الممتلكات باتخاذ عدة أحكام. هذه األحكام ضرورية للتمكن من تحديد ما إذا 

اري، ممتلكات وآالت ومعدات و/أو عقار محتفظ به إلعادة بيعه. كان عقار ما مؤهل للتصنيف كاستثمار عق
الممتلكات االستثمارات العقارية، وفقا لتعريف  مستمرةتستطيع الحكم بصورة  وضعت المجموعة معايير معينة حتى

ر عند اتخاذ حكمها، اعتمدت اإلدارة على المعايي .والعقارات المحتفظ بها إلعادة بيعهاوالمنشآت والمعدات 
، 0المعيار المحاسبي الدولي رقم تصنيف الممتلكات على النحو المبين في ب المفصلة والتوجيهات المتعلقة

 الهدف من اإلستخدامبصفة خاصة، و ، 22 ، والمعيار المحاسبي الدولي رقم01والمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 .اإلدارة حددتهالذي 

 
 دالمصادر الرئيسية للتقدير غير المؤك 1 – 4

إن االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد كما في نهاية فترة التقرير 
والتي تحمل مخاطر مهمة قد تتسبب في تعديالت جوهرية على قيم الموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية 

 القادمة هي كما يلي:
 
 عقارية القيمة العادلة الستثمارات 2-0-0

. 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

عقارات مماثلة في نفس الموقع وبالحالة ذاتها مع أحكامها، قامت المجموعة باألخذ في االعتبار األسعار الحالية ل
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 2-0-0

اإلدارة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات، والموجودات غير الملموسة  تراجع
ن . وقد قررت اإلدارة بأ01المعيار المحاسبي الدولي رقم في نهاية كل فترة تقرير سنوية على النحو المبين في 

 توقعات السنة الحالية ال تختلف عن التقديرات السابقة باالستناد إلى مراجعتها. 
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 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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 "تتمة" راضات غير المؤكدةالتقديرات المحاسبية الهامة واالفت -4
 

 "تتمة" المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد 1 – 4
 
 تقييم استثمارات متاحة للبيع غير مدرجة 2-0-9

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

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

غير ستثمارات الإن وجدت. إن اإلدارة مقتنعة بأن القيم الدفترية ل ،بالتكلفة ناقصًا خسائر االنخفاض المعترف بها
 ال تختلف ماديًا عن قيمها العادلة.المدرجة 

 
 زميلة استثمار في شركة قيمة انخفاض 2-0-2

في  لتحديد إن كان هنالك ما يشير إلى انخفاضالزميلة على نحٍو منتظم  تراجع اإلدارة استثمارها في الشركة
يستلزم من اإلدارة أن  قيمتها. إن تحديد ما إذا كان االستثمار في الشركة الزميلة قد تعرض النخفاض في قيمته

تقوم بتقييم ربحية المنشأة المستثمر فيها، وسيولتها، وعجزها المالي، وقدرتها على توليد تدفقات نقدية تشغيلية من 
خ االستمالك وحتى المستقبل المنظور. يتم االعتراف بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد المقدرة والقيمة تاري

رة لعمل مخصص المدرجة لالستثمار كمصروف في األرباح أو الخسائر. إن االدارة مقتنعة بعدم وجود ضرو 
 الزميلة. في الشركة انخفاض الستثمارها

 
 ة تجارية وأخرىذمم مدين قيمةانخفاض  2-0-7

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

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

 .حالياً المستدرك المبل   نمخصص انخفاض إضافي للذمم المدينة التجارية واألخرى الخاصة بها بما يزيد ع
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 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 

 112.091 012.111 02.050 0.011 1.110 01.171 15.157 950.010 017.115 9.991 0221ديسمبر  90

 019.115 052.702 -- -- 522 221 0.509 02.020 -- 972 فاتإضا

 (712) -- -- -- -- (712) -- -- -- -- استبعادات

 -- (9.119) -- -- -- -- 0.110 0.200 -- -- تحويالت

 0.059.120 975.102 02.050 0.011 02.220 01.110 020.251 919.221 017.115 9.111 0202ديسمبر   90

 099.579 022.010 -- -- 127 120 1.102 07.911 -- -- إضافات

 (109) -- -- -- -- (109) -- -- -- -- استبعادات

 -- (1.211) -- -- -- -- -- 1.511 0.502 -- تحويالت

            324162481 5492631 312173 32186 332117 192431 3172699 4152611 1672677 12689 1133ديسمبر  13
           لمتراكم ا االستهالك

 920.511 -- 1.072 0.012 5.551 02.252 21.221 011.710 11.110 -- 0221ديسمبر  90

 29.119 -- 005 0 120 9.772 7.797 07.720 1.022 -- إستهالك خالل السنة

 (252) -- -- -- -- (252) -- -- -- -- استبعادات

 911.015 -- 1.955 0.017 1.101 09.072 72.719 012.219 021.211 -- 0202ديسمبر  90

 27.102 -- 005 0 501 9.272 7.150 05.920 1.020 -- إستهالك خالل السنة

 (127) -- -- -- -- (127) -- -- -- -- استبعادات

            4132111 -- 62614 32186 92147 352699 612555 1132184 3362117 -- 1133ديسمبر  13
           رية صافي القيمة الدفت

            9752181 5492631 12667 -- 32861 312733 472344 1142146 3532151 12689 1133ديسمبر  13
 515.277 975.102 9.112 0 0.519 01.701 21.211 011.919 075.110 9.111 0202ديسمبر  90
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 "تتمة" آالت ومعداتو ممتلكات  -5
 

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

 
: 0202درهم ) 0.722.291 مبل  م رسملتها خالل السنةاالستالف من البنوك والتي ت علىبلغت الفائدة 
 درهم(. 0.999.150

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

 المركز المالي الموحد.بيان تاريخ 
 
 استثمارات في عقارات -6

 

 اإلمارات العربية المتحدة. –ض في إمارة الشارقة تتمثل في االستثمار في قطعة ار 
 

دارة آخذين بعين االعتبار ألفضل تقدير لإلوفقا  اتعقار في المحتفظ بها كاستثمارات  تم تحديد القيمة العادلة لألرض
وقع ألسعار الحديثة لعقارات مماثلة في نفس الموقع وبالحالة ذاتها مع تعديالت تعكس التغيرات في الطبيعة والما

 والمعطيات االقتصادية منذ تاريخ المعامالت التي حصلت بتلك األسعار. 
 

 كانت حركة استثمارات في عقارات خالل السنة كما يلي:
  1133  0202 

 ألف درهم  ألف درهم  
     

 01.012  362361  الرصيد كما في أول السنة

 --  (62111)  خسارة إعادة تقييم العقارات
 01.012  312361  في آخر السنةالرصيد كما 

 
 



 

 

 11          " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 
 صافي االستثمار في شركة زميلة -7
 

% من رأس مال شركة بالنت فارمسي )ذ.م.م.( 22ركة بنسبة يتمثل صافي استثمار في شركة زميلة في مساهمة الش
والذي ال يحمل اية فوائد وليس له جدول سداد  لشركة الزميلةهذه ااإلمارات العربية المتحدة والقرض الممنوح ل –

 .محدد
 

 خالل السنة كما يلي: كانت حركة صافي االستثمار في شركة زميلة
 

  1133  0202 

 مألف دره  ألف درهم  
     

 072.795  1512761  الرصيد كما في أول السنة

 (0.557)  (42951)  حصة المجموعة من خسارة الشركة الزميلة
الشركة الزميلة ستثمارات الفي القيمة العادلة  حصة المجموعة من التغير

 متاحة للبيعال
 

(52115)  -- 
 070.510  1412787  الرصيد كما في آخر السنة

 
 
 متاحة للبيع - اراتاستثم -8
 

 يلي:كما للبيع متاحة  – استثمارات كانت الحركة على
 

 1133  0202 

 مدرهألف   مدرهألف  
    

 20.711  112381 القيمة العادلة كما في أول السنة

 (02.905)  -- مبيعات خالل السنة

 102  (52311) تقييم استثماراتاعادة  ربح)خسارة(/ 

 99.019  182181 في آخر السنة  القيمة العادلة كما

 
 

 0.09 :0202)مليون درهم  0.91 متاحة للبيع مبل ال – ايرادات توزيعات ارباح االستثماراتخالل السنة، بلغت 
 مليون درهم(.
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 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  1133ديسمبر  13ة المنتهية في للسن

 
 
 "تتمة" متاحة للبيع - استثمارات -8
 

 متاحة للبيع في استثمارات في األسواق المالية كما يلي: -تتمثل استثمارات 
  1133  0202 

 ألف درهم  ألف درهم  
     

 01.275  382717  في أسواق دولة اإلمارات العربية المتحدة

      02.001  92141  في أسواق دول أخرى
  182181  99.019 

 
 

، قام مجلس إدارة المجموعة بإعادة النظر في اإلستراتيجية اإلستثمارية للمجموعة حيث قامت 0221خالل سنة 
المجموعة بتبني التعديالت المقرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية والمتعلقة بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 

تيح وفي ظروف معينة إعادة تصنيف اإلستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة والتي يتم إدراج التغير ، والتي ت91
في قيمتها العادلة في بيان الدخل الموحد إلى إستثمارات متاحة للبيع والتي يتم إدراج التغير في قيمتها العادلة في 

بإعادة  0221أكتوبر  0وبناًء عليه قامت اإلدارة بتاريخ حساب التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لإلستثمارات. 
درهم من إستثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة إلى  مليون 117/92تصنيف إستثمارات تبل  قيمتها العادلة 
 إستثمارات متاحة للبيع كما هو مبين أدناه:

 
 1133 0202 
    مألف دره مألف دره 

 01.009 382439 عاد تصنيفها كما في بداية السنةالقيمة العادلة لالستثمارات الم

 921 (317) تقييم استثمارات في نهاية السنةاعادة ربح )خسارة(/ 
   

 01.201 382131 القيمة العادلة الستثمارات معاد تصنيفها كما في آخر السنة

 
 

 :0202) درهم 025.222 بمبل  يظهر بالزيادة 0200فإن صافي الربح لسنة  ،نتيجة إلعادة التصنيف أعاله
 .(درهم 921.222 فض بمبل مخ

 



 

 

 11       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 
 موجودات والتزامات العمليات المتوقفة -9

ابريل  0ا والتي توقفت عملياته منذ مانيأل –جي ام بي اتش مصنع جلفار فارما تتمثل في موجودات والتزامات 
0225. 

  1133  0202 
      ألف درهم  ألف درهم  

     الموجودات
 97  18  أرصدة البنوك والصندوق

 19  74  ذمم تجارية مدينة وأخرى

 051  3  موجودات غير ملموسة

 7.701  42116  ممتلكات وآالت ومعدات

 7.102  42319  مجموع موجودات

     االلتزامات
 297  135  ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

 
 المخزون -31
  1133  0202 

 ألف درهم  ألف درهم  
     

 001.990  3512197  مواد خام

 70.012  572131  مواد تغليف

 09.125  152413  قطع غيار

 00.012  112611  بضاعة مصنعة

 07.579  332964  عة تحت التصنيعبضا

 1.111  52675  مستلزمات إنتاج وأخرى
 1.200  62413  بضاعة في الصيدليات

 02.521  62518  بضاعة بالطريق

  1962161  017.152 
 (2.222)  (52511)  مخصص تقادم بضاعة

  1912761  010.152 
 

 يلي: كانت الحركة على مخصص تقادم بضاعة خالل السنة كما
  1133  0202 

      ألف درهم  ألف درهم  
 9.222  42111  كما في أول السنةرصيد ال

 0.222  32511  مخصص تقادم بضاعة )حمل على المصاريف(

 2.222  52511  كما في آخر السنةرصيد ال

 



 

 

 11       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" انات المالية الموحدةإيضاحات حول البي
  1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 بغرض المتاجرة –استثمارات  -33
 

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

  1133  0202 

      ألف درهم  ألف درهم  
 1.921  62159  القيمة العادلة كما في أول السنة

 (25)  (434)  تقييم استثمارات دةاعا خسارة
  52845  1.071 

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

 ودول مجلس التعاون الخليجي كما يلي:
  1133  0202 

 ألف درهم  ألف درهم  
     

 1.002  52699  المتحدة في دولة اإلمارات العربية

 027  346  في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
  52845  1.071 

 
 

 مم تجارية مدينة وأخرىذ -31
 فيما يلي: ذمم تجارية مدينة وأخرى تتمثل

 1133  0202 
 درهمألف   درهمألف  
    

 995.150  4182748 ذمم تجارية مدينة

 097.112  1112415 أوراق قبض تجارية مدينة

 6712351  759.177 

 (0.971)  (72311) ينزل: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 6652151  750.011 

 9.211  12453 سلف موظفين

 02.211  72646 اعتمادات مستندية

 0.129  32677 مصاريف مدفوعة مقدماً 
 0.752  12961 لمورديندفعات مقدمة 

 512  32731 ذمم مدينة أخرى

 6832511  120.250 
 



 

 

 14       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 "تتمة" مم تجارية مدينة وأخرىذ -31
 

 ي:كانت الحركة على مخصص ديون مشكوك في تحصيلها خالل السنة كما يل
  1133  0202 

 ألف درهم  ألف درهم  
     

 0.971  32156  في بداية السنةكما الرصيد 

 --  52744  ديون مشكوك في تحصيلها
 0.971  72311  الرصيد كما في نهاية السنة

 
لحالية يوم خالل السنة ا 002كان 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  002: بحدود 0202)
يوم بشكل  912عادة استدراك مخصص ديون مشكوك في تحصيلها للذمم التجارية المدينة والمستحقة منذ أكثر من 

 وضاع االقتصادية السائدة.كامل أو جزئي وذلك بناء على خبرة اإلدارة واأل
 

 يوم كان على الشكل اآلتي: 012ة المستحقة منذ اكثر من نيدتحليل الذمم التجارية الم
  1133  0202 

 ألف درهم  ألف درهم  
     

 017.072  1152118  يوم واقل من سنة 012اكثر من 

 00.592  412946  اكثر من سنة
  1662174  021.112 
 

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.

 
 أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق -31

  1133  0202 

      ألف درهم  ألف درهم  
     أرصدة لدى البنوك:

 10.002  612711  حسابات جارية  

 7.159  12919  ودائع ثابتة  
 0.571  32981  نقد في الصندوق

  682651  11.171 
     

     حسب المنطقة الجغرافية:
 10.250  652681  في دولة اإلمارات العربية المتحدة  

 225  --  في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى  

 7.551  12973  في بلدان أخرى  
  682651  11.171 

 
 . ربط الوديعةإن الودائع الثابتة تستحق خالل فترة تتراوح بين شهر و ثالثة أشهر من تاريخ 
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 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 رأس المال -34
  1133  0202 

      ألف درهم  ألف درهم  
ســهم عــادي كمــا  509.970.792أســهم مصــدرة ومدفوعــة بالكامــل بعــدد 

 90ســــهم عــــادي كمــــا فــــي  509.970.792) 0200ديســــمبر  90فــــي 
 ( بقيمة اسمية درهم للسهم الواحد0202ديسمبر 

 

7312151  509.970 
 
 

 قانوني احتياطي -35
تقوم الشركة  ،العربية المتحدة وتعديالته اإلماراتلدولة  0112لعام  1رقم  االتحادي متطلبات قانون الشركاتحسب 

 لالحتياطي االقتطاعالتوقف عن  يتم. الربح للسنة% من 02ما نسبته  باقتطاعوذلك قانوني بتكوين احتياطي 
 .% من رأس المال72القانوني متى بل  رصيده 

 
 الحاالت التي نص عليها القانون. تثناءباسغير قابل للتوزيع  االحتياطيإن هذا 

 
 اختياري احتياطي -36

ربح السنة ويوقف هذا االقتطاع بقرار من الجمعية % من 02ما نسبته  االختياري باقتطاع االحتياطييتم تكوين 
خدم ويست .% من رأس مال الشركة02 ما نسبته هرصيد العمومية العامة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أو إذا بل 

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

 للموظفينمخصص تعويض نهاية الخدمة  -37
  1133  0202 

      ألف درهم  ألف درهم  

 02.527  372566  كما في أول السنةرصيد ال

 2.029  52174  يضاف: مخصص السنة )حمل على المصاريف(

 (0.900)  (864)  المدفوع خالل السنة :ينزل

 05.711  112176  كما في نهاية السنةرصيد ال



 

 

 16       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 إستالف من البنوك -38
  1133  0202 

      مدرهألف   مدرهألف   
 11.109  3672118  سحب على المكشوف

 011.102  1172999  قروض

  4952117  917.125 
 
 ستحق الدفع على الشكل التالي:يمن البنوك  استالف

     الجزء المتداول
 097.120  1942846  تحت الطلب أو خالل سنة

     
     الجزء غير المتداول

 10.901  792551  الل السنة الثانيةخ

 75.705  112833  السنة الخامسةخالل السنة الثالثة حتى 

  3112163  021.121 

  4952117  917.125 
 

 من البنوك هي كما يلي: لالستالفالمقومات الرئيسية 
 

 السحب على المكشوف
يـد هـذا النـوع مـن التسـهيالت البنكيـة . بشكل عـام يـتم تجدعند الطلب السدادالسحب على المكشوف يستحق  -

 بشكل منتظم.

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

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

ض كما في تاريخ بيان و القر  هبل  رصيد هذتياجات رأس المال العامل. وتغطية اح لمصنعوآالت ل معدات
. تحتسب الفائدة على درهم( 011.102.222: 0202) درهم 905.111.222مبل   الموحد المركز المالي

ض و . يتم سداد رصيد القر أو تضاف على رصيد القرض ض بشكل شهري وتدفع بشكل منفصلو القر  ههذ
 حتى السداد التام. مدتها بين شهر وأربعة وخمسون شهر و تتراوح على أقساط شهرية 

 
 72هذه التسهيالت مقابل تجيير بوليصة تأمين على اآلالت الموجودة و رهن معدات بمبل  على المجموعة حصلت 

 . الممولةمليون درهم، إعطاء كمبياالت والمحافظة على نسب مالية معينة متفق عليها مع البنوك 
 

" EIBORفوق مؤشر "ايبور  %0.7إلى  %0من  0200من البنوك خالل سنة  االستالفئدة على تراوحت نسبة الفا
 ." لشهر واحد(EIBORفوق مؤشر "ايبور  %0.92إلى  %0.11: من 0202لشهر واحد )
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 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 ومصاريف مستحقة ذمم دائنة -39
 1133 0202 

 مدرهألف  مدرهألف  
   

 91.199 512119 ذمم دائنة

 70.021 642961 عمولة دائنة

 07.521 162119 مخصص بضاعة مجانية
 02.102 112166 مصاريف مستحقة

 1.000 312915 مخصص إجازات وتذاكر سفر العاملين

 5.021 82149 مكافآت العاملين

 5.215 52136 اوراق دفع
 0.201 62591 التزامات مقابل اعتمادات مستندية

 1112856 020.221 
 
 
 

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

 
 المبيعات -11

 

 التوزيع الجغرافي للمبيعات كما يلي:كان 
 

 1133 0202 
 ألف درهم ألف درهم 

   
 51.910 3112695 مبيعات محلية

 222.922 4162619 مبيعات لدول مجلس التعاون الخليجي األخرى
 222.772 4742716 مبيعات لدول أخرى

 321142171 102.020 
 



 

 

 18       " شركة مساهمة عامة "خليج للصناعات الدوائية الشركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 المبيعات والتسويقمصاريف  -13
 

 :0202) 0200ديسمبر  90للسنة المنتهية في درهم  911.121.222 البالغةالمبيعات والتسويق تشتمل مصاريف 
 درهم( على العناصر الرئيسة التالية: 901.090.222

  1133  0202 

 مدرهألف   مدرهألف   
     

 17.502  932858  رواتب وأجور وملحقاتها

 12.750  3132368  عموالت

 71.700  652717  بضاعة مجانية وعينات
عالن  02.127  142135  مصاريف ترويج وا 

 02.701  392811  مصاريف شحن

 00.199  112114  مصاريف مبيعات

 7.711  52891  إستهالكات 

 
 المصاريف اإلدارية والعمومية -11

 
: 0202) 0200ديسمبر  90المنتهية في  لسنةلدرهم  70.191.222تشتمل المصاريف اإلدارية والعمومية البالغة 

 درهم( على العناصر الرئيسة التالية: 72.072.222
  1133 0202 

 درهمألف  درهم ألف  
    

 01.111 132775  رواتب وأجور وملحقاتها

 0.010 12119  مصاريف انتقال وتأشيرات
 0.970 12465  إستهالكات

 



 

 

 19       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 ايرادات اخرى -11
  1133 0202 

 درهمألف  درهمألف   
    

 2.010 92598  ربح فروقات عمالت اجنبية
 9.210 62111  خصومات مكتسبة

 (0.121) (32931)  الصيدلياتتشغيل  صافي خسارة
 109 781  المطعمايراد صافي 

 122 7  فوائد على الودائع
 971 (717)  أخرى

  312973 1.070 
 

 استثمارات وأخرى )خسارة(/ أرباح -14
  1133 0202 

 درهمألف  درهمألف   
    

 (0.557) (42951)  5إيضاح  –زميلة الشركة ال حصة المجموعة من خسارة
 -- (62111)  1ايضاح  –خسارة اعادة تقييم استثمارات في عقارات 

 0.090 32611  توزيعات ارباح استثمارات مقبوضة إيرادات
 0.515 (434)  أرباح بيع وتقييم استثمارات)خسائر(/ 

  (92764) 0.072 
 

 الربح األساسي للسهم -15
  1133 0202 
    

 00 14  الربح األساسي للسهم )فلس إمارات(
 

 اعتمادًا على المعلومات التالية:للسهم  يجرى احتساب الربح األساس
 

 األرباح
  1133 0202 

 رهمدألف  درهمألف   
    

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

 
3712388 072.219 

    

 المتوسط المرجح لعدد األسهم
    

 509.970 7312151  )ألف سهم(المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 



 

 

 41       " شركة مساهمة عامة "ية الخليج للصناعات الدوائشركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 توزيعات أرباح مقترحة -16
  1133 0202 

 درهمألف  درهمألف   

     "معتمدة" "مقترحة"  
 50.997 732115  م(فلس للسه 02: 0202فلس للسهم ) 02أرباح نقدية بمعدل توزيعات 

 -- 732115  (ال شيئ: 0202) % من رأس المال02– توزيع أسهم منحة

 50.997 3412671  اجمالي االرباح الموزعة
 
 %02 %11  نسبة من رأس المالال

 
 

: 0202درهم ) 0.222.222بمبل   0200يقترح مجلس اإلدارة أن يتم دفع مكافأة ألعضاء المجلس عن سنة 
 هم(.در  0.172.222

 
خاضعة لموافقة المساهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي، وبالتالي لم  0200إن التوزيعات المقترحة لسنة 

 يتم إدراجها ضمن المطلوبات في البيانات المالية الموحدة.
 
 

 تعامالت مع أطراف ذات عالقة -17
مجلس اإلدارة والمنشآت المسيطر عليها من قبلهم تشمل األطراف ذات العالقة مساهمي الشركة الرئيسيين، وأعضاء 

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

 األرصدة:
 

  1133  1131 
 ألف درهم  ألف درهم  
     

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

 

882859  20.272 
     

ضــــمن ذمــــم دائنــــة ومصــــاريف ظــــاهرة المطلــــوب ألطــــراف ذات عالقــــة )
 مستحقة(

 

72918  02.219 
 
 

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

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



 

 

 43       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 "تتمة" تعامالت مع أطراف ذات عالقة -17
 

 التعامالت:
 خالل السنة كما يلي: مع أطراف ذات عالقة بها المجموعةقامت  لتيكانت التعامالت ا

 
  1133 0202 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 11.111 3452786  الى اطراف ذات عالقة مبيعات
 99.110 162914  من اطراف ذات عالقة مشتريات

 
 

 رة.تتم التعامالت مع األطراف ذات عالقة وفقًا لشروط متفق عليها مع اإلدا
 

 اإلدارة العليا: / مجلس االدارة أتعاب ومكافأة
 

 1133  0202 
 ألف درهم  ألف درهم 

    
 9.091  42784 منافع ومخصصات قصيرة األجل

 025  191 منافع ومخصصات طويلة االجل

 0.172  32651 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 

 
 اإللتزامات والمطلوبات المحتملة -18

  1133  0202 
      ألف درهم  ألف درهم  

 002.222  932111  التزامات رأسمالية
 00.775  572313  اعتمادات مستندية
 22.020  612617  خطابات ضمان

 



 

 

 41       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 إدارة مخاطر رأس المال -19
تقوم المجموعة بإدارة 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 

 .0202خالل سنة تغيير عنها 
 

 (Gearing Ratio) الملكيةإلى حقوق  المديونيةنسبة صافي 
تقوم إدارة المخاطر في المجموعة بمراجعة هيكلة رأس المال بصورة ربع سنوية. وكجزء من هذه المراجعة تقوم إدارة 

 والمخاطر المتعلقة بكل فئة منها.المخاطر بتحديد تكاليف فئات رأس المال 
 

 كما في نهاية السنة كما يلي: الملكيةإلى حقوق المديونية في كانت نسبة صا
  1133  0202 
 ألف درهم  ألف درهم  

     
 4952117  917.125  (Iالمديونية )

 (11.171)  (682651)  أرصدة البنوك والصندوق

 011.110  4162554  صافي المديونية
 325692834  0.210.517  (IIحقوق الملكية )

 2.02  1217  المديونية إلى حقوق الملكيةصافي 
 
 

(I)  (.01االستالف من البنوك )إيضاح تتمثل المديونية في 
(II)  على رأس المال واالحتياطي القانوني واالحتياطي االختياري واحتياطي ترجمة العمالت الملكية تشتمل حقوق

 واألرباح المستبقاة. األجنبية والتغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات
 

 األدوات المالية -11
 

 أهم السياسات المحاسبية
حول البيانات المالية الموحدة بيان السياسات المحاسبية المتبعة بشكل تفصيلي بما فيها أسس  9تم في إيضاح رقم 

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



 

 

 41       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 "تتمة" األدوات المالية -11
 

 تصنيف األدوات المالية 
 

 الموجودات المالية
 

 1133ديسمبر  13
قروض وذمم  

 مدينة
رات بغرض إستثما

 المتاجرة
إستثمارات متاحة 

 المجموع للبيع
     
      ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 

 7.127 -- 7.127 -- بغرض المتاجرة - إستثمارات
 151.119 -- -- 151.119 مدينة وأخرى تجاريةذمم 

 11.179 -- -- 11.179 نقد وأرصدة لدى البنوك
      01.212 01.212 -- -- لبيعمتاحة ل –إستثمارات 

 7452536 52845 182181 7792443 
 
 

 0202ديسمبر  90
 

 قروض وذمم مدينة
إستثمارات بغرض 

 المتاجرة
إستثمارات متاحة 

 المجموع للبيع
     
      ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 

 1.071 -- 1.071 -- بغرض المتاجرة - إستثمارات
 711.711 -- -- 711.711 جارية مدينة وأخرىذمم ت

 11.171 -- -- 11.171 نقد وأرصدة لدى البنوك
      99.019 99.019 -- -- متاحة للبيع –إستثمارات 

 117.072 1.071 99.019 502.111 
 
 



 

 

 44       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" ية الموحدةإيضاحات حول البيانات المال
  1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 "تتمة" األدوات المالية -11

 
 "تتمة"تصنيف األدوات المالية 

 
 المطلوبات المالية

 
 1133ديسمبر  13

 بالتكلفة المطفأة 
 ألف درهـم 

  
 362118 أرباح مساهمين غير موزعة

 3772817 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
 4952117 لبنوكاستالف من ا

 6892161 
  

  0202ديسمبر  90
 بالتكلفة المطفأة 
 ألف درهـم 

  
 02.051 أرباح مساهمين غير موزعة

 001.520 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
 917.125 استالف من البنوك

 791.111 
 
مساوية تقريبًا  الموحدة البيانات الماليةالقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة في االدارة بأن تعتبر 
 .ا العادلةهلقيمت

 
مقسمة إلى  ،يبين الجدول التالي تحليل األدوات المالية التي يتم قياسها الحقًا على القياس المبدئي بالقيمة العادلة

 على أساس القيمة العادلة. 9إلى  0ثالثة مستويات من 
 

 ــة  :المســتوى األول المســتقاة مــن األســعار المدرجــة )غيــر المعدلــة( فــي األســواق النشــطة قياســات القيمــة العادل
 .للموجودات والمطلوبات المتطابقة

 قياسات القيمة العادلـة المسـتقاة مـن مـدخالت بخـالف األسـعار المدرجـة والتـي تـم إدراجهـا فـي  :المستوى الثاني
يـــر األســـعار مـــثاًل( أو بطريقـــة غالمســـتوى األول والتـــي يمكـــن مالحظتهـــا لألصـــول والمطلوبـــات أمـــا مباشـــرة )ك

 .مباشرة )المستقاة من األسعار(

 قياســات القيمــة العادلــة المســتقاة مــن "أســاليب التقيــيم" والتــي تتضــمن مــدخالت لألصــول أو  :المســتوى الثالــث
 .المطلوبات والتي ال تستند إلى بيانات السوق المالحظة )المدخالت غير المالحظة(



 

 

 45 "شركة مساهمة عامة"وائية الخليج للصناعات الدشركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 "تتمة" األدوات المالية -11

 
 "تتمة"تصنيف األدوات المالية 

 
 1133ديسمبر  13
 المجموع 1المستوى  1المستوى  3المستوى  
     
 ألف درهـم مألف درهـ ألف درهـم ألف درهـم 

          موجدات مالية
      7.127 -- -- 7.127 اإلستثمارات بغرض المتاجرة

          متاحة للبيع –موجودات مالية 
 02.151 -- -- 02.151 المدرجة الملكيةأدوات 

 5.022 5.022 -- -- أدوات الملكية غير المدرجة
 162813 -- 72314 112915 

 0202ديسمبر  90
 المجموع 9المستوى  0المستوى  0المستوى  
     
 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 

          موجدات مالية
      1.071 -- -- 1.071 اإلستثمارات بغرض المتاجرة

          متاحة للبيع –موجودات مالية 
 01.251 -- -- 01.251 المدرجة الملكيةأدوات 

 5.022 5.022 -- -- ة غير المدرجةأدوات الملكي
 112118 -- 72314 192441 
 

ال يوجد أية مطلوبات مالية تتطلب تصنيفها ضمن أي من  .لم يكن هناك أية تحويالت بين المستويات خالل السنة
 .لجدول أعالهفي اوبالتالي لم يتم إدارج أية إيضاحات  ،المستويات أعاله

 
 أهداف إدارة المخاطر المالية

دارة المخاطر المالية ذات الصلة بأعمال  تقوم إدارة المجموعة بمراقبة األسواق المحلية والعالمية ومالحظة وا 
المجموعة وذلك من خالل تحليل درجة التعرض لهذه المخاطر وحجمها. تشتمل هذه المخاطر على مخاطر السوق 

أثيرها على القيمة العادلة ومخاطر تغير مخاطر أسعار الفائدة وت ،)الذي يشتمل على مخاطر تحويل العمالت
 مخاطر السيولة ومخاطر أسعار الفائدة المرتبطة بالتدفقات النقدية. ،مخاطر االئتمان ،السعر(

 
تعمل المجموعة على تقليل المخاطر المتعلقة باألدوات المالية. إن سياسة المجموعة في هذا المجال يتم وضعها 

الذي يرسم الخطوط العريضة فيما يتعلق بمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية،  واعتمادها من قبل مجلس اإلدارة
مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر االئتمان واستثمار فائض السيولة. يقوم مجلس اإلدارة بشكل دوري بمراجعة مدى 

 االلتزام بالسياسات وحدود التعرض للمخاطر.



 

 

 46       " عامة شركة مساهمة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 "تتمة" األدوات المالية -11

 
 مخاطر السوق

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

 
لى مدى تعرض المجموعة لمخاطر السوق أو الطريقة التي تقيس وتدير بها اإلدارة هذه لم يطرأ أي تغيير ع

 المخاطر.
 

  مخاطر سعر الفائدةإدارة 

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

 ومتغيرة.
 

كما تتعرض المجموعة لمخاطر سعر الفائدة وذلك فيما يتعلق بالودائع الثابتة المربوطة لدى البنوك بسعر فائدة ثابت. 
% إلى 2.7من : 0202) % سنوياً 2% إلى 9تراوحت نسب الفائدة على الودائع الثابتة خالل السنة الحالية من 

 (.% سنوياً 7.7
 

 إدارة مخاطر االئتمان
تعني مخاطر االئتمان عدم قدرة الجهات األخرى على تسديد التزاماتها التعاقدية والذي قد ينتج عنه خسارة مالية 

ول على للمجموعة. تتبع المجموعة سياسة التعامل مع جهات وعمالء ذوي جدارة ائتمانية عالية باإلضافة إلى الحص
 وذلك لتخفيض المخاطر المالية الناتجة عن عجز السداد. ،حيثما كان ذلك مناسباً  ،ضمانات كافية

 
تحصل المجموعة على المعلومات المتعلقة بالجدارة والتصنيف االئتماني لعمالئها من خالل المعلومات المالية 

 يتقوم المجموعة بمراجعة التصنيف االئتمان المنشورة والمتوفرة للعموم أو من خالل خبرتها في التعامل معهم.
لعمالئها 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 

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

 



 

 

 47       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 "تتمة" األدوات المالية -11
 

 "تتمة" إدارة مخاطر االئتمان
 

إن مخاطر االئتمان مرتبطة في المقام األول بأرصدة ذمم تجارية مدينة وأخرى والتي يتم إدراجها في بيان المركز 
اإلدارة  بالصافي بعد طرح مخصص مناسب لخسائر الديون المشكوك في تحصيلها والمقدر من قبل الموحد المالي

 مبل مبيعات بتشتمل مبيعات السنة الحالية على  بناء على الخبرة السابقة والظروف االقتصادية السائدة.
بل   (.لعميل رئيسي واحددرهم  990.917.122 مبيعات بمبل  :0202)واحد  لعميل رئيسيدرهم  999.211.291

 مبل  0200ديسمبر  90كما في  ل الرئيسيهذا العميإجمالي أرصدة الذمم التجارية المدينة المطلوبة من 
 درهم(. 009.000.725 :0202درهم ) 019.221.515

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

 
حد األقصى لمخاطر االئتمان تمثل صافي القيمة الدفترية للموجودات المالية المدرجة في البيانات المالية الموحدة ال

 وذلك بعد طرح خسائر هبوط القيمة.
 

 مخاطر تغير أسعار اإلستثمارات
 

 تحليل الحساسية
% بالزيادة أو النقص كما هو 02كما بتاريخ بيان المركز المالي الموحد، إذا ما تغير سعر اإلستثمارات بنسبة 

 ه:ثبات جميع المتغيرات األخرى فإن مفترض أدناه في ظل
 حالــة  درهــم( فــي مليــون 2.19: 0202درهــم ) مليــون 2.71 بمبلــ  الملكيــةحقــوق  / األربــاح ســتزيد او تــنقص

 .اإلستثمارات بغرض المتاجرة
  حالـة اإلسـتثمارات  مليـون درهـم( فـي 9.90 :0202مليـون درهـم ) 0.10بمبلـ  الملكية ستزيد او تنقص حقوق

 .المتاحة للبيع
 

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

 عــن القيمــة 02إذا مــا زادت أو نقصــت أســعار اإلســتثمارات بنســبة  ،الموحــد كمــا بتــاريخ بيــان المركــز المــالي %
فــإن أثــر ذلــك علــى  ،ألخــرىالســوقية بشــكل موحــد لجميــع اإلســتثمارات وذلــك فــي ظــل ثبــات جميــع المتغيــرات ا

 .تم توضيحه فيما تقدمالملكية وكذلك على حقوق  المجموعةأرباح أو خسائر 
  كتغيـر فـي أسـعار اإلسـتثمارات لتعطـي تقيـيم واقعـي حيـث أن ذلـك التغيـر مـن الممكـن 02تم إستخدام نسـبة %

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

ير أو متوسط أو طويل األجل باإلضافة إلى متطلبات إدارة السيولة األخرى. تقوم إلدارة عمليات توفير تمويل قص
المجموعة بإدارة مخاطر السيولة وذلك باالحتفاظ باحتياطي نقدي كافي عن طريق مراقبة التدفقات النقدية التقديرية 

ة ومطابقة تواريخ استحقاق التعامل مع مؤسسات مالية ذات سمعة جيدة باإلضافة إلى دراس والفعلية بشكل مستمر،
 الموجودات والمطلوبات المالية.

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

 
 الموجودات المالية

 
  1133ديسمبر  13

 
 خالل سنة

من سنتين إلى 
 المجموع سنوات 5

 همألف در  ألف درهم ألف درهم 
    

 01.212 01.212 -- متاحة للبيع –استثمارات 
 7.127 -- 7.127 بغرض المتاجرة –استثمارات 

 151.119 -- 151.119 ذمم تجارية مدينة وأخرى
 11.179 -- 11.179 أرصدة البنوك والصندوق

 7792443 182181 7532163 اإلجمالي
  

  0202ديسمبر  90

 
 خالل سنة

من سنتين إلى 
 المجموع واتسن 7

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    

 99.019 99.019 -- متاحة للبيع –استثمارات 
 1.071 -- 1.071 بغرض المتاجرة –استثمارات 

 711.711 -- 711.711 ذمم تجارية مدينة وأخرى
 11.171 -- 11.171 أرصدة البنوك والصندوق

 502.111 99.019 110.709 اإلجمالي
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 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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 "تتمة" إدارة مخاطر السيولة
 

 المطلوبات المالية:
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 خالل سنة

من سنتين إلى 
 المجموع سنوات 5

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    

 217.025 022.910 912.121 استالف من البنوك
 01.201 -- 01.201 أرباح مساهمين غير موزعة

 055.105 -- 055.105 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
 6892161 3112163 5882713 اإلجمالي

  

  0232ديسمبر  13

 
 خالل سنة

من سنتين إلى 
 المجموع تسنوا 7

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    

 917.125 021.121 097.120 استالف من البنوك
 02.051 -- 02.051 أرباح مساهمين غير موزعة

 001.520 -- 001.520 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
 791.111 021.121 911.100 اإلجمالي
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 القيمة العادلة لألدوات المالية
 يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كما يلي:

 
 ئص النمطيــة والتــي يجــري تــداولها فــي أســواق نشــطة يجــري تحديــد الموجــودات والمطلوبــات الماليــة ذات الخصــا

 قيمتها العادلة بناء على أسعار التداول في السوق.

  الموجودات والمطلوبـات الماليـة األخـرى يجـري تحديـد قيمتهـا العادلـة بنـاء علـى طـرق التسـعير المتعـارف عليهـا
مليـات جاريـة أو عـروض أسـعار ألدوات ماليـة التي تعتمـد علـى خصـم التـدفقات النقديـة أو باسـتعمال أسـعار ع

 مماثلة.
 
 األجنبية العمالت صرفمخاطر أسعار إدارة 

حيث تتعرض المجموعة لمخاطر تقلبات سعر  ،تقوم المجموعة بتنفيذ عمليات معينة محددة بالعمالت األجنبية
وجد مخاطر أسعار صرف ال ي .الصرف. تتم إدارة مخاطر التعرض لتقلبات سعر الصرف من خالل سياسة محددة

العملة فيما يتعلق بتعامالت المجموعة المحددة بالدوالر األمريكي أو العمالت المربوطة بالدوالر وذلك ألن سعر 
صرف الدوالر األمريكي ثابت مقابل درهم اإلمارات العربية المتحدة. تقوم اإلدارة باتخاذ اإلجراءات المناسبة للتقليل 

 لمعامالت التي تتم بعمالت أخرى خالف درهم اإلمارات العربية المتحدة والدوالر األمريكي.من المخاطر المتعلقة با
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 .0200 مارس 0بتاريخ دارة اإلمن قبل مجلس  البيانات المالية الموحدةتمت الموافقة على إصدار 
 


