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 5           " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 الموحد لالدخــبيان 
 2132ديسمبر  13في  للسنة المنتهية

 
 
 

 1122 2132 إيضاح 
 ألف درهم ألف درهم  

    

 2211421.1 383818555 11 المبيعــات
 (.724241) (4818316)  تكلفة المبيعات
 41.2447 6978439  إجمالي الربح

 (7992244) (4358537) 12 مصاريف المبيعات والتسويق
 (612474) (718127) 11 والعمومية اإلداريةالمصاريف 

 2722.2 58599 17 إيرادات أخرى
 (22.44) 68129 14 استثمارات وأخرى)خسائر( /أرباح 

 (112191) (218118)  مصاريف تمويل
 2.12299 2118395  الربح للسنة

    
    :العائد إلى

 2.12299 2118435  مساهمي الشركة
 -- (221)  حصة االقلية غير المسيطرة

  2118395 2.12299 
    
 11 26 16 )فلس امارات( لسهماألساسي ل ربحال

 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

 6 " شركة مساهمة عامة "اعات الدوائية الخليج للصنشركة 

 

 الموحد الشامل الدخــلبيان 

 2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 
 
 2132 1122 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 2.12299 2118395 الربح للسنة
   األخرى: /)الخسارة الشاملة( بنود الدخل الشامل

 (62217) 18154 لبيعالتغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة ل
حصة المجموعة من التغير في القيمة العادلة الستثمارات الشركات 

 (62116) -- الزميلة المتاحة للبيع
 ض في القيمة المعترف به في بيانحصة المجموعة من االنخفا

 -- 58125 الزميلة ةلشركلدخل ال
 (14) (35) البيانات المالية للشركات التابعة عمالت فروقات ترجمة

 (22461) (38651) مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 (222914) 68734 اجمالي بنود الدخل الشامل /)الخسارة الشاملة( االخرى

 2692794 2168919 إجمالي الدخل الشامل للسنة
   

   :العائد إلى
 2692794 2178322 مساهمي الشركة

 -- (231) حصة االقلية غير المسيطرة
 2168919 2692794 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

 
 7 " " شركة مساهمة عامة الخليج للصناعات الدوائيةشركة 

 

 الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

 2132ديسمبر  13في  للسنة المنتهية
 

 احتياطي اختياري احتياطي قانوني رأس المال 
حتياطي ترجمة ا

 العمالت األجنبية
التغيرات المتراكمة في 

 القيمة العادلة لالستثمـارات
أرباح 

 مستبقاة
العائد لمساهمي 

 الشركة
حقوق االقلية غير 

 المجموع المسيطرة
           ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 224912.46 -- 224912.46 .721262 (62296) 942 21126.7 7412462 272761. 1121ديسمبر  72في الرصيد كما 
          

 2.12299 -- 2.12299 2.12299 -- -- -- -- -- 1122الربح لسنة 
 (222914) -- (222914) (22461) (212219) (14) -- -- -- بنود الخسارة الشاملة األخرى للسنة

 2692794 -- 2692794 2492679 (212219) (14) -- -- -- الشامل للسنةاجمالي الدخل 
توزيعات ارباح نقدية معتمدة عن سنة 

 (22776.) -- (22776.) (22776.) -- -- -- -- -- (14)ايضاح  1121
 -- -- -- (2.2472) -- -- 2.2472 -- -- المحول الى االحتياطي االختياري

 -- -- 2.2472 -- -- (9922.4) (.22776) -- (.22776) 
 226422924 -- 226422924 7212192 (262727) 917 2292121 7412462 272761. 1122ديسمبر  72الرصيد كما في 

          
 1112226 (111) 1112426 1112426 -- -- -- -- -- 1121الربح لسنة 

 42.24 . .42.1 (22461) 927.2 (11) -- -- -- بنود الدخل الشامل األخرى للسنة
 1142212 (127) 11.2211 2292.46 927.2 (11) -- -- -- اجمالي الدخل الشامل للسنة

 -- -- -- (22776.) -- -- -- -- 22776. (14توزيعات أسهم منحه )ايضاح 
توزيعات أرباح نقدية معتمدة عن سنة 

 (22776.) -- (22776.) (22776.) -- -- -- -- -- (14)ايضاح  1122
 -- -- -- (112141) -- -- -- 112141 -- حول الى االحتياطي القانونيالم

 -- -- -- (112141) -- -- 112141 -- -- المحول الى االحتياطي االختياري
التغير في حقوق االقلية غير 

 72412 72412 -- -- -- -- -- -- -- المسيطرة
 .22776 112141 112141 -- -- (2912.64) (.22776) 72412 (4.2274) 

 387188789 18388 387158613 4168192 (68914) 813 3188254 1828713 7848687  2132ديسمبر  13الرصيد كما في 
 

 

 

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



 

 

 8           " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 الموحدة ن التدفقات النقديبيا

 2132ديسمبر  13في  للسنة المنتهية
 
 

 2132  1122 
 ألف درهم  ألف درهم 

    
    االنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 

 2.12299  2118395 الربح للسنة
    تعديالت:

 462211  498346 استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات    
 42261  (58756) تابعة اتر استثمار في شركخسائ)أرباح(/    
 42111  38575 خسائر اعادة تقييم استثمارات في عقارات   
 62.44  58511 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها   
 22611  28111 مخصص تقادم بضاعة   
 424  223 بيع وتقييم استثمارات في أوراق مالية خسارة   
 112191  218118 مصاريف تمويل   
 627.4  88279 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين   

 14122.1  2848368 التشغيلية الموجودات والمطلوباتالتغيرات في قبل من العمليات التدفقات النقدية 
 (9422.7)  (878149) تجارية مدينة وأخرىذمم الزيادة في 
 (712699)  (168632) المخزونالزيادة في 

 422419  328365 دائنة ومصاريف مستحقة الزيادة في ذمم
 (944)  (38158) للموظفين تعويض نهاية الخدمة المدفوع

 1172267  3738134 الناتج من االنشطة التشغيليةصافي النقد 
    

    االنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من 
 (1772.67)  (3178448) اإلضافات على الممتلكات واآلالت والمعدات

 9  -- آالت ومعداتو متحصالت من بيع ممتلكات 
 22646  -- النقص في موجودات عمليات متوقفة

 --  (68486) استثمارات في شركات زميلة
 --  18413 الزيادة في حقوق االقلية غير المسيطرة

 (1712111)  (3418511) االنشطة االستثماريةالنقد المستخدم في صافي 
    

    دية من االنشطة التمويليةالتدفقات النق
 2122641  728551 الزيادة في استالف من البنوك

 (22694.)  (648641) توزيعات أرباح مدفوعة
 (22461)  (38651) المدفوعة مكافأة مجلس اإلدارة

 (112191)  (218118) المدفوعة مصاريف التمويل
 92144  (368748) ليةاالنشطة التموي صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من

 (112117)  348111 في النقد وما يعادله خالل السنة صافي الزيادة /)النقص(
 992464  688651 النقد وما يعادله في بداية السنة

 492467  828686 (31)ايضاح  النقد وما يعادله في نهاية السنة
 
 
 

 ات المالية الموحدةإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيان



 

 

 9          " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 تأسيس الشركة وأغراضها -3

 رأس الخيمة -لدقداقة ا فيمقرها الرئيسي  )الشركة(هي شركة مساهمة عامة  الخليج للصناعات الدوائيةشركة 
بتاريخ  وملحقاتها رأس الخيمة عن صاحب السمو حاكم إمارة والصادر 6/91تأسست بموجب المرسوم األميري رقم 

تتألف المجموعة من شركة الخليج  .2291مايو  4بتاريخ  الصادر 2/91األميري رقم  لمرسوموا 2291مارس  71
 (.7 إيضاحلمجموعة" )"ا االتابعة له والشركاتللصناعات الدوائية 

 
 وظبي لألوراق المالية.االسهم العادية للشركة مدرجة في سوق اب

 
 دولة االمارات العربية المتحدة. –، رأس الخيمة .22صندوق بريد رقم  هوإن عنوان الشركة المسجل 

 
نتاج  المجموعةتتمثل أنشطة  صيدالنية بمختلف أنواعها والعقاقير والمستحضرات الطبية وال األدويةالرئيسية بتصنيع وا 

 . 2294وكذلك مستحضرات التجميل وقد بدأ اإلنتاج التجاري للشركة في نوفمبر 
 
 
 (IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -2
 

البيانـات  علىها تأثير مادي لم يكن لالجديدة والمعدلة التي  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةإعتماد  2-3
  المالية الموحدة

 

البيانات الماليـة الموحـدة. إن تطبيـق المعـايير  تم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية في
ات جـة فـي السـنة الحاليـة والسـنو على المبـال  المدر  جوهريالدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة لم يكن لها تأثير 

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

 األولى للمرة هعتمادإ عند المحددة التواريخ إلغاء " :2 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار على تتعديال "   
اء التواريخ المحددة عند إعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمـرة األولـى إعفـاًء مـن تقدم التعديالت المتعلقة بإلغ

إعـادة هيكلــة المعــامالت التــي أنشـئت قبــل موعــد اإلنتقــال لـذات المعــايير. يــتم تطبيــق هـذه التعــديالت للفتــرات الســنوية التــي 
   مع التطبيق بأثر رجعي. 1122يوليو  2تبدأ من أو بعد 

 معدل التضخم المرتفع الحاد " :2 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار على تتعديال"   
تقدم التعديالت التي تتعلق بالتضخم الحاد إرشـادات للمنشآت التي تعاني من تضخم حاد إما باالسـتمرار في عرض 

معايير الدولية إلعداد للالمالية وفقًا بيـانات الو بعرض لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أالمالية وفقًا ل البيانات
مع التطبيق  1122يوليو  2التقارير المالية للمرة األولى. تسري التعديالت للفترات السـنوية التي تبدأ في أو بعد 

 بأثـر رجعي.



 

 

 31       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" ت المالية الموحدةإيضاحات حول البيانا
  2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 
 " تتمة "" تتمة " (IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -2
 
البيانات  علىلم يكن لها تأثير مادي الجديدة والمعدلة التي  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةإعتماد  2-3

   " تتمة "" تتمة " المالية الموحدة
  استرداد موجودات محددة –ة لمؤجلالضرائب ا –ضـرائب الدخل  21تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم   

بشـأن االستثمارات العقارية المقاسة  21تقدم التعديالت استثناًء من المبادئ العامة للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
يفيد بأن  قابل للدحضبتقديم افتراضًا االستثمارات العقارية  :41قًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم بالقيمة العادلة وف

القيمة الدفتريـة لالستثمارات العقارية سيتم استردادها بشكل كامل عن طريق البيع. تسري التعديالت للفترات السـنوية 
 عي.مع التطبيـق بأثر رج 1121يناير  2التي تبـدأ في أو بعد 

   
  تحويالت الموجودات الماليةب ةالمتعلق – اإلفصاحات .تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   

تزيد التعديالت من متطلبات اإلفصاحات بشـأن المعامالت التي تتضمن تحويالت الموجودات المالية، وتهدف هذه 
عندما يتم تحويل أي من الموجودات ما يتعلق بالتعرض للمخاطر ر من الشفافية فيالتعديالت إلى تقديم قدرًا أكب

المالية مع احتـفاظ المحول بقدر معين من التعرض المستمر في الموجودات. إضافة إلى ذلك، تتطلب التعديالت 
دأ في أو إفصاحات إذا لم يتم توزيع الموجودات المالية على مدار الفتـرة. تسري التعديالت للفترات السـنوية التي تب

. ال يتطلب من المنشـآت تقديم اإلفصاحات المطلوبة وفقًا للتعديالت عن أي من الفتـرات 1122يوليو  2بعد 
 المعروضة التي تبدأ قبل تاريخ التطبيق األولي للتعديالت.

 

عول والتي لم قيد اإلصدار وغير سارية المفالجديدة والمعّدلة  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   2-2
  يحن موعد تطبيقها بعد 

لم يحن موعد التي بتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار و  مجموعةقم اللم ت
 تطبيقها بعد:

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
 

ــــرات الســــنوية  يطبــــق للفت
 بعد التي تبدأ من أو

  تقدم القروض الحكومية 2تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ،
التعديالت استثناًء للمنشآت التي تطبق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة 

للسماح بالتطبيق  2األولى بتعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
أو المعيـار الدولي إلعداد التقارير المالية  72معيار المحاسبي الدولي رقم المستقبلي لل

محاسبـة المنح  11أ من المعيـار المحاسبي الدولي رقم  21وكذلك الفقرة  2رقم 
بشـأن القروض الحكومية غير المسـددة في  الحكومية واإلفصاح عن الدعم الحكومي

 دولية إلعداد التقارير المالية.تـاريخ االنتـقال إلى تطبيق المعايير ال

 1127يناير  2 



 

 

 33       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 
  " تتمة "" تتمة " (IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -2

 

قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم يحن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة   2-2
  " تتمة "" تتمة "موعد تطبيقها بعد 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
 

ــــرات الســــنوية  ــــق للفت يطب
 التي تبدأ من أو بعد

 األدوات المالية: إفصاح .عديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ت 
 متعلق بإفصاحات حول التطبيق األولي للمعايير الدولية للتقارير المالية

أو عند  1126يناير  2
تطبيق المعيار الدولي 
 2للتقارير المالية رقم 

   للمرة األولى
 األدوات المالية: إفصاحات .المالية رقم  تعديالت على المعيار الدولي للتقارير – 

 المالية. والمطلوبات الموجودات بمقاصة المتعلقةفصاحات تعزيز اإل
 1127يناير  2

  
 الصادر في نوفمبر  األدوات المالية 2 رقم المالية لتقاريرعداد اإل الدولي المعيار

 المعيارية. الذي يقدم متطلبات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات المال 1112
ويتضمن متطلبات  1121المعدل في أكتوبر  2 رقم المالية لتقاريرعداد اإل الدولي

لغاء اإلعتراف بها.  تصنيف وقياس المطلوبات المالية وا 

 1126يناير  2

  
    :2 رقم المالية لتقاريرعداد اإل الدولي المعيارمتطلبات ألهم فيما يلي توضيح 

 جميع ب بأن يتم اإلعترافيتطلب  2 رقم المالية لتقاريرعداد اإل الدولي المعيار
: 72لمعيار المحاسبي الدولي رقم نطاق االموجودات المالية المعترف بها ضمن 

أدوات الدين  ،وبالتحديد .الحقًا بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلةاإلعتراف والقياس 
 ،قات نقدية تعاقديةالمحتفظ بها في إطار نموذج أعمال يهدف إلى تحصيل تدف

دفعات ألصل الدين والفائدة  والتي هي عبارة فقط عنوالتدفقات النقدية التعاقدية 
على المبل  الرئيسي المستحق والتي يتم قياسها بشكل عام بالتكلفة المطفأة في نهاية 
الفترات المحاسبية الالحقة. ويتم قياس جميع أدوات الدين وأدوات الملكية األخرى 

 ة العادلة في نهاية الفترات المحاسبية الالحقة. بالقيم

 

  
 والمتعلق بتصنيف وقياس  2 رقم المالية لتقاريرعداد اإل الدولي لمعيارأهم تأثير ل

المطلوبات المالية يتعلق بكيفية حساب التغير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية 
ائر( والتي تعزى إلى التغيرات )المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخس
عداد وفقًا للمعيار الدولي إل ،في مخاطر اإلئتمان لتلك المطلوبات. بالتحديد

لمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من بالنسبة ل ،2لتقارير المالية رقم ا
مقدار التغير في القيمة العادلة للمطلوبات يتم إدراج  ،خالل األرباح أو الخسائر

 المتعلقة بهذه المطلوبات المالية في مخاطر اإلئتمان والذي يعزى للتغيرمالية ال
إال إذا كان اإلعتراف بتأثير التغيرات في مطلوبات  ،في بيان الدخل الشامل

مخاطر اإلئتمان في بيان الدخل الشامل األخرى ينشأ عنه خلل في مبدأ مقابلة 
تغيرات في القيمة العادلة التي تعزى اإليرادات بالمصروفات في بيان الدخل. إن ال

إلى مخاطر اإلئتمان للمطلوبات المالية ال يتم تصنيفها الحقًا في الربح أو 
كان يتم اإلعتراف بكامل  ،72وفقُا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ،الخسارة. سابقاً 

من خالل بالقيمة العادلة  المصنفةالتغير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية  قيمة
 الربح أو الخسارة في األرباح أو الخسائر.
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 "تتمة" (IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -2
 

قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم يحن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة   2-2
  " تتمة "" تتمة "موعد تطبيقها بعد 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
  

ــــرات الســــنوية  يطبــــق للفت
   التي تبدأ من أو بعد

 يستخدم  بيانات المالية الموحدة *ال 21لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ا
بغض النظر عن الطبيعة المستثمر فيها. يتطلب  ،السيطرة كأساس منفرد للتوحيد

موضوع التطبيق ألحكام إنتقالية محددة  21المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  وتوفير معالجات بديلة في ظل ظروف معينة.

اإلستثمارات  19* والمعيار المحاسبي الدولي رقم البيانات المالية المنفصلة  .1
* تم تعديلهم إلصدار المعيار الدولي  في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة

 .21للتقارير المالية رقم 

 1127يناير  2

  
 ينشئ نوعين من   *ترتيبات مشتركة 22رقم  المعيار الدولي للتقارير المالية

الترتيبات المشتركة: العمليات والمشاريع المشتركة. يتميز هذين النوعين من 
لتزامات تلك األطراف في الترتيبات المشتركة. وفقًا  الترتيبات المشتركة بحقوق وا 

ع اإلستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاري 19للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 .22فقد تم تعديله إلصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  المشتركة

 1127يناير  2

  
  اإلفصاح عن المصالح في المنشأت  21المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

يجمع بين متطلبات اإلفصاح عن مصالح الشركات في الشركات  * األخرى
والكيانات المنظمة في معيار إفصاح  شركات زميلة ،ترتيبات مشتركة ،التابعة
 شامل.

 1127يناير  2

  
  الصادر في مايو  *قياس القيمة العادلة 27المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

من البنود المالية وغير  لكلينشئ إطار واحد لقياس القيمة العادلة  1122
 المالية.

 1127يناير  2

  
 عرض بنود الدخل الشامل  – 2لدولي رقم تعديالت على المعيار المحاسبي ا

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

التي يتم تجميعها دون أن يتم تصنيفها الحقًا في الربح أو الدخل الشامل األخرى 
ة مع الضريبة على بنود الدخل الشامل األخرى المطلوب توزيعها على الخسار 

 نفس األسس.

 1121يوليو  2

  
  فرضية منافع الموظفين  – 22تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم "

الممر" وبالتالي على المنشأة اإلعتراف بالتغيرات المحددة في التزامات 
 وثها.عند حد وموجودات المنافع المحددة

 1127يناير  2
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 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 "تتمة" (IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -2
 

قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم يحن الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  المعايير  2-2
  " تتمة "" تتمة "موعد تطبيقها بعد 

 
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

 

يطبق للفترات السنوية 
   التي تبدأ من أو بعد

  األدوات المالية: العرض  – 71الدولي رقم  المعيار المحاسبيتعديالت على–
 الموجودات المالية مقابل المطلوبات المالية المتعلق بتوجيهات مقاصة

 1124يناير  2
  

  الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية  11اإلصدار رقم– 
 التكاليف المتكبدة لتهيئة أسطح المناجم في مرحلة اإلنتاج

 1127ر يناي 2
  

  1127يناير  2  1122 – 1112دورة التحسينات السنوية  
 

 والملخصة كالتالي:لتقارير المالية عداد اإل ةدوليخمس معايير  دورة التحسينات السنوية  والتي تشمل التعديالت على
 
  د إلعدا ةالدوليعايير المتعلق بتطبيق الم 2المالية رقم  لتقاريرعداد اإلالمعيار الدولي

 2الدولي للتقارير المالية رقم  يارلمعإعادة تطبيق ل -التقارير المالية للمرة االولى 
 

  
 د إلعدا ةالدولي المتعلق بتطبيق المعايير 2ية رقم لتقارير المالعداد االمعيار الدولي إل

 تكلفة اإلقتراض. -التقارير المالية للمرة االولى 
 

  توضيح المتطلبات ألرقام  –ض البيانات المالية : عر 2المعيار المحاسبي الدولي رقم
 المقارنة.

 

 تصنيف المعدات  –آالت ومعدات  ،ممتلكات: 24لمعيار المحاسبي الدولي رقم ا
 الخدمية.

 

  التأثير الضريبي للتوزيعات  -عرضال :األدوات المالية :71المعيار المحاسبي الدولي رقم
 على حاملي أدوات الملكية. 

 

 التقارير المالية المرحلية  –التقارير المالية المرحلية  :74محاسبي الدولي رقم المعيار ال
 ومعلومات قطاعات األعمال إلجمالي الموجودات والمطلوبات.

 

  
ــــدولي إلعــــداد التقــــارير الماليــــة ــــار  21رقــــم  ،21رقــــم  التعــــديالت علــــى المعيــــار ال والمعي

 اإلستثمارالتوجيه على كيانات  – .1المحاسبي الدولي رقم 
 1124يناير  2
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  2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 "تتمة" (IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -2

قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم يحن ر الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة المعايي  2-2
  " تتمة "" تتمة "موعد تطبيقها بعد 

  
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار النهائي المتعلق بكيانات اإلستثمار والذي  ،1121أكتوبر  72في 

ويعرف مفهوم  ،.1والمعيار المحاسبي الدولي رقم  21ورقم  21قارير المالية رقم يعدل المعيار الدولي إلعداد الت
الكيان اإلستثماري في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. هذه التعديالت أنشأت إستثناء للمعيار الدولي إلعداد 

هذه الشركات )قياس الشركات التابعة لشركات اإلستثمار والذي يستلزم  ،مبدأ التوحيد ،21التقارير المالية رقم 
فإن التعديالت حددت  ،بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بداًل من توحيدها(. وباإلضافة إلى ذلك

 اإلفصاحات المطلوبة للشركات التي تستوفي تعريف الكيان اإلستثماري.
 

 ،الترتيبات المشتركة ،يد البيانات الماليةتم إصدار مجموعة من خمسة معايير تتعلق بتوح ،1122* في مايو 
والمعيار  ،21 ،22 ،21لتقارير المالية رقم عداد اتتضمن المعايير الدولية إل ،الشركات الزميلة واإلفصاحات

(. 1122)المعدل في عام  19( والمعيار المحاسبي الدولي رقم 1122)المعدل في عام  .1المحاسبي الدولي رقم 
لتوضح بعض  21و 22 ،21إصدار تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  تم ،1121في يونيو 

تبدأ  يتم تطبيق هذه المعايير الخمسة للفترات السنوية التي  التوجيهات اإلنتقالية لتطبيق هذه المعايير للمرة األولى.
ى أن يتم تطبيقها جميعًا في نفس . يسمح بالتطبيق المبكر لهذه المعايير الخمسة عل1127يناير  2في أو بعد 

 الوقت.
 

 لفترة التي تبدأ منللمجموعة ل الموحدة المالية البياناتفي  وتعديالتها تفسيراتها ،أن تطبق هذه المعايير اإلدارةتتوقع 
ن تطبيقو  أو عند دخولها حيز التطبيق 1127يناير  2  قد ال يكون ،التفسيرات والتعديالت ،هذه المعايير الجديدة ا 

 مبدئي.في مرحلة التطبيق ال الموحدة للمجموعةعلى البيانات المالية جوهري له تأثير 
 
 أهم السياسات المحاسبية -1
 

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

 
 المالية الموحدةإعداد البيانات  أسس 1-2

 واالسـتثمارات فـي العقـارات تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخيـة، فيمـا عـدا األدوات الماليـة
 .بعةالتي تم عرضها حسب قيمتها العادلة. فيما يلي ملخصًا ألهم السياسات المحاسبية المتو 
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 "تتمة" أهم السياسات المحاسبية -1
 

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

عليهـا مـن قبـل الشـركة )الشـركات  والشـركات المسـيطرمن البيانات المالية الخاصة بالشركة )المجموعة(  التابعة لها
التابعــة  للمنشــأة. تتحقــق الســيطرة عنــدما تكــون للشــركة القــدرة علــى الــتحكم فــي السياســات الماليــة والتشــغيلية التابعــة(

 من نشاطها. االستفادةوذلك بغرض 
 

ضــمن بيــان الــدخل الموحــد نتــائج الشــركات التابعــة المســتحوذ عليهــا أو المســتبعدة خــالل الســنة وذلــك إبتــداًء مــن يت
 ، كما هو مالئم.لإلستبعادالتاريخ الفعلي لإلستحواذ أو لغاية التاريخ الفعلي 

 
فـــي المحاســـبية المتبعـــة  التابعـــة بمــا يتوافـــق مـــع السياســات للشـــركات حيثمــا لـــزم األمـــر، يــتم تعـــديل البيانـــات الماليــة

 .ات االخرى في المجموعةالشرك
 

الشـركات التابعـة الموحـدة بصـورة منفصـلة عـن حقـوق  ة غير المسيطرة فـي صـافي موجـوداتيتم إدراج حقوق الملكي
ملكية المساهمين للمجموعة. يمكن قياس حقوق الملكية غيـر المسـيطرة مبـدئيًا بالقيمـة العادلـة أو بالحصـة التناسـبية 

قــوق الملكيــة غيــر المســيطرة فــي القيمــة العادلــة لصــافي الموجــودات القابلــة للتحديــد والخاصــة بالمنشــأة المســتحوذ لح
عليهـا. يــتم اختيـار أســلوب القيـاس لكــل اسـتحواذ علــى حــدة. الحقـًا لإلســتحواذ، تمثـل القيمــة المدرجـة لحقــوق الملكيــة 

ائــدًا حصــة حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة مــن التغيــرات غيــر المســيطرة قيمــة هــذه الملكيــة عنــد االعتــراف األولــي ز 
الالحقــة فــي حقــوق الملكيــة. يــتم توزيــع الــدخل الشــامل علــى حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة حتــى ولــو نــتج عــن ذلــك 

 عجز في رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة.
 

ســيطرة يــتم احتســابها كمعــامالت إن التغيــرات فــي ملكيــة المجموعــة فــي شــركات تابعــة والتــي ال تــؤدي إلــى خســارة ال
حقوق ملكية. يتم تعديل القيم المدرجة لملكية المجموعة وحقوق الملكية غير المسيطرة لتعكس التغيـرات فـي ملكيتهـا 
فــي الشــركات التابعــة. إن أي فــرق بــين قيمــة تعــديل حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة والقيمــة العادلــة للبــدل المــدفوع أو 

 مباشرة في حقوق الملكية ويكون عائدًا إلى مالكي الشركة.المقبوض يتم إدراجه 
 

عندما تفقد المجموعة السيطرة على أٍي من الشركات التابعة، يتم احتساب الربح أو الخسارة عند االستبعاد على أنه 
يمـة المدرجـة ( الق1( مجموع القيمة العادلة للبدل المقبوض والقيمة العادلة ألي ملكيـة محـتفظ بهـا  و )2الفرق بين )

 غير المسيطرة.  السابقة للموجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأٍي من حقوق الملكية
 

ــــين الشــــركة  ــــة ب ــــتم اســــتبعاد كافــــة األرصــــدة والمعــــامالت الداخلي ــــرادات والشــــركات ي ــــك اإلي التابعــــة لهــــا بمــــا فــــي ذل
 والمصروفات ونتائج األعمال.
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 "تتمة" السياسات المحاسبية أهم -1
 

 "تتمة" الموحدة أسس توحيد البيانات المالية 1-1
 

 :1121ديسمبر  72 لشـركة كما فيلالتابعة  الشركاتفيما يلي تفاصيل 

 بلد التأسيس ةبعالتا الشركة
نسبة 

 األنشطة الرئيسية المساهمة
    

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

 النقليات 211%

 تصنيع االدوية ومواد التعبئة والتغليف %66 إثيوبيا .سي.إل.فارماسوتيكالز بي جلفار
 متوقفة -المستحضرات الطبية  تصنيع %211 ألمانيا جلفار فارما جي ام بي اتش

 
 

 زميلة صافي االستثمار في شركات 1-4
الشـركة الزميلـة هـي منشـأة تملـك المجموعـة تـأثير هـام عليهـا ولكنهـا ال تعتبـر شـركة تابعـة لهـا وال حصـة فـي مشــروع 

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

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

محتفظ به للبيـع، فـي تلـك الحالـة يـتم تسـجيله بنـاء علـى المعيـار الـدولي  إال في حال تم تصنيف االستثمار كاستثمار
موجــودات غيـر متداولـة محــتفظ بهـا للبيـع وعمليــات متوقفـة. بنـاًء علــى طريقـة حقـوق الملكيــة،  6للتقـارير الماليـة رقـم 

عتــــراف بحصــــة لال تظهـــر االســــتثمارات فــــي شــــركات زميلــــة فــــي بيــــان المركـــز المــــالي الموحــــد بالتكلفــــة بعــــد تعــــديلها
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 عن االستثمارالزميلة  خسائر الشركة
يتم االعتراف بها فقط إلى الحد الـذي تكبـدت الشركة الزميلة( تشكل جزء من صافي إستثمار المجموعة في  ،جوهرها

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

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

المدرجة لالستثمار. إن أي زيادة في حصة المجموعة من صافي القيمة العادلة للموجـودات والمطلوبـات والمطلوبـات 
 بها مباشرة في األرباح والخسائر.  الطارئة عن تكلفة الشراء، بعد إعادة التقييم، يتم االعتراف
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لتحديد ما إذا كان من الالزم االعتـراف بـأي خسـارة النخفـاض  72طبيق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم تم ت
المجموعــة فــي شــركة زميلــة. عنــد الضــرورة، يــتم إجــراء اختبــار علــى كامــل مبلــ  القيمــة  القيمــة فيمــا يتعلــق باســتثمار

انخفـاض  74لقيمـة وفقـا لمعيـار المحاسـبة الـدولي رقـم هنـاك انخفـاض فـي ا كـان لالستثمار لتحديد ما إذا ما المدرجة
االستخدام والقيمة العادلة ناقصًا تكـاليف  األصول كأصل واحد وذلك بمقارنة القيمة القابلة لالسترداد )القيمة في قيمة

قيمــة بهــا تشــكل جــزءًا مــن ال النخفــاض القيمــة تــم االعتــراف خســارة إن أي المدرجــة. البيــع، أيهمــا أعلــى( مــع قيمتهــا
إلـى  74استرجاع لخسائر انخفاض القيمة وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقـم  المدرجة لالستثمار. يتم االعتراف بأي

 لالسترداد لالستثمار. القيمة القابلة الحد الذي تزيد عنده
 

يـــتم  ،ةايـــة اربـــاح او خســـائر ناتجـــفـــإن  ،فـــي حـــال وجـــود أي معـــامالت مـــا بـــين شـــركات المجموعـــة والشـــركة الزميلـــة
 .المتعلق بحصة المجموعةغير الدخل الموحد إلى الحد  االعتراف بها ضمن بيان

 
 االعتراف باإليرادات 1-5
 
 مبيعات البضائع 7-6-2

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

 
 يتم االعتراف بمبيعات البضائع كإيراد 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.للق بالبضائع المباعة بنفس درجة تدخلها في إدارة البضائع المملوكة فيما يتع

 إمكانية قياس مبل  اإليراد بشكل يعتمد عليه. -

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

 ة البيع بشكل يعتمد عليه.بل عمليإمكانية قياس التكاليف المتكبدة أو التي سيتم تكبدها مقا -
 
 إيرادات الفوائد 7-6-1

قتصادية للمجموعة مع امكانية االمنافع انتقال العندما يكون من المتوقع الفوائد على الودائع يرادات إيتم االعتراف ب
 .موثوققياس االيرادات بشكل 
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  الربط األساسية إيرادات الفوائد على الودائع الثابتة على أساس الفترات الزمنية لربط الودائع ومبال احتسابيتم 
خصم التدفقات النقدية المستقبلية خالل العمر المتوقع للموجودات في المستخدم  وهو المعدل الفعليومعدل الفائدة 

 .الى صافي القيمة الدفترية عند االعتراف المبدئيللوصول المالية 
 
 األرباح ايرادات توزيعات 7-6-7

 باستالم هذه الدفعات. للمجموعةمارات عند نشوء حق يتم االعتراف بايرادات التوزيعات من االستث
 

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

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

 .الفترة التي تستحق بها
 

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

 المنافع االقتصادية على فترة اإليجار.
 

 العمالت األجنبية 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 ةتمارس فيها نشاطها )العمل
ومركزها المالي بالدرهم اإلماراتي والذي يعتبر العملة المستخدمة في المجموعة وعملة من شركات المجموعة 

  .عرض البيانات المالية الموحدة
 

امالت بالعمالت بخالف العملة الوظيفية )العملة األجنبية( يتم تسجيل المع ،الموحدةعند إعداد البيانات المالية 
يتم إعادة تحويل  ،بتاريخ كل بيان مركز مالي موحد .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  .السائدة عند تحديد القيمة العادلة لها
 .طبقًا للتكلفة التاريخية
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 .فيها تلك الفروقاتيتم إدراج فروقات أسعار الصرف ضمن األرباح والخسائر خالل السنة التي نشأت 
 

 تكلفة اإلقتراض 1-8

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

 اإلنجاز أو البيع.
 

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

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

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات 1-9

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

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

 من أجله.
 

لممتلكات واآلالت والمعدات األخرى بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم وأية خسائر ناتجة عن االنخفاض تظهر ا
 في القيمة.

 
مالئمًا  ذلكيتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة المدرجة لألصل أو اإلعتراف بها كأصل منفصل حسبما يكون 

ية مستقبلية للمجموعة من األصل المعني ويكون باإلمكان فقط عندما يكون من المحتمل أن ينتج فوائد اقتصاد
قياس التكلفة بشكل موثوق. يتم إدراج كافة مصاريف اإلصالح والصيانة األخرى في أرباح أو خسائر الفترة التي 

 حدثت فيها.
 

األراضي  يتم احتساب أعباء االستهالك وذلك بهدف إطفاء قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات، فيما عدا تكاليف
واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ، على أساس طريقة القسط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجي المتوقع. يتم في 
نهاية كل سنة مراجعة العمر اإلنتاجي المتوقع، صافي القيمة المستردة وطريقة االستهالك للممتلكات واآلالت 

 ات خالل الفترة المالية التي تم فيها التغيير والفترات المستقبلية.والمعدات ويتم إظهار أثر أي تغيير في هذه التقدير 
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وذلك  يتم تحديد الربح والخسارة الناتجة عن بيع أو شطب أي عنصر من عناصر الممتلكات واآلالت والمعدات
ضمن االرباح  على أساس الفرق بين متحصالت البيع وصافي القيمة الدفترية لألصل ويتم االعتراف بهذا الفرق

 .والخسائر
 

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

 21 - 1  مباني
 77 – 4  آالت ومعدات

 16 – 4  تركيبات
 77 – 21  سيارات

 16 – 21  أثاث ومفروشات
 77 – 21  أجهزة وأدوات

 21 - 4  تحسينات أراضي
 
 

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

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
 
العتراف باالستثمارات في عقارات عند االستبعاد او عندما يتم التوقف بشكل نهائي عن استخدام تلك تم الغاء اي

منافع اقتصادية مستقبلية. أي ارباح او خسائر ناتجة عن الغاء االعتراف  ةأيالحصول على االستثمارات وال يتوقع 
 تسجيلهاتبعاد والقيمة الدفترية لألصل( يتم بناءًا على الفرق بين صافي المتحصالت من االس والتي يتم حسابها)

 في بيان االرباح والخسائر في الفترة التي يتم الغاء االعتراف بتلك العقارات.
 
 المخزون 1-33

البيعية المتوقعة  على أساس متوسط سعر التكلفة أو صافي القيمة وتحت التصنيعيتم تسعير المخزون تام الصنع 
اإلنتاج على تكلفة المواد األولية واألجور والمصاريف المباشرة والمصاريف غير وتشتمل تكاليف  .أيهما أقـل
األخرى على أساس  االستهالكيةوالمواد ومواد التغليف قطع الغيار و  المواد الخام يتم تسعير مخزون المباشرة.

تمثل صافي د أواًل صادر أواًل. يتم احتساب التكلفة باستخدام طريقة الوار  أيهما أقل.صافي القيمة البيعية التكلفة أو 
 وبيع المنتج. القيمة البيعية المتوقعة سعر البيع المقدر ناقصًا أية تكاليف إضافية متوقعة حتى إتمام
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 قيمة الموجودات الملموسة انخفاض 1-32
بمراجعة صافي قيمة الموجودات الملموسة لتحديد فيما إذا كان  مركز مالي موحد بيان تقوم المجموعة بتاريخ كل

ذلك المؤشر، يتم تقدير في القيمة. في حالة وجود مثل  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 
سس معقولة للتوزيع، فإن الموجودات العامة للمجموعة يتم توزيعها على وحدات ينتمي إليها األصل. عند وجود أ

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

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

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

 .والتي لم يتم تعديل أثرها على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مخاطر المحددة لألصلالوقت على القيمة وال
 

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

، إال إذا كان األصل مثبت بمبل  إعادة التقييم، حيث يتم في هذه الحالة معالجة انخفاض ضمن االرباح والخسائر
 القيمة كخفض الحتياطي إعادة التقييم.

 
ية لألصل )وحدة توليد النقد( حتى تصل إلى خسارة اإلنخفاض، يتم حينها زيادة القيمة الدفتر  تراجعإذا ما تم الحقًا 

حد القيمة التقديرية المعدلة، بحيث إن القيمة المعدلة لألصل ال تتعدى قيمته الدفترية فيما لو لم يكن هناك 
كإيراد خسـارة 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 رباح و الخسائر االفورًا 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 
 يمكن تقديرها بصورة معقولة. اقتصادية
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كما بتاريخ بيان المركز  االلتزاماتتقديرات للمصروفات المستقبلية لسداد يتم احتساب المخصصات حسب أفضل ال
. عند قياس المخصص بااللتزامأية أخطار وأحداث غير متوقعة متعلقة  االعتبارمع األخذ بعين  الموحد المالي

مثل القيمة الحالية لهذه ت لاللتزامالحالي، فإن القيمة الدفترية  االلتزامالتدفقات النقدية المتوقعة لسداد  باستخدام
 التدفقات النقدية.

 
 مخصصات الموظفين 1-34
 

 مخصص التقاعد والتأمين اإلجتماعي 7-24-2
لموظفيها من مواطني دولة اإلمارات العربية  اإلجتماعيبالمساهمة بمخصص التقاعد والتأمين  المجموعةتقوم 

وبموجبه تقوم المجموعة ، 2222لعام  (.)رقم ربية المتحدة لدولة اإلمارات العاإلتحادي العمل المتحدة وفقًا لقانون 
% من إجمالي مبل  الرواتب الخاضعة لحساب المساهمة عن موظفيها من مواطني 2126بالمساهمة 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 التوالي126و  %6بة بنسالحكومة 

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

 
 اإلجازات السنوية وتذاكر السفر 7-24-1
تم عمل إستحقاق لإللتزامات المقدرة إلستحقاقات الموظفين المتعلقة باإلجازات السنوية وتذاكر السفر بناًء على ي

 .نهاية السنةالخدمات المقدمة من قبل الموظفين المؤهلين حتى 
 

 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين 7-24-7
مستحقة للموظفين من غير مواطني دولة اإلمارات يتم أيضًا عمل مخصص بكافة مبال  مكافآت نهاية الخدمة ال

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.

العاملين في الشركات المقامة في دول اخرى وفقًا للقوانين المحلية المعمول بها في تلك ة للموظفين نهاية الخدم
 البلدان.

 
يتم ادراج يتم ادراج االستحقاق المتعلق باالجازات السنوية وتذاكر السفر تحت بند مطلوبات متداولة، بينما 

 غير المتداولة. نهاية الخدمة تحت بند المطلوبات المخصص المتعلق بمكافأة
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 الموجودات المالية  1-35
لغاء يتم اإلعتراف  بيع أو شراء موجودات مالية يتم حيث التعامل لمالية في تاريخ اإلعتراف بالموجودات اوا 

السوق المرتبط  بموجب عقد يتطلب الحصول او التنازل عن ذلك الموجود المالي خالل جدول زمني معين من قبل
نفة بالقيمة بالقيمة العادلة، مضافًا إليها تكلفة المعامالت فيما عدا الموجودات المالية المص مبدئياً  به، ويتم قياسها

 بالقيمة العادلة. مبدئياً العادلة من خالل األرباح والخسائر، والتي يتم قياسها 
 

موجودات "، "ارصدة لدى البنوك وفي الصندوق "يتم تصنيف الموجودات المالية للمجموعة في أحد الفئات التالية: 
. إن "قروض وذمم مدينة"و "تاحة للبيعموجودات مالية م"، "مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر

تصنيف الموجودات المالية بالشكل المذكور يتم بناًء على طبيعة وهدف إقتناء تلك الموجودات المالية ويتم 
 تصنيفها في وقت إثباتها األولي.

 
الفوائد على  طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للموجودات المالية وتوزيع إيرادات

معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بناًء على الدفعات النقدية المستلمة مستقباًل  .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  باستثناءعتراف باإليرادات بناًء على معدل الفائدة الفعلي للموجودات المالية يتم اإل
 .كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 
 النقد وما يعادله 1-35-3

ذات سيولة  ستثمارات قصيرة األجليتمثل النقد وما يعادله في النقد وأرصدة الودائع تحت الطلب لدى البنوك وأية إ
 .عالية قابلة للتحويل إلى نقد معلوم القيمة وغير خاضعة لمخاطر التغير في القيمة

 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  1-35-2

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

 
 يتم تصنيف الموجودات المالية بغرض المتاجرة إذا:

  تم إقتنائها بشكل أساسي بهدف بيعها في المستقبل القريب، أو 

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

 .تمثل مشتقة مالية لكنها غير مصنفة أو فعالة كأداة تحوط 
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 "تتمة" الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 1-35-2
 

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

 يقلل بصورة كبيرة أي قياس أو احتساب غير متسق والذي مـن الممكـن أن  وأيزيل  كان مثل هذا التصنيف
 ينتج فيما لو لم يتم التصنيف على هذا النحو، أو

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

ة حيث يتم الحصول على المعلومات حـول مجموعـة الموجـودات الماليـة أو المطلوبـات الماليـة داخليـًا شركال
 بناًء على هذا األساس  

 يـار المحاسـبة كان الموجود المـالي يمثـل جـزء مـن عقـد يحتـوي علـى مشـتق متضـمن واحـد أو أكثـر، وأن مع
األدوات الماليـــــة: االعتـــــراف والقيـــــاس يســـــمح للعقـــــد الكلـــــي المجمـــــع )الموجـــــود أو  72( رقـــــم IASالـــــدولي )

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. ةمعرف 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 ربح أو خسارة ناتجة 
 

ويتم إدراجها في بند  ن األصل المالييتضمن صافي الربح أو الخسارة أي توزيعات لألرباح أو فائدة مستحقة م
 .االرباح والخسائرضمن  "وأخرى استثمارات( خسائر/) أرباح"
 

 متاحة للبيع –الموجودات المالية المصنفة كموجودات مالية  1-35-1
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  ويتم إدراجها بالقيمة العادلة
أسواق نشطة ولكنها مصنفة كذلك كموجودات مالية متاحة للبيع ومسجلة بالقيمة العادلة، وذلك العتقاد اإلدارة 

م إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة يتبإمكانية 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 والخسائر.ضمن حقوق الملكية بإستثناء خسائر اإلنخفاض في القيمة والتي يتم إدراجها 
إستبعاد اإلستثمار أو وجود إنخفاض في قيمته بشكل محدد، فإن األرباح أو الخسائر نتيجة تقييمه سابقًا والمثبتة 

 االرباح والخسائر.ضمن  ضمن إحتياطي إعادة تقييم إستثمارات يتم إدراجها
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 "تتمة" متاحة للبيع –الموجودات المالية المصنفة كموجودات مالية  1-35-1
 

ة للبيع عند نشوء حق للمجموعة بإستالم دفعات عن المتاح –يتم اإلعتراف بإيرادات توزيعات أرباح اإلستثمارات 
 .توزيعات أرباح من تلك اإلستثمارات

 

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

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

 

 القروض والذمم المدينة 1-35-4
بالتكلفة مدينة مبدئيًا بالقيمة العادلة مضاف إليها تكاليف المعاملة ويتم قياسها الحقًا الذمم الالقروض و يتم قياس 

يتم تسجيل إيرادات الفوائد المطفأة باستخدام معّدل الفائدة الفعلي، بعد طرح مخصص االنخفاض في القيمة. 
االعتراف بالفوائد غير ذي دما يكون باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، باستثناء الذمم المدينة قصيرة األجل عن

 أهمية.
 

 قيمة الموجودات المالية انخفاض 1-35-5
 ،، عدا الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائرالمالية مراجعة الموجوداتيتم 

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

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

 

المدرجة وغير المدرجة والمصنفة الملكية أو طويل األجل في القيمة العادلة ألسهم  إن اإلنخفاض الكبير
متاحة للبيع، إلى ما دون تكلفتها، يتم إعتباره دلياًل موضوعيًا بأن هذه اإلستثمارات قد تعرضت  –كإستثمارات 

 إلنخفاض القيمة.
 

 من الممكن أن يشتمل على ما يلي:رى للموجودات المالية االخإن الدليل الموضوعي على إنخفاض القيمة 
 صعوبات مالية هامة يواجهها المصدر أو الطرف المقابل أو 

 تخلف أو تأخر في سداد الفائدة أو الدفعات األساسية أو 

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

 ماليةإختفاء سوق نشطة لهذه الموجودات المالية بسبب الصعوبات ال. 
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 "تتمة" قيمة الموجودات المالية انخفاض 1-35-5
 

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

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

 المديونية.
 

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

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

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

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

 مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها. يتم إقفال تلك الذمم في ،المدينة غير قابلة للتحصيل
 

ضافتها إلى رصيد  فإنه يتم ،في حال استرداد ذمم تجارية مدينة كان قد تم إقفالها من قبل 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 –في حال إعتبار أن الموجودات المالية 
ضمن االرباح أو  االعتراف بهايتم  االخرى لمتراكمة والتي تم اإلعتراف بها في السابق ضمن بنود الدخل الشاملا

 للفترة. الخسائر
 

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

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

 اعتراف لالنخفاض في القيمة.
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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 االعتراف بها ضمن بنود الدخل الشامل يتمالحقة النخفاض القيمة 
 

 إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية 1-35-6
تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفق النقدي من تلك 

المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات المالية أو عند تحويل الموجودات المالية وبما فيها جميع 
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 

رف آخر، فإن المجموعة تقوم باإلعتراف بفوائدها المتبقية بالموجودات المالية وأي إلتزامات تم تحويلها إلى ط
إذا قامت المجموعة باإلحتفاظ بشكل جوهري بمنافع ومخاطر ملكية الموجود المالي الذي  عليها سدادها. بيتوج

 .ن المجموعة تواصل اإلعتراف بالموجود الماليإف ،تم تحويله
 

 المالية وأدوات الملكية المصدرة من قبل الشركة المطلوبات 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 1-36-2

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

 
 المطلوبات المالية 1-36-1

ريف والمصا ،الدائنةتجارية الذمم المطلوبات المالية التالية للمجموعة "كمطلوبات مالية أخرى": التم تصنيف 
ويتم قياسها بشكل مبدئي بالقيمة العادلة  واالستالف من البنوك ،وارباح المساهمين غير الموزعة ،المستحقة

مطروحًا منها مصاريف المعامالت ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي حيث 
ة الفعلية السائدة ما عدا الذمم الدائنة قصيرة األجل حيث أن يتم اإلعتراف بمصاريف الفوائد وفقًا ألسعار الفائد

 .الفائدة المتعلقة بها تعتبر غير مادية
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 "تتمة" محاسبيةأهم السياسات ال -1
 

 "تتمة" المطلوبات المالية وأدوات الملكية المصدرة من قبل الشركة 1-36
 

 "تتمة" المطلوبات المالية 1-36-1
 

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

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

 
 إلغاء االعتراف بااللتزامات المالية 1-36-4

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

 توزيعات أرباح 1-36-5
أرباح المساهمين كمطلوبات في البيانات المالية الموحدة في الفترة التي يتم فيها موافقة بتوزيعات يتم اإلعتراف 

 .المساهمين على مثل تلك التوزيعات
 
 رات المحاسبية الهامة واالفتراضات غير المؤكدةالتقدي -4

 
، فإن ذلك يتطلب أن تقوم إدارة المجموعة بعمل 7وارد 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  بشكل واضح من مصادر أخرى. قيمتها

أخرى تؤخذ في عين االعتبار عند القيام بتلك التقديرات واالفتراضات. من الممكن أن تختلف القيمة الفعلية 
 قديرات واالفتراضات.للموجودات والمطلوبات عن القيمة التي تم إدراجها بناًء على تلك الت

 
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 

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

 الهامة المعمول بها في تطبيق السياسات المحاسبية االفتراضات 4-3
ادناه( والتي وضعتها االدارة في عملية  1-4ان االفتراضات الهامة، بمعزل عن تلك التي تتضمن تقديرات )انظر 

لمجموعة والتي لها تأثير جوهري على القيم المدرجة في البيانات المالية الموحدة تطبيق السياسات المحاسبية ل
 تتمثل فيما يلي:
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 باإليرادات اإلعتراف 4-2-2

 :29لقد درست اإلدارة البنود التفصيلية لتحقيق اإليراد من بيع السلع والمبينة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 
على  إستنادًا إلى موافقة العميل الملكية للبضائع. ل خاص إذا حولت الشركة مخاطر ومنافعوبشك، اإليرادات
اإليرادات باالعتراف وأن الهامة والمنافع المخاطر تحويل  بأنه تممقتنعة  دارةاإل المباعة، البضائعمسؤولية تحمل 
 مناسب.

 
 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 4-2-1

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

المستمر ألوضاع  مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك إجمالي جودة وأعمار الذمم المدينة والتقييم اإلئتماني
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 
 

 مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة 4-2-7
البضاعة كلفة لتخفيض تتعديالت تتم ال. القابلة للتحقق أيهما أقلأو صافي القيمة البضاعة بسعر التكلفة  تدرج

. التقادم أو األرصدة المنخفضةلزيادة المقدرة، أو لعلى مستوى المنتج  تطلب،، إذا القيمة القابلة للتحقق لصافي
وتدهور غيرات التكنولوجية ، والتعلى 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 ةاإلرشاديإذا كانت نتيجة هذه العوامل مطلوبة 

 
 تصنيف الممتلكات 4-2-4

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  ايير معينة حتىوضعت المجموعة مع
عند اتخاذ حكمها، اعتمدت اإلدارة على المعايير  .والعقارات المحتفظ بها إلعادة بيعهاوالمنشآت والمعدات 

، 1المحاسبي الدولي رقم  المعيارتصنيف الممتلكات على النحو المبين في ب المفصلة والتوجيهات المتعلقة
 الهدف من اإلستخدامبصفة خاصة، و ، 41 ، والمعيار المحاسبي الدولي رقم24والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 .اإلدارة حددتهالذي 
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 "تتمة" التقديرات المحاسبية الهامة واالفتراضات غير المؤكدة -4
 

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

 المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد 2 – 4
يسية للتقدير غير المؤكد كما في نهاية فترة التقرير إن االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئ

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

 
 في عقاراتالستثمارات لالقيمة العادلة  4-1-2

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

أحكامها، قامت المجموعة باألخذ في االعتبار األسعار الحالية لعقارات مماثلة في نفس الموقع وبالحالة ذاتها مع 
تعكس التغيرات في الطبيعة والموقع والمعطيات االقتصادية منذ تاريخ المعامالت التي حصلت بتلك  تعديالت

األسعار. إن هذه التقديرات مبنية على بعض االفتراضات غير المؤكدة والتي قد تختلف عن النتائج الفعلية بشكل 
 جوهري.

 
 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات 4-1-1

اإلدارة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات، والموجودات غير الملموسة  تراجع
. وقد قررت اإلدارة بأن 24المعيار المحاسبي الدولي رقم في نهاية كل فترة تقرير سنوية على النحو المبين في 
 باالستناد إلى مراجعتها. توقعات السنة الحالية ال تختلف عن التقديرات السابقة 

 
 تقييم استثمارات متاحة للبيع غير مدرجة 4-1-7

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

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

ها، إن وجدت. إن اإلدارة مقتنعة بأن القيم الدفترية لالستثمارات غير بالتكلفة ناقصًا خسائر االنخفاض المعترف ب
 المدرجة ال تختلف ماديًا عن قيمها العادلة.
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 زميلة استثمار في شركة قيمة انخفاض 4-1-4

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

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

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

 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى قيمةانخفاض  4-1-6

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

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

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



 

 

 12 " " شركة مساهمة عامةالخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2132ديسمبر  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 

 222.72441 76.2911 2121.2 22194 212411 122491 21221.2 7272444 .146224 72492 1121ديسمبر  72

 1772.67 1112122 -- -- 916 442 42411 162724 -- -- إضافات

 (227) -- -- -- -- (227) -- -- -- -- داتاستبعا

 -- (92429) -- -- -- -- -- 42.99 22.21 -- تحويالت

 224142491 6422427 2121.2 22194 .22211 122421 21.2422 4162471 ..14.24 72492 1122ديسمبر   72

 27.2449 2242464 -- -- 229.9 22462 12141 262126 -- -- إضافات

 -- (942442) -- -- -- -- -- .66267 712271 -- تحويالت

            385418911 5798798 318273 38286 318185 138169 3198743 4968182 2988619 18689 2132ديسمبر  13
           المتراكم  االستهالك

 .794229 -- ..427 22196 92422 272264 642697 2242197 2192194 -- 1121ديسمبر  72

 462211 -- .11 2 19. 72461 622.1 1.2712 92142 -- هالك خالل السنةإست

 (216) -- -- -- -- (216) -- -- -- -- استبعادات

 4722111 -- 42414 22194 .2274 262422 412666 1122794 .224271 -- 1122ديسمبر  72

 422244 -- .11 -- 944 72611 42167 122924 92494 -- استهالك خالل السنة

            4818148 -- 68813 38286 318393 398223 668818 2538398 3248831 -- 2132ديسمبر  13
           صافي القيمة الدفترية 

            381618582 5798798 18441 -- 28894 338848 428911 2458384 3718796 18689 2132ديسمبر  13
 2.62191 6422427 .7244 -- 22941 272.22 4.2244 1142144 2622761 72492 1122ديسمبر  72

 
 



 

 

 11         " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 
 "تتمة" آالت ومعداتو ممتلكات  -5
 

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

 
 226412172: 1122درهم ) 6222.71 مبل  االستالف من البنوك والتي تم رسملتها خالل السنة علىبلغت الفائدة 

 درهم(.
 

ة مختلفة للمصنع وذلك حتى تمثل أعمال رأسمالية تحت التنفيذ تكلفة ما تم تسجيله على حساب تكاليف مشاريع توسع
 المركز المالي الموحد.بيان تاريخ 

 
 استثمارات في عقارات -6
 

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

بعين  اً لتقدير قام به مقيم مستقل آخذوفقا  اتعقار في المحتفظ بها كاستثمارات  تم تحديد القيمة العادلة لألرض
ألسعار الحديثة لعقارات مماثلة في نفس الموقع وبالحالة ذاتها مع تعديالت تعكس التغيرات في الطبيعة ا االعتبار

 والموقع والمعطيات االقتصادية منذ تاريخ المعامالت التي حصلت بتلك األسعار. 
 

 كانت حركة استثمارات في عقارات خالل السنة كما يلي:
 

  2132  1122 

 ألف درهم  لف درهمأ  
     

 242241  318361  الرصيد كما في أول السنة

 (42111)  (38575)  خسارة إعادة تقييم العقارات
 212241  88585  الرصيد كما في آخر السنة

 
 



 

 

 14          " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 
 زميلة اتصافي االستثمار في شرك -7
 

 تفاصيل الشركات الزميلة كانت على النحو اآلتي:
 

 1122 2132 حصة الشركة % البلد الذي تأسست فيه الشركة الزميلة اسم الشركة الزميلة
 ألف درهم ألف درهم   

 .1412.9 1672649 %41 المتحدةاالمارات العربية  نت فارماسيزبال
 -- 42494 %71 االمارات العربية المتحدة جلف انجكت

   1412164 1412.9. 
 
 

 خالل السنة كما يلي: زميلة اتكانت حركة صافي االستثمار في شرك
 
  2132  1122 

 ألف درهم  ألف درهم  
     

 1612.41  2428787  الرصيد كما في أول السنة

 --  68486  خالل السنة استثمارات
 (42261)  58756  الزميلة ( الشركاتخسارةربح /)حصة المجموعة من 

الزميلة  القيمة العادلة الستثمارات الشركاتحصة المجموعة من التغير في 
 (62116)  --  المتاحة للبيع

مة المعترف به في بيان دخل ض في القيمن االنخفا حصة المجموعة
 --  58125  الزميلة للشركات

 .1412.9  2618154  الرصيد كما في آخر السنة

 
 
 متاحة للبيع - استثمارات -8
 

 يلي:كما خالل السنة للبيع متاحة  – استثمارات كانت الحركة على
 

 2132  1122 

 مدرهألف   مدرهألف  
    

 772297  288181 القيمة العادلة كما في أول السنة

 (62217)  18154 استثمارات تقييماعادة /)خسارة(  ربح

 192191  138414 القيمة العادلة كما في آخر السنة 

 
 2274 :1122)درهم مليون  2292 مبل  خالل السنة متاحة للبيعال – ايرادات توزيعات ارباح االستثماراتبلغت 
 درهم(.مليون 



 

 

 15       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" ات حول البيانات المالية الموحدةإيضاح
  2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 
 "تتمة" متاحة للبيع - استثمارات -8
 

 كان التوزيع الجغرافي لالستثمارات المتاحة للبيع كما يلي:
  2132  1122 

 ألف درهم  ألف درهم  
     

 .292.7  218314  في أسواق دولة اإلمارات العربية المتحدة

      22747  338111  في أسواق دول أخرى
  138414  192191 

 
 

، قام مجلس إدارة المجموعة بإعادة النظر في اإلستراتيجية اإلستثمارية للمجموعة حيث قامت 1119خالل سنة 
حاسبي الدولي رقم المجموعة بتبني التعديالت المقرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية والمتعلقة بالمعيار الم

، والتي تتيح وفي ظروف معينة إعادة تصنيف اإلستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة والتي يتم إدراج التغير 72
ضمن  في قيمتها العادلة في بيان الدخل الموحد إلى إستثمارات متاحة للبيع والتي يتم إدراج التغير في قيمتها العادلة

 في القيمة العادلة لإلستثمارات. رات المتراكمةفي حساب التغي حقوق الملكية
 
 2132 1122 
    مألف دره مألف دره 

 292422 388132 القيمة العادلة لالستثمارات المعاد تصنيفها كما في بداية السنة

 (.21) 38323 تقييم استثمارات في نهاية السنة)خسارة( اعادة /ربح 
   

 292721 398411 تصنيفها كما في آخر السنةالقيمة العادلة الستثمارات معاد 

 
 

 بمبل  بالنقصيظهر  1121ديسمبر  72المنتهية في لسنة لفإن صافي الربح  ،نتيجة إلعادة التصنيف أعاله
 .(درهم 21.2111 بمبل  يظهر بالزيادة  صافي الربح :1122) درهم 222122111

 



 

 

 16       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 
 موجودات والتزامات العمليات المتوقفة -9

ابريل  2ا والتي توقفت عملياته منذ مانيأل –جي ام بي اتش تتمثل في موجودات والتزامات مصنع جلفار فارما 
111.. 

  2132  1122 
      ألف درهم  درهمألف   

     الموجودات
 19  73  أرصدة البنوك والصندوق

 4.  41  ذمم تجارية مدينة وأخرى

 2  3  موجودات غير ملموسة

 42114  18911  ممتلكات وآالت ومعدات

 42212  48145  مجموع موجودات

     االلتزامات
 126  346  ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

 
 المخزون -31
  2132  1122 

 ألف درهم  ألف درهم  
     

 .261272  3688213  مواد خام

 6.2127  638872  مواد تغليف

 162472  278347  قطع غيار

 712477  438267  بضاعة مصنعة

 222244  318637  بضاعة تحت التصنيع

 624.6  58315  مستلزمات إنتاج وأخرى
 42412  48683  بضاعة في الصيدليات

 42619  318984  الطريقفي بضاعة 

  1128874  1242141 
 (62611)  (78511)  مخصص تقادم بضاعة

  1258174  1212.41 
 

 كانت الحركة على مخصص تقادم بضاعة خالل السنة كما يلي:
  2132  1122 

      ألف درهم  ألف درهم  
 42111  58511  كما في أول السنةرصيد ال

 22611  28111  بضاعة )حمل على المصاريف(مخصص تقادم 

 62611  78511  كما في آخر السنةرصيد ال
 



 

 

 17       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 بغرض المتاجرة –استثمارات  -33
 

 بغرض المتاجرة خالل السنة كما يلي: –ت الحركة على استثمارات كان
 

  2132  1122 

      ألف درهم  ألف درهم  
 42162  58845  القيمة العادلة كما في أول السنة

 (424)  (223)  تقييم استثمارات اعادة خسارة
  58624  62946 

 
المتحدة  مدرجة في األسواق المالية في دولة اإلمارات العربيةتتمثل استثمارات بغرض المتاجرة في االستثمارات ال

 ودول مجلس التعاون الخليجي كما يلي:
  2132  1122 

 ألف درهم  ألف درهم  
     

 62422  58481  في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 244  344  في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
  58624  62946 

 
 

 جارية مدينة وأخرىمم تذ -32
 فيما يلي: ذمم تجارية مدينة وأخرى تتمثل

 2132  1122 
 درهمألف   درهمألف  
    

 4792.49  4848831 ذمم تجارية مدينة

 1772416  2738554 أوراق قبض تجارية مدينة

 7568167  4.12267 

 (2211.)  (328611) ينزل: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 7418767  4462167 

 12462  48695 سلف موظفين

 2444.  28367 اعتمادات مستندية

 ..224  28941 مصاريف مدفوعة مقدماً 
 12241  18219 لمورديندفعات مقدمة 

 22.27  68273 ذمم مدينة أخرى

 7618149  4922611 
 

 



 

 

 18       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" لبيانات المالية الموحدةإيضاحات حول ا
  2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 "تتمة" مم تجارية مدينة وأخرىذ -32
 

 كانت الحركة على مخصص ديون مشكوك في تحصيلها خالل السنة كما يلي:
  2132  1122 

 ألف درهم  ألف درهم  
     

 22764  78311  الرصيد كما في بداية السنة

 62.44  58511  وك في تحصيلهاديون مشك
 2211.  328611  الرصيد كما في نهاية السنة

 
 

الحالية يوم خالل السنة  111 كان معدل فترة السماح التي تم منحها لزبائن المجموعة لسداد مديونياتهم بحدود
للمجموعة بأية فوائد. يتم يوم(. ال يتم تحميل الذمم المدينة، والتي تنشأ عن النشاط اإلعتيادي  111: بحدود 1122)

يوم بشكل  741عادة استدراك مخصص ديون مشكوك في تحصيلها للذمم التجارية المدينة والمستحقة منذ أكثر من 
 كامل أو جزئي وذلك بناء على خبرة اإلدارة واألوضاع االقتصادية السائدة.

 
 لى الشكل اآلتي:يوم كان ع 291ة المستحقة منذ اكثر من نيدتحليل الذمم التجارية الم

 
  2132  1122 

 ألف درهم  ألف درهم  
     

 1162719  3818841  يوم واقل من سنة 291اكثر من 

 412244  758314  اكثر من سنة
  2558944  14421.4 
 
 

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

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

 .كافٍ  1121ديسمبر  72الديون المشكوك في تحصيلها كما في 



 

 

 19       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق -31
  2132  1122 

 ألف درهم  ألف درهم  

     أرصدة لدى البنوك:
 472.71  778646  حسابات جارية  

 12272  28941  ودائع ثابتة  
 22291  28311  ندوقنقد في الص

  828686  492467 
     

     حسب المنطقة الجغرافية:
 462491  798397  في دولة اإلمارات العربية المتحدة  

 122.2  18489  في بلدان أخرى  
  828686  492467 

 
 ة. إن الودائع الثابتة تستحق خالل فترة تتراوح بين شهر و ثالثة أشهر من تاريخ ربط الوديع

 
 رأس المال -34

  2132  1122 
 ألف درهم  ألف درهم  

ســهم عــادي كمــا  .942494249.أســهم مصــدرة ومدفوعــة بالكامــل بعــدد 
 72ســــهم عــــادي كمــــا فــــي  2727622674.) 1121ديســــمبر  72فــــي 

 ( بقيمة اسمية درهم للسهم الواحد1122ديسمبر 

 

7848687  .272761 
 

 قانوني احتياطي -35
تقوم الشركة  ،العربية المتحدة وتعديالته اإلماراتلدولة  2294لعام  9رقم  االتحاديقانون الشركات متطلبات حسب 

 لالحتياطي االقتطاعالتوقف عن  يتم. الربح للسنة% من 21ما نسبته  باقتطاعوذلك قانوني بتكوين احتياطي 
 .% من رأس المال61القانوني متى بل  رصيده 

 
 الحاالت التي نص عليها القانون. باستثناءل للتوزيع غير قاب االحتياطيإن هذا 

 
 اختياري احتياطي -36

ربح السنة ويوقف هذا االقتطاع بقرار من الجمعية % من 21ما نسبته  االختياري باقتطاع االحتياطييتم تكوين 
ويستخدم  .الشركة % من رأس مال11 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.



 

 

 41       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 للموظفيننهاية الخدمة  مخصص تعويض -37

  2132  1122 

      ألف درهم  ألف درهم  
 2.2644  228176  كما في أول السنةرصيد ال

 627.4  88279  يضاف: مخصص السنة )حمل على المصاريف(

 (944)  (38158)  المدفوع خالل السنة :ينزل

 1121.4  288997  كما في نهاية السنةرصيد ال

 
 البنوك إستالف من -38
  2132  1122 

      مدرهألف   مدرهألف   
 24.2119  3778516  سحب على المكشوف

 71.2222  1918224  قروض

  5678761  426211. 
 
 ستحق الدفع على الشكل التالي:يمن البنوك  استالف

     الجزء المتداول
      7242944  1988164  تحت الطلب أو خالل سنة

     متداولالجزء غير ال
 22661.  498997  خالل السنة الثانية

 112922  3398699  السادسةالسنة خالل السنة الثالثة حتى 

  3698696  2112742 

  5678761  426211. 
 

 من البنوك هي كما يلي: لالستالفالمقومات الرئيسية 
 

 السحب على المكشوف
كل عـام يـتم تجديـد هـذا النـوع مـن التسـهيالت البنكيـة . بشعند 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 هذوتغطية احتياجات رأس المال العامل.  مصنعلوآالت ل معدات
على وائد . تحتسب الفدرهم( 71.22222111: 1122) درهم 72121442111مبل   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 رية أقساط شه



 

 

 43       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 "تتمة" إستالف من البنوك -38
 

مقابل تجيير بوليصة تأمين على اآلالت الموجودة و رهن معدات البنكية التسهيالت هذه على المجموعة حصلت 
 . الممولةمليون درهم، إعطاء كمبياالت والمحافظة على نسب مالية معينة متفق عليها مع البنوك  61بمبل  

 

" EIBORيبور فوق مؤشر "ا %1إلى  %226من  1121من البنوك خالل سنة  االستالفتراوحت نسبة الفائدة على 
 ." لشهر واحد(EIBORفوق مؤشر "ايبور  %126إلى  %1من : 1122لشهر واحد )

 
 ومصاريف مستحقة ذمم دائنة -39
 2132 1122 

 مدرهألف  مدرهألف  
   

 612172 568217 ذمم دائنة

 442241 838143 عمولة دائنة

 142112 218716 مخصص بضاعة مجانية
 712144 268883 مصاريف مستحقة

 212216 328468 مخصص إجازات وتذاكر سفر العاملين

 92142 88163 مكافآت العاملين

 62124 48453 اوراق دفع
 42621 18216 التزامات مقابل اعتمادات مستندية

 2368123 1172964 
 
 

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

 
 المبيعات -21

 

 التوزيع الجغرافي للمبيعات كما يلي:كان 
 2132 1122 
 ألف درهم ألف درهم 

   
 2112426 3348441 مبيعات محلية

 4142472 4848457 مبيعات لدول مجلس التعاون الخليجي األخرى
 4.42.74 5838655 مبيعات لدول أخرى

 383818555 2211421.1 



 

 

 42       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 المبيعات والتسويقمصاريف  -23
 

 :1122) 1121ديسمبر  72للسنة المنتهية في درهم  426262.2111 البالغةالمبيعات والتسويق تشتمل مصاريف 
 درهم( على العناصر الرئيسة التالية: 79922442111

  2132  1122 

 مدرهألف   مدرهألف   
     

 222969  3168634  رواتب وأجور وملحقاتها

 2122249  3328245  عموالت

 .462.1  658813  بضاعة مجانية وعينات
 742126  158541  عالنمصاريف ترويج وا  

 222977  238535  مصاريف شحن

 172714  348131  مصاريف مبيعات

 62927  68153  إستهالكات 

 
 

 المصاريف اإلدارية والعمومية -22
 

: 1122) 1121ديسمبر  72المنتهية في  لسنةلدرهم  1271.2111. تشتمل المصاريف اإلدارية والعمومية البالغة
 على العناصر الرئيسة التالية: درهم( 6124742111

  2132 1122 

 درهمألف  درهمألف   
    

 6..122 278791  رواتب وأجور وملحقاتها

 12112 28152  مصاريف انتقال وتأشيرات
 12446 28611  إستهالكات

 



 

 

 41       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" لية الموحدةإيضاحات حول البيانات الما
  2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 ايرادات اخرى -21

  2132 1122 

 درهمألف  درهمألف   
    

 22629 68472  ربح فروقات عمالت اجنبية
 42111 --  خصومات مكتسبة

 (22221) (18291)  صافي خسارة تشغيل الصيدليات
 97. 38237  صافي ايراد المطعم

 . 47  ى الودائعفوائد عل
 (.1.) 38351  أخرى

  58599 2722.2 
 

 استثمارات وأخرىر( ئ)خسا/ أرباح -24
  2132 1122 

 درهمألف  درهمألف   
    

 (42261) 58756  .إيضاح  –زميلة ال شركاتال (خسارةربح /)حصة المجموعة من 
 (42111) (38575)  4ايضاح  –خسارة اعادة تقييم استثمارات في عقارات 

 22411 28169  توزيعات ارباح استثمارات مقبوضة إيرادات
 (424) (223)  بيع وتقييم استثماراتخسائر 

  68129 (22.44) 
 

 الربح األساسي للسهم -25
  2132 1122 
    

 11 26  الربح األساسي للسهم )فلس إمارات(
 

 ت التالية:اعتمادًا على المعلوماللسهم  يجرى احتساب الربح األساس
 

 األرباح
  2132 1122 

 درهمألف  درهمألف   
    

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

 
2118435 2.12299 

    

    المتوسط المرجح لعدد األسهم

  2132 1122 
    

 942492. 7848689  )ألف سهم(م العادية المتوسط المرجح لعدد األسه
 

التي تم سهم  227762267.منحه البالغة الالمقارنة ليعكس تأثير اسهم  احتساب الربح االساسي للسهم للفترةتم اعادة 
 خالل الفترة الحالية.اصدارها 



 

 

 44       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" ت المالية الموحدةإيضاحات حول البيانا
  2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 توزيعات أرباح مقترحة -26
  2132 1122 

 درهمألف  درهمألف   

     "معتمدة" "مقترحة"  
 22776. 788469  فلس للسهم( 21: 1122فلس للسهم ) 21أرباح نقدية بمعدل توزيعات 

 22776. 788469  (% من رأس المال21: 1122) % من رأس المال21– توزيع أسهم منحة

 24124.1 3568918  اجمالي االرباح الموزعة
 

 %11 %21  النسبة من رأس المال
 
 

 2246: 1122درهم ) مليون 1 بمبل  1121يقترح مجلس اإلدارة أن يتم دفع مكافأة ألعضاء المجلس عن سنة 
 درهم(. مليون

 
اضعة لموافقة المساهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي، وبالتالي لم خ 1121إن التوزيعات المقترحة لسنة 

 يتم إدراجها ضمن المطلوبات في البيانات المالية الموحدة.
 
 

 مع أطراف ذات عالقةوأرصدة تعامالت  -27
يها من قبلهم تشمل األطراف ذات العالقة مساهمي الشركة الرئيسيين، وأعضاء مجلس اإلدارة والمنشآت المسيطر عل

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

 األرصدة:
  2132  2133 

 ألف درهم  ألف درهم  
     

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

 

528171  992962 
     

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

 

318626  .2219 
 

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

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



 

 

 45       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 "تتمة" تعامالت مع أطراف ذات عالقة -27
 

 التعامالت:
 

 خالل السنة كما يلي: ت عالقةمع أطراف ذا بها المجموعةقامت  كانت التعامالت التي
 

  2132 1122 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 2462.94 3158378  الى اطراف ذات عالقة مبيعات
 142274 118611  من اطراف ذات عالقة مشتريات

 
 

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

 اإلدارة العليا: / مجلس االدارة أتعاب ومكافأة
 

 2132  1122 
 ألف درهم  ألف درهم 

    
 42.94  58744 منافع ومخصصات قصيرة األجل

 127  168 منافع ومخصصات طويلة االجل

 22461  38651 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 
 

 اإللتزامات والمطلوبات المحتملة -28

  2132  1122 
      ألف درهم  ألف درهم  

 222111  618111  زامات رأسماليةالت
 6.2212  318483  اعتمادات مستندية
 .41241  598762  خطابات ضمان

 



 

 

 46       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 س المالإدارة مخاطر رأ -29
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 

 .1122تغيير عنها خالل سنة 
 

 (Gearing Ratio) الملكيةإلى حقوق  يةالمديوننسبة 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 
 

 في نهاية السنة كما يلي: كما الملكيةإلى حقوق المديونية كانت نسبة صافي 
  2132  1122 
 ألف درهم  ألف درهم  

     
 .5678761  426211  (Iالمديونية )

 (492467)  (828686)  أرصدة البنوك والصندوق

 4142664  4858174  صافي المديونية
 387158613  226422924  (IIحقوق الملكية )

 .121  1828  صافي المديونية إلى حقوق الملكية
 
 

(I)  (.29االستالف 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.
 

 المالية األدوات -11
 

 أهم السياسات المحاسبية
حول البيانات المالية الموحدة بيان السياسات المحاسبية المتبعة بشكل تفصيلي بما فيها أسس  7تم في إيضاح رقم 

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



 

 

 47       " شركة مساهمة عامة "ية الخليج للصناعات الدوائشركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 "تتمة" األدوات المالية -11

 

 تصنيف األدوات المالية 
 

 2132ديسمبر  13
   الموجودات المالية 
قروض وذمم  

 مدينة
إستثمارات 

 بغرض المتاجرة
إستثمارات 

 حة للبيعمتا
غير الموجودات 

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

      الموجودات
 221472691 221472691 -- -- -- ممتلكات وآالت ومعدات
 92696 92696 -- -- -- استثمارات في عقارات

 1412164 1412164 -- -- -- صافي االستثمار في شركات زميلة
 71627.4 71627.4 -- -- -- المخزون

 42146 42146 -- -- -- موجودات عمليات متوقفة
 62414 -- -- 62414 -- بغرض المتاجرة -إستثمارات 

 472142. 42242 -- -- 642211. ذمم تجارية مدينة وأخرى
 912494 -- -- -- 912494 أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق

 722474 -- 722474 -- -- متاحة للبيع –إستثمارات 
 8198586 58624 138414 386678789 285448411 
 

 1122ديسمبر  72
   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 

      وداتالموج
 2.62191 2.62191 -- -- -- ممتلكات وآالت ومعدات
 212241 212241 -- -- -- استثمارات في عقارات

 .1412.9 .1412.9 -- -- -- صافي االستثمار في شركات زميلة
 1212.41 1212.41 -- -- -- المخزون

 42212 42212 -- -- -- موجودات عمليات متوقفة
 62946 -- -- 62946 -- تاجرةبغرض الم -إستثمارات 

 4922611 .4247 -- -- 4.42947 ذمم تجارية مدينة وأخرى
 492467 -- -- -- 492467 أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق

 192191 -- 192191 -- -- متاحة للبيع –إستثمارات 
 .462624 62946 192191 2261.2.66 1271.2224 



 

 

 48       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 "تتمة" األدوات المالية -11

 
 "تتمة"تصنيف األدوات المالية 

 
 2132ديسمبر  13

 المالية المطلوبات 
غير المطلوبات 

 المجموع المالية
 درهـم ألف ألف درهـم ألف درهـم 

    حقوق الملكية والمطلوبات
 387188789 387188789 -- حقوق الملكية

 288997 288997 -- مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
 346 346 -- التزامات عمليات متوقفة

 228721 -- 228721 أرباح مساهمين غير موزعة
 2368123 218716 3928135 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

 5678761 -- 5678761 من البنوك استالف
 7828795 387638618 285448411 
    

    1122ديسمبر  72

 الماليةالمطلوبات  
غير المطلوبات 

 المجموع المالية
 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 

    حقوق الملكية والمطلوبات
 226422924 226422924 -- حقوق الملكية

 1121.4 1121.4 -- للموظفينمخصص تعويض نهاية الخدمة 
 126 126 -- التزامات عمليات متوقفة

 242119 -- 242119 أرباح مساهمين غير موزعة
 1172964 142112 .291..2 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

 .426211 -- .426211 استالف من البنوك
 4922141 224292274 1271.2224 



 

 

 49 مساهمة عامة" "شركةالخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 "تتمة" األدوات المالية -11
 

 القيمة العادلة
 يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كما يلي:

  معينة ويتم تداولها في أسواق مالية نشطة بناء على يتم تحديد القيمة العادلة لموجودات مالية مرتبطة بشروط
 .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
خدام األسعار الدارجة والمعمول بها في حركات األسواق المالية والمعتمدة على تحليل التدفق النقدي بإست

 ألدوات مالية مشابهة.
 

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

 
 تحليل القيمة العادلة

يل األدوات المالية التي يتم قياسها الحقًا على القياس المبدئي بالقيمة العادلة، مقسمة إلى يبين الجدول التالي تحل
 القيمة العادلة.امكانية تحديد على أساس  7إلى  2ثالثة مستويات من 

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

 دات والمطلوبات المتطابقة.للموجو 

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

 مباشرة )المستقاة من األسعار(.

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

 



 

 

 51 "شركة مساهمة عامة"الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 "تتمة" األدوات المالية -11

 
 "تتمة" القيمة العادلةتحليل 

 
 2132ديسمبر  13
 المجموع 1المستوى  2المستوى  3المستوى  
     

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 
          دات ماليةو موج

      62414 -- -- 62414 اإلستثمارات بغرض المتاجرة
          متاحة للبيع –موجودات مالية 

 142771 -- -- 142771 المدرجة الملكيةأدوات 
 2214. 2214. -- -- أدوات الملكية غير المدرجة

 298954 -- 78314 178158 
 1122ديسمبر  72
 المجموع 7المستوى  1المستوى  2المستوى  
     

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 
          دات ماليةو موج

      62946 -- -- 62946 اإلستثمارات بغرض المتاجرة
          متاحة للبيع –موجودات مالية 

 1122.4 -- -- 1122.4 المدرجة الملكيةأدوات 
 2214. 2214. -- -- أدوات الملكية غير المدرجة

 142912 -- .2214 772216 
 
 
 يجب ادراجها بالقيمة العادلةال يوجد أية مطلوبات مالية  .كن هناك أية تحويالت بين المستويات خالل السنةلم ي، 

 .لجدول أعالهفي اوبالتالي لم يتم إدارج أية إيضاحات 



 

 

 53       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 ""تتمة إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 "تتمة" األدوات المالية -11
 

 أهداف إدارة المخاطر المالية
دارة المخاطر المالية ذات الصلة بأعمال المجموعة  تقوم إدارة المجموعة بمراقبة األسواق المحلية والعالمية ومالحظة وا 

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

 االئتمان، مخاطر السيولة ومخاطر أسعار الفائدة المرتبطة بالتدفقات النقدية.
 

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

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

 
 مخاطر السوق

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

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

 
  مخاطر سعر الفائدةإدارة 

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

 ومتغيرة.
 

    ا تتعرض المجموعة لمخاطر سعر الفائدة وذلك فيما يتعلق بالودائع الثابتة المربوطة لدى البنوك بسعر فائدة كم
     % 7من : 1122% سنويًا )1% إلى 2ثابت. تراوحت نسب الفائدة على الودائع الثابتة خالل السنة الحالية من 

 (.% سنوياً 4إلى 
 

نقطة اساس خالل السنة مع االبقاء على جميع  61ف من البنوك اعلى / أقل من اذا كانت نسبة الفائدة على االستال
 72وحقوق الملكية كما في  1121ديسمبر  72المتغيرات االخرى كما هي فإن ربح المجموعة للسنة المنتهية في 

 مليون درهم(. 1246: 1122مليون درهم ) 1294بحدود  تزيد/  ستنقص 1121ديسمبر 



 

 

 52       " شركة مساهمة عامة "ناعات الدوائية الخليج للصشركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 "تتمة" األدوات المالية -11
 

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

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

 
ارة والتصنيف االئتماني لعمالئها من خالل المعلومات المالية تحصل المجموعة على المعلومات المتعلقة بالجد

لعمالئها  يالمنشورة والمتوفرة للعموم أو من خالل خبرتها في التعامل معهم. تقوم المجموعة بمراجعة التصنيف االئتمان
لى نتائج هذه والمخاطر المرتبطة به بشكل مستمر، ويتم توزيع تعامالت المجموعة مع عمالئها المعتمدين بناء ع

المراجعة. يتم التحكم بمدى التعرض لمخاطر االئتمان بوضع حدود للتعامل التجاري مع عمالء المجموعة وتجري 
مراجعة هذه الحدود واعتمادها بشكل دوري من قبل اإلدارة، كما تقوم المجموعة، حسب الظروف، بطلب والحصول 

 على ضمانات بنكية من عمالئها.
 

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

 مبل مبيعات بالحالية على تشتمل مبيعات السنة  بناء على الخبرة السابقة والظروف االقتصادية السائدة.
بل   (.لعميل رئيسي واحددرهم  77724422111 مبيعات بمبل  :1122)واحد  لعميل رئيسيدرهم  27142111..7

 مبل  1121ديسمبر  72كما في  هذا العميل الرئيسيإجمالي أرصدة الذمم التجارية المدينة المطلوبة من 
 درهم(. 22724612111 :1122درهم ) 114216.2111

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

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

 وذلك بعد طرح خسائر هبوط القيمة.



 

 

 51       " شركة مساهمة عامة "الدوائية الخليج للصناعات شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 "تتمة" األدوات المالية -11
 

 مخاطر تغير أسعار اإلستثمارات
 

 تحليل الحساسية
% بالزيادة أو النقص كما هو 21ات بنسبة كما بتاريخ بيان المركز المالي الموحد، إذا ما تغير سعر اإلستثمار 

 ثبات جميع المتغيرات األخرى فإنه: مفترض أدناه في ظل
  مليــون درهــم( فــي حالــة  1269: 1122مليــون درهــم ) 1264 ســتزيد او تــنقص األربــاح / حقــوق الملكيــة بمبلــ

 اإلستثمارات بغرض المتاجرة.
   مليـون درهـم( فـي حالـة اإلسـتثمارات  1292: 1122)مليـون درهـم  7224ستزيد او تنقص حقوق الملكية بمبلـ

 المتاحة للبيع.
 

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

 عــن القيمــة 21بنســبة  كمــا بتــاريخ بيــان المركــز المــالي الموحــد، إذا مــا زادت أو نقصــت أســعار اإلســتثمارات %
الســوقية بشــكل موحــد لجميــع اإلســتثمارات وذلــك فــي ظــل ثبــات جميــع المتغيــرات األخــرى، فــإن أثــر ذلــك علــى 

 أرباح أو خسائر المجموعة وكذلك على حقوق الملكية تم توضيحه فيما تقدم.
  التغيـر مـن الممكـن % كتغيـر فـي أسـعار اإلسـتثمارات لتعطـي تقيـيم واقعـي حيـث أن ذلـك 21تم إستخدام نسـبة

 وقوعه.
 

 إدارة مخاطر السيولة
إن المسؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة تقع على عاتق مجلس اإلدارة الذي قام بدوره ببناء إطار مناسب 
إلدارة عمليات توفير تمويل قصير أو متوسط أو طويل األجل باإلضافة إلى متطلبات إدارة السيولة األخرى. تقوم 

عة بإدارة مخاطر السيولة وذلك باالحتفاظ باحتياطي نقدي كافي عن طريق مراقبة التدفقات النقدية التقديرية المجمو 
التعامل مع مؤسسات مالية ذات سمعة جيدة باإلضافة إلى دراسة ومطابقة تواريخ استحقاق  والفعلية بشكل مستمر،

 الموجودات والمطلوبات المالية.



 

 

 54       " شركة مساهمة عامة "وائية الخليج للصناعات الدشركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 "تتمة" األدوات المالية -11
 

 "تتمة" إدارة مخاطر السيولة
 

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

 الموجودات المالية
 

  2132ديسمبر  13

 
 خالل سنة

من سنتين إلى 
 المجموع سنوات 5

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    

 722474 722474 -- متاحة للبيع –استثمارات 
 62414 -- 62414 بغرض المتاجرة –استثمارات 

 642211. -- 642211. ذمم تجارية مدينة وأخرى
 912494 -- 912494 دة البنوك والصندوقأرص

 8768644 138414 8458231 اإلجمالي
  

  1122ديسمبر  72

 
 خالل سنة

من سنتين إلى 
 المجموع سنوات 6

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    

 192191 192191 -- متاحة للبيع –استثمارات 
 62946 -- 62946 بغرض المتاجرة –استثمارات 
 4.42947 -- 4.42947 ية مدينة وأخرىذمم تجار 

 492467 -- 492467 أرصدة البنوك والصندوق
 22442.. 192191 622742. اإلجمالي



 

 

 55       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 "تتمة" دوات الماليةاأل -11
 

 "تتمة" إدارة مخاطر السيولة
 

 المطلوبات المالية:
 
  2132ديسمبر  13

 
 خالل سنة

من سنتين إلى 
 المجموع سنوات 6

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    

 64.2.41 2422424 7292144 استالف من البنوك
 112.11 -- 112.11 أرباح مساهمين غير موزعة

 2212726 -- 2212726 مصاريف مستحقةذمم دائنة و 
 7828795 3698696 6318199 اإلجمالي

  

  1133ديسمبر  13

 
 خالل سنة

من سنتين إلى 
 المجموع سنوات 4

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    

 .426211 2112742 7242944 استالف من البنوك
 242119 -- 242119 أرباح مساهمين غير موزعة

 .291..2 -- .291..2 ومصاريف مستحقةذمم دائنة 
 4922141 2112742 6992.12 اإلجمالي

 



 

 

 56       " شركة مساهمة عامة "الخليج للصناعات الدوائية شركة 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 "تتمة" األدوات المالية -11
 

 ألدوات الماليةالقيمة العادلة ل
 يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كما يلي:

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

 قيمتها العادلة بناء على أسعار التداول في السوق.

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

 مماثلة.
 
 األجنبية العمالت صرفمخاطر أسعار إدارة 

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

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

 اإلمارات العربية المتحدة والدوالر األمريكي.
 

 الموحدةالمالية  بياناتاعتماد ال -13

 .1127 رايرفب 12بتاريخ دارة اإلمن قبل مجلس  البيانات المالية الموحدةتمت الموافقة على إصدار 
 


