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حضرة المساهمين الكرام،
تحية طّيبة وبعد،

ير جلفار السنوي لعام ٢٠١٧. بالنيابة عن مجلس إدارة الشركة، يسّرني أن أقّدم تقر
 آخــر مــن األداء الجيــد كمــا توّصلنــا إلــى الحصــول 

ً
يســعدني ويشــّرفني أن أشــارككم األخبــار اإليجابيــة حيــث أننــا حققنــا عامــا

الســادة  إلــى  المســتمّرة  النقديــة  العائــدات  وتواصلــت  جديــدة  منتجــات  علــى  المهّمــة  الموافقــات  بعــض  علــى 
المســاهمين.

 فــي ٢٧ أغســطس ٢٠١٧، أجــرى مجلــس اإلدارة مراجعــة الســتراتيجية الشــركة حيــال 
ً
 عامــا

ً
بعــد تعييــن جيــروم كارل مديــرا

 تركيــز أساســي لنــا وقــد 
ّ
ل تحســين منتجاتنــا العتيــدة محــط

ّ
ــق ببيئــة العمــل وديناميكيــات الصناعــة. ويشــك

ّ
إدارة مــا يتعل

 للغايــة.
ً
كان التحّســن المبكــر مشــّجعا

 مــن التعيينــات المهّمــة األخــرى فــي المناصــب التنفيذيــة عــام ٢٠١٧، مثــل تعييــن 
ً
أجــرى إلــى ذلــك مجلــس اإلدارة عــددا

 فــي توظيــف مهــارات وقــدرات جديــدة فــي مجلــس 
ً
الرئيــس المالــي التنفيــذي الجديــد لــوران دو شــازو. ونســتمّر أيضــا

اإلدارة.
نــا تفــاؤل 

ّ
ســم بهــا عــام ٢٠١٧، تابعنــا العمــل بقــّوة وقّدمنــا نتائــج مشــّجعة. وكل

ّ
وعلــى الرغــم مــن الصعوبــات التــي ات

هــا ســنة مهّمــة للمنظمــة علــى جبهــات متعــّددة.
ّ
حــِذٌر فيمــا ندخــل الســنة الماليــة ٢٠١٨-٢٠١9 باعتبــار أن

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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اإلبداع واالبتكار
تحافــظ جلفــار علــى مكانــة تخّولهــا تحقيــق نمــّو مســتمّر ومســتدام. ففــي العقــد المقبــل، نطمــح إلــى تحويــل 
مــة إلــى شــركة إبداعيــة مــع تأميــن نســبة متزايــدة مــن العائــدات الناتجــة عــن المنتجــات التــي يعتــزم قســم 

ّ
المنظ

ياديــة العالميــة فــي مجــاالت عالجيــة أساســية تضــّم  يــز مكانتنــا الر  إلــى تعز
ً
البحــوث والتطويــر لدينــا طرحهــا. ونهــدف أيضــا

ري وطــّب األمعــاء والمنتجــات المخصصــة اللتئــام الجــروح والمضــاّدات الحيويــة. 
ّ
القلــب وداء الســك

مــن شــأن مجموعــة منتجاتنــا الصلبــة وقدراتنــا الهامــة فــي البحــوث والتطويــر ومواقــع التصنيــع االســتراتيجية، باإلضافــة 
يــق عمــل عالمــي ديناميكــي وهيكليــة حوكمــة ســليمة، أن تســاعدنا علــى البــروز كشــركة دوائيــة عالميــة  إلــى فر
يــادة فــي الربحيــة  عــات المســاهمين مــع ز

ّ
وعلميــة ومتكاملــة وواعــدة. ونحــن علــى يقيــن بأننــا سنســتمّر بتحقيــق توق

ــق األمــوال فــي الســنوات المقبلــة.
ّ

وتحّســن فــي تدف

التوّسع والنمّو
فــي شــركة جلفــار 

ّ
فيمــا ننطلــق نحــو مرحلــة جديــدة مــن التوّســع والنمــّو، أوّد أن أتقــّدم بفائــق الشــكر مــن جميــع موظ

 مســاهمينا وعمالءنــا علــى دعمهــم المتواصــل. 
ً
وشــركائها علــى عملهــم الــدؤوب خــالل عــام ٢٠١٧ كمــا أشــكر أيضــا

يغمرنــا حمــاس بالــغ حيــال اإلمكانيــات المســتقبلية لطــرح منتجــات جديــدة وكســب أســواق جديــدة، ويغمرنــا الحمــاس 
ــع نحــو عــام ٢٠١٨ ملــيء بالنجــاح.

ّ
 لتوّجهنــا الجديــد ونتطل

ً
أيضــا

ير السنوي لمحة عن مسيرتنا حتى اآلن. نأمل أن يقّدم لكم هذا التقر

يل الشكر والتقدير ولكم جز

صاحب السمو الشيخ فيصل بن صقر القاسمي
رئيس مجلس إدارة جلفار
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يــَر جلفــار الســنوي لعــام ٢٠١٧ األّول لــي  يســّرني أن أقــّدم تقر
 
ً
بــدا واضحــا كمديــر عــام. منــذ انضمامــي إلــى شــركة جلفــار، 

الصحيــة  الرعايــة  قطــاُع  فيــه  يبقــى  الــذي  الوقــت  فــي  ــه 
ّ
أن

، هــو يشــهد 
ً
 جــدا

ً
 جذابــا

ً
يقيــا قطاعــا فــي الشــرق األوســط وأفر

 مرحلــة مــن التغييــر الكبيــر ويطــرح مجموعــة مــن التحديــات 
ً
حاليــا

والفــرص علــى حــّد ســواء.

يق جديدة خارطة طر
يــق جديــدة تســتعرض األولوّيــات  عــام ٢٠١٧، قّدمنــا خارطــة طر
طويلــة األمــد بالتوافــق مــع أهــداف رؤيتنــا لعــام ٢٠٢٠. ويحظــى 
الدوائيــة  األعمــال  مجــال  فــي  األداء  تحســيُن  باألولوّيــة 
يــد مــن النمــّو فــي مجــال البحــوث والتطويــر.  والســعي إلــى المز
ن شــركة جلفــار مــن 

ّ
وبفضــل تركيزنــا الجديــد علــى االبتــكار، ســتتمك

االســتثمار فــي الفــرص المتاحــة فــي صناعتنــا لتحقيــق قيمــة 
طويلــة األمــد.

األداء
بالنســبة  بالتحديــات  محفوفــة  أخــرى  ســنة   ٢٠١٧ عــام  ل 

ّ
شــك

الشــرق  منطقــة  فــي  والســّيما  األدويــة  صناعــة  لقطــاع 
قيمــة  تراجــع  إلــى  ذلــك  وُيعــزى  يقيــا  أفر وشــمال  األوســط 
السياســي  ــب 

ّ
والتقل األجنبيــة  العمــالت  ونقــص  العملــة 

والتخفيضــات فــي األســعار والقيــود علــى االســتيراد. وعلــى 
 
ً
الرغــم مــن هــذه العقبــات المعاكســة، اكتســبت جلفــار زخمــا

وحّصــة ســوق بفضــل العمــل المتفانــي الــذي أظهرتــه فــرق 
المنطقــة. أنحــاء  مختلــف  عبــر  العمــل 

لقــد أعدنــا تنظيــم جلفــار ضمــن ثــالث وحــدات أعمــال، أال وهــي 
ري وجلفــار اليــف، 

ّ
أدويــة جلفــار العامــة ومصنــع جلفــار للســك

وســّجلت  الصحيــة.  المســتهلك  لرعايــة  المخصــص  القســم 
 واعــدة، وُيعتَبــر أداء هــذه 

ً
مبيعــات منتجاتنــا الجديــدة أرقامــا

تحقيقــه فــي  يمكننــا  مــا  خيــَر مثــال علــى  الجديــدة  المنتجــات 
المســتقبل.

وقرابــة نهايــة عــام ٢٠١٧، منحتنــا الجهــات الرســمية المنظمــة 
 علــى منتجــات مهّمــة لــداء 

ً
لقطــاع الصّحــة موافقــات جديــدة

ري وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة. وقــد اســتحوذنا 
ّ
الســك

عنــا 
ّ

ووق  Gulf Inject للحقــن  الخليــج  مصنــع  علــى  بنجــاح 
 
ً
أيضــا وآســيا. ودفعنــا  يقيــا  أفر فــي  جديــدة  يــع  توز فاقيــات 

ّ
ات

 
ً
 متطــّورا

ً
 مــن ناحيــة االنتشــار، فافتتحنــا مصنعــا

ً
مــة قدمــا

ّ
بالمنظ

 فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
ً
جديــدا

فنــا مواهــب 
ّ
اإلدارة ووظ يــق  فر تنظيــم  إعــادة  أكملنــا   ،

ً
أخيــرا

بخبرتهــم  شــركتنا  إفــادة  شــأنها  مــن  متعــّددة  أساســية 
مــدراء  المثــال  ســبيل  علــى  فنــا 

ّ
وظ ودرايتهــم.  الواســعة 

يقيــا ومنطقــة مجلــس التعــاون الخليجــي  مبيعــات إقليمييــن ألفر

كلمة المدير العام
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 لشــؤون المــوارد 
ً
ري ورئيســا

ّ
 لقســم الســك

ً
 لقســم رعايــة المســتهلك الصحيــة ورئيســا

ً
يــة ورئيســا والمملكــة العربيــة الســعودية ومناطــق قاّر

اإلعالميــة. والشــؤون  للتواصــل   
ً
ومديــرا يــد  التور لسلســلة   

ً
ورئيســا ية  البشــر

عات
ّ
التطل

يــز تأثيرنــا فــي قطــاع الصناعــة الدوائيــة العالميــة. وقــد قمنــا بالكثيــر علــى جبهــات متعــّددة، علــى  ــز علــى تعز
ّ
ســّجلنا انطالقــة قويــة عــام ٢٠١٨. ونحــن نرك

الجبهة التجارية وجبهة البحوث والتطوير وفي التصنيع. ونعمل على ابتكارات جديدة لزيادة تنّوع مجموعة منتجاتنا، كما نعمل على تحضير مجموعة 
 فــي دولة اإلمــارات العربية المتحدة.

ً
 جديــدا

ً
منتجــات متينــة، ونســتهدف بلــوغ نمــّو ملمــوس خــالل عــام ٢٠١٨ مــع إطــالق ٢٥ منتجــا

 باإلعــالن عــن زيــادة حصتنــا فــي الســوق اإلماراتــي حيــث احتللنــا المركــز األول. ونطمــح إلــى ترســيخ ثقافــة األداء العالــي ضمــن جلفــار وأن يكــون 
ً
ونفخــر أيضــا

 إلى تقديم أفضل الحلول. تاريخنا عريق في دولة اإلمارات العربية 
ً
العلم هو القلب النابض لجلفار، محافظين بذلك على قيمنا وهدفنا الرامي دائما

 الريــادة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة فــي المنطقــة، واجبنــا بــأن نعمل كشــركة مســؤولة، وهو أمر سنســتمّر به تحت قيادتي. 
ّ

المتحــدة، وإذ نحتــل

 
ً
 إلــى الزخــم الــذي نشــهده فــي منتجاتنــا الجديــدة والمنتجــات التــي أطلقناهــا مؤخــرا

ً
ــب التحســين، ونظــرا

ّ
ال ريــب أّن فــي الشــركة مجــاالت متعــّددة تتطل

ــع نحــو عــام ٢٠١٨، ســيجعلنا 
ّ
والتحّســن فــي أداء العمــل، ثقتنــا قويــة فــي قدرتنــا علــى تحقيــق أهدافنــا لعــام ٢٠١٨ بتســجيل نمــّو ملحــوظ. وفيمــا نتطل

اســتثمارنا المتواصــل فــي منتجاتنــا الحاليــة والعتيــدة علــى الطريــق الصــواب لتحقيــق النمــّو المســتدام المتوافــق مــع أهدافنــا.

ــد أّن جلفــار ســتواصل البحــث عــن المزيــد مــن الفــرص لتطويــر العمــل واالســتحواذات المحتملــة لتوســيع مجموعــة منتجاتهــا الراهنــة 
ّ
، أوّد أن أؤك

ً
أخيــرا

والمستقبلية.

ع بحماس نحو العمل معهم 
ّ
في شــركة جلفار وشــركائها وعمالئها على دعمي في ســنتي األولى كمدير عام. أتطل

ّ
 أن أشــكر موظ

ً
وأوّد ختاما

فــي عــام ٢٠١٨ ومــا بعــده لتحقيــق أولوّياتنــا طويلــة األمــد وإحرازنــا التحّســن في أدائنــا من أجل جلفار.

ً
وشكرا

جــــــــيـــــروم كارل
 مدير عام شركة جلفار
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انضممــت إلــى جلفــار فــي مايــو ٢٠١٧، واســتلمت منصــب الرئيــس المالــي التنفيــذي منــذ ســبتمبر 
خــاذ 

ّ
يــق اإلدارة، تابعنــا بات ل عــام ٢٠١٧ مرحلــة انتقاليــة وصعبــة. وبالتعــاون مــع فر

ّ
٢٠١٧. لقــد شــك

يعة التغّيــر وتحقيــق أهدافنــا لعــام ٢٠٢٠. بشــكل عــام، تراجعــت  خطــوات إيجابيــة للتكّيــف مــع بيئــة ســر
عائــدات المبيعــات بنســبة ١٢ فــي المئــة لتصــل إلــى ١,٢٧٣.٤ مليــون درهــم إماراتــي. ويعــود ذلــك 
فــي المقــام األّول إلــى األوضــاع فــي قطــر واليمــن، باإلضافــة إلــى بيئــة التبــادل التجــاري الصعبــة 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

 فــي المبيعــات فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والعــراق 
ً
 قويــا

ً
مــع ذلــك، شــهدنا تســارعا

ولبنــان والجزائــر، باإلضافــة إلــى تعــاٍف فــي ليبيــا ومصــر. وبلــغ صافــي األربــاح 9٠.٣ مليــون درهــم 
فــي  انخفــاض  إلــى  يشــير  مــا  فــي   ،٢٠١٦ عــام  مليــون   ٢١٠.١ بمبلــغ  ٢٠١٧، مقارنــة  عــام  إماراتــي 
يــة، اســتثمرنا  يــف البيعيــة والعامــة واإلدار المبيعــات باإلجمــال. وفيمــا تــّم احتــواء تكاليــف المصار

بصــورة انتقائيــة فــي أســواق ومنتجــات أساســية.

مــن   
ً
جــدا واســعة  مجموعــة  موّزعــة  والتســويق  المبيعــات  فــي  اســتثماراتنا  أن  إدراكنــا  ومــع 

ينــا عمليــة تخصيــص مــوارد لمجموعــة منتجاتنــا مــن أجــل منــح أولويــة المــوارد لألصــول  المنتجــات، أجر
 تنظيــم عمليــات البيــع فــي ســّتة تكّتــالت إقليميــة للســعي إلــى 

ً
واألســواق األقــوى. وأعدنــا أيضــا

ــة قــدر اإلمــكان. وقــد أّسســنا إدارة عالقــات العمــالء، وهــي نظــاٌم  ي ــز وإتاحــة الفــرص التجار التركي
ــز جلفــار علــى األداء المســتدام مــع  جديــد للمبيعــات، وأداة جديــدة إلعــداد الموازنــة بهــدف تركي
يــة بنســبة ١٢ فــي المئــة لتصــل  ات التجار

ّ
إدارة التكاليــف وتحســين توليــد النقــد. وارتفعــت المســتحق

كلمة الرئيس المالي 
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ــرة. وبلــغ 
ّ

إلــى ١,٤9٣.٧ مليــون درهــم، ويعــود ذلــك فــي المقــام األّول إلــى التحصيــالت المتأخ
ــة بـــ ٦٢٧.٨ مليــون عــام ٢٠١٦. ــن ٧٤٠.9 مليــون مقارن صافــي الدي

ــا إلــى ذلــك مــع شــركة برايــس ووتــر هــاووس كوبــرز PWC علــى إطــالق مبــادرة "مشــروع 
ّ
وتعاون

روبــي" لمراجعــة رأس المــال العامــل واالســتفادة منــه قــدر اإلمــكان، باإلضافــة إلــى غــرس "ثقافــة 
المصرفييــن  الشــركاء  عــدد  تحســين  علــى   

ً
أيضــا عملنــا  وقــد  مــة. 

ّ
المنظ فــي  وتطبيقهــا  النقــد" 

ووضعنــا خطــة إلعــادة هيكلــة الديــن.

أن  أولوّياتنــا  ومــن  األســهم.  ألربــاح  مســاهمونا  يوليهــا  التــي  للقيمــة  مدركــة  اإلدارة  وتبقــى 
يــد أربــاح األســهم. وقرابــة نهايــة عــام ٢٠١٧، أعدنــا النظــر إلــى  نحــرص فــي المســتقبل علــى أن تز
قَيمنــا وثقافــة الشــركة وابتكرنــا هوّيــة للعالمــة عكســت الشــركة الجديــدة التــي طّورناهــا وبتنــا 
 عــن الشــركة، ووضعنــا 

ً
لهــا. وقــد أعدنــا تحديــث بوابــة اإلنترانــت الخاصــة بنــا وأطلقنــا فيديــو جديــدا

ّ
نمث

 عالقتنــا مــع الحكومــة اإلماراتيــة 
ً
اســتراتيجية جديــدة لوســائل التواصــل االجتماعــي. وقــد عّززنــا أيضــا

عبــر توقيــع اتفاقيــة اســتراتيجية مــع وزارة الصّحــة اإلماراتيــة للحــرص علــى توفيــر اإلمــدادات الطبيــة 
المهّمــة خــالل األزمــات.

ــارزة لعــام ٢٠١٧ تســميتنا لجائــزة جمعيــة تحالــف المحترفيــن االســتراتيجي  ــا األخــرى الب وتتضّمــن إنجازاتن
لعــام ٢٠١٨ إلــى جانــب الشــركة الحليفــة ميــرك شــارب إنــد دومــي )المعروفــة باســم م.س.د(. 
يقيــا  وكانــت تلــك المــّرة األولــى التــي تتــّم فيهــا تســمية شــركة دوائيــة فــي الشــرق األوســط وأفر
 علــى قيمــة شــراكتنا مــع م.س.د بالنســبة للمرضــى 

ً
 دامغــا

ً
ل ذلــك تأكيــدا

ّ
لهــذه الجائــزة وقــد شــك

ييــن ومجتمــع الرعايــة الصحيــة.
ّ
المحل

عاتنا
ّ
تطل

ــع أن يرتفــع بفضــل االســتحواذات األخيــرة وإطالقــات المنتجــات الجديدة 
ّ

 نتوق
ً
عاتنــا إيجابيــة جــّدا

ّ
تبقــى تطل

إلــى تحقيــق أهدافهــا  لتتابــع ســعيها  ونمــّو منتجاتنــا الموجــودة. وتقــع جلفــار فــي مــكان جّيــد 
يــد مــن النمــّو فــي حصــة الســوق والربحيــة عــام 2018. ــع إلــى المز

ّ
الطموحــة، ونحــن نتطل

يقنــا المتفانــي بكاملــه فــي جلفــار علــى التزامــه الدائــم وعملــه الــدؤوب طيلــة العــام  أوّد أن أشــكر فر
، مســاهمينا، علــى دعمهــم الدائــم. وأنــا 

ً
الفائــت لتحقيــق أهدافنــا االســتراتيجية. ونحــن ممتّنــون أيضــا

 التــي يصبــو إليهــا فــي المســتقبل.
َ

علــى ثقــة فــي أّن جلفــار ستســتمّر فــي منــح المســاهمين القّيمــة

ً
وشكرا

لـــــوران دو شــــازو
الرئيس المالي التنفيذي
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حمدي النور
اللوجستيات وعمليات البيع

شروق سلطان
عمليات التمويل

أحمد الخطيب
العالقات العاّمة والشؤون 

اإلعالمية
سوما قطب
ضمان الجودة

عّساف العرابي
العمليات التقنية

شيخة خميس
مراقبة الجودة

حسام بدر
التسويق

لوران دو شازو
الرئيس المالي التنفيذي

يق إدارة جلفار فر
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عصام حماد
التكنولوجيا الحيوية

محمد الحلبوني
جلفار اليف

م
ّ
مرفت مسل

ميبو
عرفان نابي

ية( قسم المبيعات )المنطقة القار
فاطمة عبيد

المناقصات واألعمال الحكومية
جيروم كارل
المدير العام

شرويت فؤاد
الموارد البشرية

طالل الزاهر
قسم البحوث والتطوير

فاطمة نايع
المدير التنفيذي
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حضورنا الدولي

نبذة عن جلفار
يقيــا. ولحوالــي أربعــة عقــود،  ُتعتبــر جلفــار مــن أكبــر شــركات التصنيــع الدوائــي فــي الشــرق األوســط وأفر
نقــّدم حلــول رعايــة صحيــة مقبولــة الكلفــة ومبدعــة وعاليــة الجــودة للعائــات حــول العالــم. ونتمّتــع 
 فــي 

ً
 إيجابيــا

ً
يــة وإقليميــة ودوليــة لنحــدث تأثيــرا

ّ
بحضــور عالمــي وقــد عقدنــا شــراكات مــع شــركات محل

نفــوس النــاس الذيــن نخدمهــم والمجتمعــات التــي نعمــل فيهــا.

سســت شــركة جلفــار تحــت إشــراف صاحــب الســمو الشــيخ صقــر بــن محمــد القاســمي عــام 1980، وهــي 
ُ
ا

ري وأدويــة جلفــار العامــة واألدويــة الجنيســة 
ّ
ترتكــز علــى ثاثــة مجــاالت عمــل أساســية: مصنــع جلفــار للســك

وقســمنا لرعايــة المســتهلك الصحيــة، جلفــار اليــف. وتســتهدف أدويتنــا فئــات عاجيــة مهّمــة بمــا فيهــا 
ــم باأللــم والتئــام الجــروح والنــدوب 

ّ
طــّب القلــب والجهــاز الهضمــي والمعــوي والرئــة والجلــد والتحك

واألدويــة المضــاّدة للعــدوى.

يقيــا والشــرق األوســط وآســيا تنتــج أكثــر مــن مليــون علبــة   فــي أفر
ً
 دوليــا

ً
 معتمــدا

ً
وتضــّم جلفــار 16 مصنعــا

يمــات والحقــن. وفــي عــام 2012، غدونــا  قــات والكر
ّ
 بمــا فيهــا العقاقيــر والشــراب والمعل

ً
دواء يوميــا

إحــدى أكبــر الشــركات المنتجــة لألنســولين مــع مصنعنــا المتطــّور للتكنولوجيــا الحيويــة فــي اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة.

ــف وتــوّزع مجموعــة واســعة مــن المنتجــات الدوائيــة الحيويــة 
ّ
تضــّم جلفــار أكثــر مــن خمســة آالف موظ

 فــي خمــس قــاّرات فــي أنحــاء العالــم.
ً
إلــى أكثــر مــن 50 بلــدا

١٤



هدفنا
أن نصبح شركة دوائية رائدة معروفة 

 بإبداعها.
ً
دوليا

قيمنا
يادة  ل قيمنا )االحترام والر

ّ
تشك

والتعاون واإلبداع والنزاهة والتعاطف( 
أساس ثقافتنا ومصدر إلهام لسلوكنا. 

يقة عملنا. تحّدد قيُمنا هوّيتنا وطر

غايتنا
تسعى جلفار إلى تقديم نوعّية 
حياة أفضل للعائلة بأسرها، من 

خالل مّدها بالحلول األفضل في 
 تعاطف 

ّ
فئتها وبقيمة فعلية بكل

واحتراف.

لــمــحــــة عــــن 
جــــــلفـــــار
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االحترام
يــن  مقّدر النــاس،  واحتــرام  االحتــراف  علــى  مبنيــة  ثقافــة  نعتنــق 
يــدة التــي تقّدمهــا الــرؤى والثقافــات المتعــّددة. المشــاركات الفر

يادة الر
 فــي 

ً
 مــا نقــوم بــه، بصفتنــا رّوادا

ّ
نلتــزم بتقديــم أداء متمّيــز فــي كل

الرعايــة الصحية العالمية.

التعاون
يــق واحــد لتحقيــق هــدف مشــترك وإنشــاء عالقــات  نعمــل كفر
والنمــّو  حــّد  أقصــى  إلــى  عملنــا  تأثيــر  يــادة  بز لنــا  تســمح  متينــة 

. مــة
ّ
كمنظ

اإلبداع
نؤمــن بــأّن البحــوث والتطويــر عاليــة الجــودة أســاٌس لإلبــداع والحرص 

علــى تحقيــق نجــاح طويــل األمــد فــي قطــاع صناعــة األدوية.

النزاهة
مــع  األوقــات  جميــع  فــي  ونزاهــة  وبصــدق  بشــفافية  نعمــل 

اإلطــالق. علــى  األرفــع  األخالقيــة  المعاييــر  اعتمادنــا 
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 مــن مجلــس اإلدارة وجلفــار أّن الحوكمــة 
ٌّ

مــة. ويــدرك كل
ّ
 جلفــار مجلــُس إدارة مســؤول عــن الوجهــة االســتراتيجية وســلوك المنظ

َ
يديــر شــركة

الرشــيدة مســاهٌم حيــوي فــي فعاليــة مهّمــة الشــركة وراٍع مهــّم للمســاءلة التــي يقــوم بهــا النــاس والمســاهمون اآلخــرون.

وحــــــدات األعــمــــــــال
في جلفار

طـــــاقـــــات التصنيــــــع 
السنوية في جلفار

الهيكلية واإلدارة
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قرص ٣ مليار

 كبسولة 9٤٥ مليون

مسحوق قابل للتعليق٤ مليارات

زجاجة شراب٥١ مليون

ق١٧ مليون
ّ
زجاجة محلول معل

قطرة٦٨ مليون

قارورة9 ماليين

أمبولة٦٨ مليون

أنبوب من الكريمات والمراهم٤٠ مليون

تحميلة١٥٠ مليون

اإلمارات
العـربيــــــة
المتحدة

مناطق اإلنتاج

طاقات التصنيع السنوية 

أمبولة٣٥ مليون

عبوة حقن وريدي٧.٢ ماليين

الحبــوب ٣٥ مليون مــن  ثانويــة  عبــوة 
ت ال لكبســو ا و

قرصمليار

كبسولة٣٠٠ مليون

زجاجة شراب ومحلول ٣٠ مليون
ق

ّ
معل

المملكــــــــــة 
العــــربــيــــــــــــة 
السعودية

 مصنــع
 الخليـــج
للحقــن

١٨



مناطق اإلنتاج
حبة٥٠٠ مليون

كبسولة١٠٠ مليون

زجاجة شراب ومحلول ١٥ مليون
ق

ّ
معل

 أنبوب من المراهم ٢ مليون

اثيـــــــــوبيا
قرص٣٠٠ مليون

كبسولة١٥٠ مليون

زجاجة شراب  ٢ مليون
ق

ّ
ومحلول معل

 أنبوب من المراهم٢ مليون

بنغــــــــالديش
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أعضاء مجلس اإلدارة
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سمو الشيخ
فيصل بن صقر القاسمي
رئيــــــــــــس مجـــــــــــــلس اإلدارة

الشيخ عبداهلل بن فيصل
القاسمي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

حســـــن أحمـــــــد العلكــــيـــــمالشيخ صقر بن حميد القاسمييوســـــــــف عــــــــــلي محـــــــمد

جمال سالم بن درويش النعيمي عــــــــــــلي حســـــــــــــين الــــــــــــزواوي

احــــــمد ســـــــــالم الحــــــــــوسني يز الــــــــــــــــزعابي عــبدالعــــــــــــــز
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يق القيادة فر
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جـــــيــــــــــــــــــروم كـــــــــــارل
المدير العام

لوران دو شازو
الرئيس المالي التنفيذي

ماجــــــــد مــــــــــــــينا
مدير الشؤون التنظيمية

فاطمــة نايـــــع
المدير التنفيذي

حــــــــسام بــــــدر
مدير التسويق
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عات اإلقليمية
ّ
التطل
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السوق العالمي للرعاية 

يقيا لمحة عن منطقة الشرق األوسط وأفر

 ُيعــزى إلــى عــدد مــن العوامــل، مثــل ارتفــاع الدخــل المتــاح وتزايــد الســياحة 
ً
يشــهد الســوق العالميــة للرعايــة الصحيــة نمــّوا

 مــن الفــرص 
ً
الدوليــة وتقــّدم الســكان فــي الســّن. وتدخــل الصناعــة مرحلــة مــن التغييــر الكبيــر التــي تحمــل معهــا عــددا

ــات. والتحّدي

 بضغــوط علــى قطــاع الرعايــة الصحيــة، 
ً
ومــع ارتفــاع متوّســط العمــر، يدعــم التغّيــُر الســكاني نمــوَّ الســوق ويتســّبب أيضــا

ل الكلفــة المســألة األكبــر فــي الرعايــة الصحيــة التــي تواجههــا معظــم 
ّ
والســّيما علــى تســعير المنتجــات وإتاحتهــا. وتشــك

البلــدان مــع محاولتهــا التوفيــق بيــن العــرض والطلــب.

 مــن التكاليــف. ويّتصــف المشــهد التنظيمــي العالمــي 
ً
يــد أيضــا ويســهم التطــور التقنــي فــي تحســين رعايــة المرضــى لكّنــه يز

بالتعقيــد وهــو يمــّر بمرحلــة مــن التطــّور، وذلــك خاصــة بســبب الهواجــس حيــال صّحــة المرضــى وســالمتهم. فيتزايــد عــدد 
قــة بالرعايــة الصحيــة. 

ّ
المرضــى الذيــن يميلــون إلــى الخيــارات األرخــص وبــات لهــم رأي فــي القــرارات المتعل

يقيــا  وتتمّيــز جلفــار بموقــع مالئــم يتيــح لهــا االســتجابة للفــرص المتاحــة فــي الســوق بفضــل حضورهــا القــوّي فــي أفر
ــع أن تســّجال مســتويات النمــّو األعلــى.

ّ
والشــرق األوســط، وهمــا المنطقتــان اللتــان مــن المتوق

• أســـواق 	 بيـــن  مـــن  يقيـــا  وأفر األوســـط  الشـــرق  ًمنطقـــة 
عالميـــا  

ً
نمـــّوا األســـرع  األدويـــة 

• دوالر 	 مليـــار   50 إلـــى  المنطقـــة  تصـــل  أن  ـــع 
ّ

المتوق مـــن 
القادمـــة الخمـــس  الســـنوات  فـــي  يكـــي  أمر

• تجـــذب 	  
ً
فرصـــا وتقـــّدم  تطّورهـــا  فـــي  المنطقـــة  تتابـــع 

الدوائيـــة الصناعـــة  فـــي  فأكثـــر  أكثـــر  االهتمـــام 

• يقيـــا مـــن المناطـــق األســـرع 	 منطقـــة الشـــرق األوســـط وأفر
ــار العالميـــة ــات جلفـ ــبة إلـــى عمليـ  بالنسـ

ً
ــّوا نمـ

• إلـــى 	 يســـهم عـــدد مـــن العوامـــل فـــي تحويـــل المنطقـــة 
نقطـــة جـــذب لتطويـــر قطـــاع الرعايـــة الصحيـــة، ومـــن أبرزهـــا 

اني
ّ
الســـك العامـــل 

• بنمـــّو فـــي إجمالـــي 	 المصحـــوب  اني 
ّ
الســـك التزايـــد  يـــؤّدي 

ــر  ــز الطلـــب علـــى حلـــول جيـــدة وغيـ يـ ـــي إلـــى تعز
ّ
الناتـــج المحل

مكلفـــة للرعايـــة الصحيـــة

• ُيضـــاف إلـــى ذلـــك ارتفـــاُع معـــّدل أمـــراض القلـــب واألوعيـــة 	
فيكتســـب  ري، 

ّ
الســـك لـــداء  المتزايـــد  واالنتشـــار  الدمويـــة 

حيويـــة  
ً

أهميـــة األدويـــة  بالتالـــي قطـــاع 

• ـــي للمنتجـــات الدوائيـــة فـــي 	
ّ
تشـــّجع الحكومـــات التصنيـــع المحل

ـــز جلفـــار علـــى إنشـــاء تحالفـــات 
ّ
أنحـــاء المنطقـــة، لذلـــك ترك

ــا يقيـ ــراكات فـــي الشـــرق األوســـط وأفر وشـ

• فـــي اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، العوامـــل األساســـية للنمـــّو 	

اني 
ّ
انية المواتيـــة، مثـــل التزايـــد الســـك

ّ
هـــي االتجاهـــات الســـك

ان الذيـــن يفـــوق 
ّ
يـــد عـــدد الســـك ـــع بـــأن يز

ّ
المســـتمّر، مـــع توق

 19.6 نســـبته  ـــب 
ّ
مرك ســـنوي  بمعـــّدل   

ً
عامـــا  65 عمرهـــم 

 Euromonitor )المصـــدر:   2020 عـــام  حّتـــى  المئـــة  فـــي 
)International

• القلـــب 	 ري ومـــرض 
ّ
الســـك باألمـــراض مثـــل  تســـهم اإلصابـــة 

الحكومـــة علـــى  إنفـــاق  ارتفـــاع مســـتويات  إلـــى  باإلضافـــة 
خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة ودخـــول واســـع لشـــركات خاصـــة 
العربيـــة  اإلمـــارات  تحويـــل  فـــي  الصحيـــة  العنايـــة  لتغطيـــة 

اب.
ّ

جـــذ إلـــى ســـوق  المتحـــدة 

• 	 
ً
علـــى الرغـــم مـــن أّن اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة تســـتأثر حاليـــا
بنســـبة 26 فـــي المئـــة مـــن إنفـــاق الحكومـــة علـــى الرعايـــة 
الصحيـــة فـــي منطقـــة مجلـــس التعـــاون الخليجـــي )المصـــدر: 
الرعايـــة  فـــي  االســـتثمار  ينخفـــض  Alpen Capital(، فقـــد 

ــعر النفـــط ــاض سـ ــة انخفـ ــة نتيجـ الصّحيـ

• لكـــّن ذلـــك قـــد يفيـــد قطـــاع الرعايـــة الصحيـــة الخـــاص فـــي 	
المســـتقبل مـــع لجـــوء الحكومـــة أكثـــر إلـــى مســـاعدة القطـــاع 

الخـــاص علـــى وضـــع نظـــام عالمـــي للرعايـــة الصحيـــة.
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اّتجاهات القطاع

جاهــات 
ّ
بات تتمّيــز  تغييــر  بمرحلــة  الصحيــة  الرعايــة  قطــاع  يمــّر 

متباعــدة. نســتعرض فــي مــا يلــي الفــرص والتحديــات المهّمــة 
ــر فــي أولوّياتنــا الجديــدة طويلــة األمــد. 

ّ
التــي تؤث
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ان 
ّ
ـــع أن يـــؤّدي تقـــّدم الســـك

ّ
مـــن المتوق

فـــي الســـّن إلـــى ارتفـــاع كلفـــة الرعايـــة 
المعديـــة.  غيـــر  األمـــراض  ازديـــاد  بســـبب 
عـــالوة علـــى ذلـــك، يســـتمّر تزايـــد الطلـــب 
يتســـّبب  الـــذي  الصحيـــة،  الرعايـــة  علـــى 
اني، فـــي الضغـــط 

ّ
 التغّيـــر الســـك

ً
ــا بـــه جزئيـ

ــّددين.  ــات المسـ ــة وموازنـ علـــى الحكومـ
الناميـــة  األســـواق  فـــي  ذلـــك  ـــر 

ّ
ويؤث

بمـــا  ســـواء،  حـــّد  علـــى  والمتقّدمـــة 
األوســـط  الشـــرق  منطقـــة  فيهـــا 
يقيـــا حيـــث تبحـــث الجهـــات الرســـمية  وأفر
المنظمـــة لقطـــاع الصّحـــة باســـتمرار عـــن 
علـــى  القـــدرة  لمعالجـــة  جديـــدة  طـــرق 

األدويـــة.  شـــراء 

تسعير المنتجات 
وإتاحتها

اإلبداع

 
ً
 أساســيا

ً
جــزءا البحــوث والتطويــر  ل 

ّ
تشــك

فللشــركة  جلفــار.  اســتراتيجية  مــن 
وســيصبح  اإلبداعــات  مــن  راســخ   

ّ
ســجل

لنجاحنــا  وقــت  أّي  مــن  أهميــة  أكثــر 
بيئــة  تصبــح  أن  ــع 

ّ
ونتوق المســتقبلي. 

ــز أنظمــة الرعايــة  اإلبــداع أصعــب مــع تركي
بالقيمــة  تعــود  عالجــات  علــى  الصحيــة 

والمجتمــع. للمرضــى  األكبــر 

التغّيرات في سلوكيات 
المستهلكين

وبــات   .
ً
تعقيــدا أكثــر  لتصبــح   

ً
يجيــا تدر ســوق   

ّ
كل معالــم  تتغّيــر 

نــه مــن الحصــول علــى 
ّ
يــض يضطلــع بــدور أكبــر نتيجــة تمك المر

ــط 
ّ
المعلومــات بشــكل أفضــل. ويحتــاج المصّنعــون إلــى مخط

واســتراتيجية لمعالجــة األســئلة والهواجــس وعمليــات التفكيــر. 
 نحــو فئَتيــن واضحَتيــن: أدويــة الوصفــات 

ً
ويشــهد الســوق تحــوال

وفئــة المســتهلك. وعلــى شــركة مثــل جلفــار، مــع مجموعــة 
العامــة  األدويــة  علــى  ــز 

ّ
ترك التــي  المنتجــات  مــن  واســعة 

ري ورعايــة المســتهلك الصحيــة، أن تجيــد 
ّ
والحلــول لــداء الســك

 
ً
قّيمــا  

ً
اقتراحــا وتقــّدم  وتتكّيــف  التعقيــد  هــذا  مــع  التعامــل 

الســوق. فــي  للنجــاح  لجميــع مســاهمينا 

التغّير في النظرة إلى األدوية 
الجنيسة

يــد مــن الثقــة، بــات المســتهلكون يدركــون قــدر  مــع بنــاء المز
المبالــغ التــي يمكنهــم اّدخارهــا مــن خــالل شــراء أدويــة جنيســة، 
نوعيــة  علــى  المســاومة  إلــى  يــن  مضطّر ليســوا  هــم 

ّ
أن كمــا 

ويمكننــا  األدويــة،  لهــذه  نظرتهــم  بالتالــي  وتغّيــرت  الرعايــة. 
التحّســن  يــزال مجــال  الســوق. وال  مالحظــة ذلــك فــي حّصــة 
والمرضــى.  المســتهلكين  لــدى  الثقــة  بنــاء  أجــل  مــن   

ً
متاحــا

األدويــة  منتجــي  بيــن  محتدمــة  تبقــى  المنافســة  أّن  غيــر 
نبقــى  أن  الضــروري  مــن  لذلــك  الجديــدة،  الجنيســة واألدويــة 
كلفــة   

ّ
أقــل أدويــة  إلنتــاج  الدفــع  ويــؤّدي  المنافســة.  فــي 

تميــل فيهــا  كثيــرة  أســواق  تغييــر الحظنــاه فــي  إحــداث  إلــى 
الجنيســة. األدويــة  اســتخدام  إلــى  الحكومــات 
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دعم صوت المستهلك

مـــع انتهاء صالحيـــة براءة االختراع وإطالق الســـلطات المنافســـة 
التحّديـــات، يحصـــل المرضى والممّولون على بدائل أدوية جنيســـة 
ـــز علـــى إيجاد 

ّ
أقـــل تكلفـــة. ومـــن خـــالل تطويـــر عقليـــة مغايـــرة ترك

 عن محاولة هزم المنافســـة، يتـــّم بالتأكيد وصول 
ً
الفـــرص عوضـــا

يد من  ـــع عام ٢٠١٨ أن تعتمد المز
ّ

القيمة إلى المســـتهلك. ونتوق
الشـــركات هذه المقاربة لتوجيه بشـــكل فّعال نماذَج عمل تدعم 

صوت المســـتهلك والســـرعة إلى العالج ونوعيـــة الخدمة.

وازديــاد  العمــر  متوّســط  ارتفــاع  مثــل  اني، 
ّ
الســك التغّيــر  يــؤّدي 

يــادة الطلــب علــى منتجــات الرعايــة  ان اإلجمالــي، إلــى ز
ّ
عــدد الســك

 االزدهــار المتزايــد وتغييــر األنظمــة الغذائيــة 
ً
الصحّيــة. ويســهم أيضــا

يــز الطلــب علــى منتجــات الرعايــة الصحيــة،  وأســلوب الحيــاة فــي تعز
والســّيما مــن أجــل الحــاالت المزمنــة مثــل أمــراض الجهــاز التنفســي.

انية إيجابية
ّ
خصائص سك

توقعات مجتميعة

تظهـــر  أن  الشـــركات  مـــن  نتوقـــع 
أكبـــر  بمســـتويات  تّتتســـم  ســـلوكيات 
والشـــفافية  واإلنصـــاف  النزاهـــة  مـــن 
فـــي  إيجابيـــة  مســـاهمات  تحقـــق  وأن 
المجتمـــع. ومـــن أجـــل أن تحقـــق الشـــركات 
ضمـــان  بالتالـــي  عليهـــا  االســـتدامة، 
بمـــا  لشـــركائها  األمـــد  طويلـــة  القيمـــة 
فيـــن 

ّ
والموظ المســـاهمين  ذلـــك  فـــي 

والمجتمعـــات. والعمـــالء 

بيئة تنظيمية 
وسياسية

 شـــديد 
ً
الصحيـــة قطاعـــا الرعايـــة  ل 

ّ
تشـــك

بـــأن  النـــاس  عـــات 
ّ

توق يعكـــس  التنظيـــم 
مـــن  صارمـــة  لمعاييـــر  المنتجـــات  تخضـــع 
والفعاليـــة.  واألمانـــة  الجـــودة  ناحيـــة 
ـــر تغييـــر السياســـة الوطنيـــة 

ّ
، يؤث

ً
وعالميـــا

فـــي بيئـــة العمل، والســـّيما مـــع إعطاء 
الحكومـــات األّولويـــة فـــي أغلـــب األحيان 

الصحيـــة. للرعايـــة 
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أبرز التطّورات والتوّسع اإلقليمي

افتتاح مصنع جلفار 
للتصنيع الدوائي 

المتطّور وتدشينه 
 في المملكة 

ً
رسميا

العربية السعودية 

الفوز بجائزة جمعية تحالف 
المحترفين االستراتيجي إلى 

جانب الشركة الشريكة 
ميرك شارب إند دومي 

)المعروفة باسم 
م.س.د(، وهو الترشيح 

األّول الذي تحظى به 
شركة دوائية في الشرق 

األوسط وأفريقيا

االستحواذ على مصنع 
الخليج للحقن

توقيع مصنع الخليج 
فاقية 

ّ
للحقن ات

يع مع مركز زليخة  توز
الطّبي اإلماراتي 
الرائد في الرعاية 

الصحية

فاقيات مهّمة 
ّ
توقيع ات

يقيا مع آسيا وأفر

حصول مصنع جلفار 
في المملكة العربية 

السعودية على 
شهادة "ممارسات 

تصنيعية حالية جيدة " 
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األداء
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يعة التغّيــر،   عــام ٢٠١٧. وعلــى الرغــم مــن التحّديــات وبيئــة الســوق ســر
ً
قّدمــت جلفــار أداًء جيــدا

 عــام 
ً
ــا ســّجلت الشــركة مبيعــات بقيمــة ١,٢٧٣ مليــون درهــم إماراتــي مقارنــة بمبلــغ ١,٤٥٤ مليون

ــاح  ــاح التشــغيلية فــي جلفــار إلــى ١١١ مليــون درهــم إماراتــي، وبلــغ صافــي األرب ٢٠١٦. ووصلــت األرب
.
ً
9٠ مليونــا

ص المالي
ّ

الملخ
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٥٤٥

٢٠٢٠ت )١( 

٤٠٠

٢٠١٥

٢٥١

٢٠١٠

١٤٨

٢٠٠٥

٧٧

٢٠٠٠
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١99٥

١٧

١99٠

نمّو جلفار

يكية )سعر الصرف الثابت( العائدات بماليين الدوالرات األمر

ً
يا )١(E تقدير

من بين الشركات الدوائية الخمس األولى في المملكة العربية 
السعودية )بيانات صادرة عن معهد "آي. إم. إس(

من بين الشركات الدوائية العشر في دول شرق البحر المتوّسط

ى العشرة في المئة 
ّ
نمّو األرباح وأرباح األسهم يتخط

الشركة الرائدة في سوق اإلمارات العربية 
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يطيـــب لمجلـــس إدارة شـــركة الخليـــج للصناعـــات الدوائيـــة ش.م.ع. )"الشـــركة"( وشـــركاتها التابعـــة 
المدققـــة  الموحـــدة  الماليـــة  بالبيانـــات  مرفقـــأ  يرهـــم  تقر تقديـــم  "جلفـــار"(  أو  )"المجموعـــة" 

للمجموعـــة للســـنة المنتهيـــة فـــي ١ ٣ ديســـمبر ٢٠١٧.

سجلت جلفار مبيعات بقيمة ١.٢٧ مليار درهم، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة ١٣.١% مقابل 
مبيعات ٢٠١٦ البالغة ١.٤٦ مليار درهم.

بلغ صافي الربح 9٠.٣ مليون در هم للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ مقارنة مع مبلغ ٢١٠.١ 
مليون در هم في العام السابق، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة ٥٧%.

يـــز مكانتهـــا القويـــة فـــي األســـواق الرئيســـية مثـــل دول  تتمثـــل اســـتراتيجية جلفـــار لعـــام ٢٠١٨ فـــي تعز
ـــر العامـــة  ـــدة فـــي الســـوق فـــي مجـــال العقاقي مجلـــس التعـــاون الخليجـــي وأن نكـــون الشـــركة الرائ
يـــز منشـــآتها الصناعيـــة  مـــن خـــالل تقديـــم العديـــد مـــن المنتجـــات الجديـــدة. وترغـــب جلفـــار فـــي تعز

الخارجيـــة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية.

ير مجلس اإلدارة تقر

األداء المالي

 النظرة لعام 2018
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يعـــات اربـــاح نقديـــة بنســـبة ١٠% واســـهم منحـــة بنســـبة ٣% لمســـاهمي  أوصـــى مجلـــس اإلدارة بتوز
الشركة.

ير. قام مجلس اإلدارة بتعيين شركة برايس ووترهاوس كوبرز كمدققين للحسابات لفترة التقر

يـــود اعضـــاء مجلـــس اإلدارة التعبيـــر عـــن امتنانهـــم وتقديرهـــم لجميـــع المســـاهمين والعمـــالء 
وشـــركاء األعمـــال والهيئـــات الحكوميـــة والبنـــوك والمؤسســـات الماليـــة وموظفـــي الشـــركة علـــى 

 مـــن القـــوة والتحفيـــز. 
ً
يـــدا دعمهـــم المتواصـــل الـــذي أضفـــى مز

بالنيابة عن مجلس اإلدارة

صاحب السمو الشيخ فيصل بن صقر القاسمي
 رئيس مجلس اإلدارة

٢٨ مارس ٢٠١٨

 توزيعات ارباح مقترحة

مدققو الحسابات

شكر وتقدير
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يـــة عـــن المركـــز المالـــي الموحـــد لشـــركة الخليـــج للصناعـــات الدوائيـــة  برأينـــا، تعّبـــر البيانـــات الماليـــة الموحـــدة بشـــكل عـــادل ومـــن كافـــة النواحـــي الجوهر
 "المجموعـــة" أو "جلفـــار"( كمـــا فـــي ٣١ ديســـمبر ٢٠١٧ وعـــن أدائهـــا المالـــي الموحـــد وتدفقاتهـــا 

ً
ش.م.ع. )الشـــركة( وشـــركاتها التابعـــة )معـــا

يـــر الماليـــة.  للمعاييـــر الدوليـــة للتقار
ً
يـــخ وفقـــا النقديـــة الموحـــدة للســـنة المنتهيـــة بذلـــك التار

نطاق التدقيقا

تشمل البيانات المالية الموحدة للمجموعة ما يلي:

بيان المركز المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .	•
يخ.	• بيان الدخل الموحد للسنة المنتهية بذلك التار
يخ.	• بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد للسنة المنتهية بذلك التار
يخ.	• بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية بذلك التار
يخ.	• بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التار
 للسياسات المحاسبية الهامة.	•

ً
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة وتشمل ملخصا

أساس الرأي
يـــد مـــن التفصيـــل ضمـــن فقـــرة   لهـــذه المعاييـــر بمز

ً
 لمعاييـــر التدقيـــق الدوليـــة. ويتـــم إيضـــاح مســـؤولياتنا وفقـــا

ً
ينـــا تدقيقنـــا وفقـــا بلقـــد أجر

يرنـــا. مســـؤوليات مدقـــق الحســـابات حـــول تدقيـــق البيانـــات الماليـــة الموحـــدة المدرجـــة ضمـــن تقر

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

االستقاللية
 للقواعـــد األخالقيـــة للمحاســـبين المهنييـــن الصـــادرة عـــن مجلـــس المعاييـــر األخالقيـــة الدوليـــة للمحاســـبين 

ً
إننـــا مســـتقلون عـــن المجموعـــة وفقـــا

ـــا بمســـؤولياتنا  ـــات الماليـــة الموحـــدة فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة. وقـــد التزمن ـــا علـــى البيان والمتطلبـــات األخالقيـــة التـــي تتعلـــق بتدقيقن
ـــات والقواعـــد.  لهـــذه المتطلب

ً
ـــة األخـــرى وفقـــا األخالقي
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ير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في تقر
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ير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة التقر
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ـــة الموحـــدة. وعلـــى وجـــه  ـــات المالي ـــة فـــي البيان ي ـــة النســـبية وتقييـــم مخاطـــر األخطـــاء الجوهر ـــد األهمي ـــا بتحدي ـــا، قمن فـــي إطـــار تصميـــم تدقيقن
ـــرات المحاســـبية الهامـــة التـــي انطـــوت علـــى وضـــع  ـــار األحـــكام الذاتيـــة التـــي وضعتهـــا اإلدارة، ومنهـــا مـــا يتعلـــق بالتقدي ـــا باالعتب الخصـــوص، أخذن
افتراضـــات ومراعـــاة األحـــداث المســـتقبلية غيـــر المؤكـــدة بطبيعتهـــا. وكمـــا هـــو الحـــال فـــي كل مـــن عمليـــات التدقيـــق لدينـــا، تطرقنـــا أيضـــا إلـــى 
مخاطـــر تجـــاوز اإلدارة للرقابـــة الداخليـــة، بمـــا فـــي ذلـــك بيـــن أمـــور أخـــرى، النظـــر فـــي مـــا إذا كان هنـــاك دليـــل علـــى التحيـــز الـــذي يمثـــل مخاطـــر وجـــود 

ـــال. يـــة بســـبب االحتي أخطـــاء جوهر

لقـــد قمنـــا بتصميـــم نطـــاق التدقيـــق مـــن أجـــل تنفيـــذ أعمـــال كافيـــة تمكننـــا مـــن تقديـــم رأي حـــول البيانـــات الماليـــة الموحـــدة ككل، مـــع األخـــذ بعيـــن 
االعتبـــار هيـــكل المجموعـــة، والعمليـــات المحاســـبية والضوابـــط، والقطـــاع الـــذي تعمـــل فيـــه المجموعـــة.

أمور التدقيق الرئيسية
أمـــور التدقيـــق الرئيســـية هـــي تلـــك األمـــور التـــي، فـــي تقديرنـــا المهنـــي، كانـــت أكثـــر األمـــور أهميـــة أثنـــاء تدقيقنـــا علـــى البيانـــات الماليـــة الموحـــدة 
ـــا حولهـــا، وال  ـــن رأين ـــة الموحـــدة ككل، وفـــي تكوي ـــات المالي ـــا علـــى البيان ـــم التطـــرق إلـــى هـــذه األمـــور فـــي ســـياق تدقيقن ـــة. وقـــد ت ـــرة الحالي للفت

 بشـــأن هـــذه األمـــور. 
ً
 منفصـــال

ً
ـــا نقـــدم رأي

أمر التدقيق الرئيسي

ية المشكوك في تحصيلها كفاية مخصص الذمم المدينة التجار

ــات الماليـــة  ــاح ١١ مـــن البيانـ ــر اإليضـ يـــة واألخـــرى، انظـ يـــة المدرجـــة ضمـــن الذمـــم المدينـــة التجار يـــد مـــن التفاصيـــل حـــول الذمـــم المدينـــة التجار لمز
الموحـــدة.

يـــة مـــن أمـــور التدقيـــق الرئيســـية ألن اإلدارة تضـــع تقديـــرات هامـــة حـــول إمكانيـــة اســـترداد هـــذه األرصـــدة وتقديـــر  لقـــد اعتبرنـــا الذمـــم المدينـــة التجار
مـــدى الحاجـــة إلـــى رصـــد مخصـــص النخفـــاض القيمـــة فيمـــا يتعلـــق بهـــذه األرصـــدة. إن حجـــم أي انخفـــاض ناتـــج فـــي قيمـــة المبالـــغ المســـتحقة 

يـــا للبيانـــات الماليـــة الموحـــدة. قـــد يكـــون جوهر

كيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسي

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

ية وفترة التحصيل العامة باستخدام معدل المبيعات اليومية القائم. راجعنا أعمار الذمم المدينة التجار

ــبة لهـــذه الذمـــم  ــتردادها. وبالنسـ ــر مـــن ٦ أشـــهر لتحـــري إمكانيـــة اسـ ــر ســـدادها ألكثـ يـــة التـــي تأخـ ــار جميـــع الذمـــم المدنيـــة التجار ــا باالعتبـ أخذنـ
ـــا للمبيعـــات وأنشـــطة التحصيـــل خـــالل الســـنة والتحصيـــالت الالحقـــة والعالقـــات مـــع  ـــا مـــن تقييـــم اإلدارة مـــن خـــالل تحليلن يـــة، تحققن المدينـــة التجار

العمـــالء واالســـتقرار المالـــي للعميـــل.

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

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

منهجنا في التدقيق

٤١



يـــر  يـــخ تقر يـــر مجلـــس اإلدارة الـــذي حصلنـــا عليـــه قبـــل تار تتحمـــل اإلدارة المســـؤولية عـــن المعلومـــات األخـــرى. وتشـــمل المعلومـــات األخـــرى تقر
يـــر مدقـــق الحســـابات حولهـــا. مدقـــق الحســـابات الماثـــل، ولكنهـــا ال تشـــمل البيانـــات الماليـــة الموحـــدة وتقر

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

وفيمـــا يتعلـــق بتدقيقنـــا علـــى البيانـــات الماليـــة الموحـــدة، تقتصـــر مســـؤوليتنا علـــى قـــراءة المعلومـــات األخـــرى المحـــددة ســـلفا،ً وفـــي ســـبيل 
يـــة مـــع البيانـــات الماليـــة الموحـــدة أو مـــع المعلومـــات التـــي توصلنـــا  ذلـــك فإننـــا ننظـــر فـــي مـــا إذا كانـــت المعلومـــات األخـــرى تتعـــارض بصـــورة جوهر

يـــة بصـــورة أو بأخـــرى. إليهـــا أثنـــاء التدقيـــق، أو مـــا إذا كانـــت تبـــدو أنهـــا تتضمـــن أخطـــاء جوهر

يـــر مدقـــق الحســـابات، إلـــى  يـــخ تقر إذا توصلنـــا، بنـــاًء علـــى العمـــل الـــذي نكـــون قـــد قمنـــا بـــه علـــى المعلومـــات األخـــرى التـــي حصلنـــا عليهـــا قبـــل تار
ـــا شـــيء لإلبـــالغ عنـــه فـــي  ـــا. ليـــس لدين يرن ـــان هـــذه الحقائـــق فـــي تقر ـــا ملزمـــون ببي يـــة فـــي هـــذه المعلومـــات األخـــرى، فإنن وجـــود أخطـــاء جوهر

هـــذا الشـــأن.

ـــة، وكذلـــك إعدادهـــا  ـــر المالي ي ـــة للتقار ـــر الدولي ـــة وفقـــا للمعايي ـــة الموحـــدة وعرضهـــا بصـــورة عادل ـــات المالي إن اإلدارة مســـؤولة عـــن إعـــداد البيان
ية للقانـــون االتحـــادي لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة رقـــم ) ٢( لســـنة ٢٠١٥ ، وعـــن تلـــك الرقابـــة الداخليـــة التـــي تـــرى اإلدارة  طبقـــا لألحـــكام الســـار

يـــة ســـواًء كانـــت ناشـــئة عـــن احتيـــال أو خطـــأ. يـــة لكـــي تتمكـــن مـــن إعـــداد بيانـــات ماليـــة موحـــدة خاليـــة مـــن أي أخطـــاء جوهر أنهـــا ضرور

وعنـــد إعـــداد البيانـــات الماليـــة الموحـــدة، فـــإن اإلدارة تعـــد مســـؤولة عـــن تقييـــم مـــدى قـــدرة المجموعـــة علـــى االســـتمرار فـــي عملهـــا التجـــاري 
ية المحاســـبي إال إذا كانـــت اإلدارة تعتـــزم  ية، وكـــذا اســـتخدام مبـــدأ االســـتمرار واإلفصـــاح - عنـــد الضـــرورة - عـــن األمـــور المتعلقـــة بهـــذه االســـتمرار

تصفيـــة المجموعـــة أو وقـــف أنشـــطتها أو لـــم يكـــن لديهـــا أي بديـــل واقعـــي ســـوى القيـــام بذلـــك.

ير المالية للمجموعة. يتحمل القائمون على الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقار

يـــة، ســـواء  تتمثـــل أهدافنـــا فـــي الحصـــول علـــى تأكيـــد معقـــول حـــول مـــا إذا كانـــت البيانـــات الماليـــة الموحـــدة ككل خاليـــة مـــن األخطـــاء الجوهر
يـــر مدقـــق الحســـابات الـــذي يشـــمل رأينـــا. يعـــد التأكيـــد المعقـــول مســـتوًى عاليـــا مـــن التأكيـــد، ولكنـــه  كانـــت ناشـــئة عـــن احتيـــال أو خطـــأ، وإصـــدار تقر
ليـــس ضمانـــا علـــى أن عمليـــة التدقيـــق المنفـــذة وفقـــا لمعاييـــر التدقيـــق الدوليـــة ستكشـــف دائمـــا عـــن أي خطـــأ جوهـــري إن وجـــد. يمكـــن أن تنشـــأ 
، علـــى القـــرارات 

ً
 أو إجمـــاال

ً
يـــة إذا كان مـــن المتوقـــع إلـــى حـــد معقـــول أن تؤثـــر تلـــك األخطـــاء، إفـــرادا األخطـــاء مـــن االحتيـــال أو الخطـــأ، وتعتبـــر جوهر

االقتصاديـــة التـــي يتخذهـــا المســـتخدمون علـــى أســـاس هـــذه البيانـــات الماليـــة الموحـــدة.

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

معلومات أخرى

مسؤوليات اإلدارة والقائمين على الحوكمة حول البيانات المالية الموحدة

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

٤٢



يـــة،  يـــن ونتائـــج التدقيـــق الجوهر كمـــا نتواصـــل مـــع القائميـــن علـــى الحوكمـــة فيمـــا يتعلـــق، مـــن بيـــن أمـــور أخـــرى، بنطـــاق وتوقيـــت التدقيـــق المقرر
بمـــا فـــي ذلـــك أي أوجـــه قصـــور مهمـــة نحددهـــا فـــي الرقابـــة الداخليـــة أثنـــاء تدقيقنـــا.

نقـــدم أيضـــا للقائميـــن علـــى الحوكمـــة بيانـــا بأننـــا قـــد امتثلنـــا للمتطلبـــات األخالقيـــة المعمـــول بهـــا فـــي شـــأن االســـتقاللية، كمـــا أننـــا نبلغهـــم بجميـــع 
العالقـــات وغيرهـــا مـــن المســـائل التـــي ُيعتقـــد إلـــى حـــد معقـــول أنهـــا قـــد تؤثـــر علـــى اســـتقالليتنا، وســـبل الحمايـــة منهـــا إن لـــزم األمـــر.

ومـــن بيـــن األمـــور المنقولـــة للقائميـــن علـــى الحوكمـــة، فإننـــا نحـــدد تلـــك األمـــور التـــي كانـــت لهـــا أهميـــة قصـــوى أثنـــاء التدقيـــق علـــى البيانـــات 
يـــر مدقـــق الحســـابات باســـتثناء مـــا تحظـــر  الماليـــة الموحـــدة للفتـــرة الحاليـــة والتـــي تمثـــل بدورهـــا أمـــور التدقيـــق الرئيســـية، ثـــم ندرجهـــا فـــي تقر
يرنـــا إذا  يعات اإلفصـــاح عنـــه للـــرأي العـــام أو إذا قررنـــا - فـــي حـــاالت نـــادرة للغايـــة - أن أمـــر مـــا ال ينبغـــي اإلفصـــاح عنـــه فـــي تقر النظـــم أو التشـــر
ـــا التـــي ســـتعود علـــى الصالـــح العـــام مـــن  ـــا نتوقـــع إلـــى حـــد معقـــول بـــأن اإلفصـــاح عـــن هـــذا األمـــر ســـوف يتـــرك تداعيـــات ســـلبية تفـــوق المزاي كن

جـــراء هـــذا اإلفصـــاح.

 لمعاييـــر التدقيـــق الدوليـــة، فإننـــا نمـــارس التقديـــر المهنـــي ونتبـــع مبـــدأ الشـــك المهنـــي طـــوال 
ً
وفـــي إطـــار عمليـــة التدقيـــق المنفـــذة وفقـــا

أعمـــال التدقيـــق. كمـــا أننـــا نلتـــزم بالتالـــي:

• يـــة فـــي البيانـــات الماليـــة الموحـــدة، ســـواء كانـــت ناشـــئة عـــن االحتيـــال أو الخطـــأ، وتصميـــم وتنفيـــذ إجـــراءات 	 تحديـــد وتقييـــم مخاطـــر األخطـــاء الجوهر
ـــا. إن خطـــر عـــدم الكشـــف عـــن أي أخطـــاء  ـــة تدقيـــق كافيـــة ومناســـبة توفـــر أساســـا لرأين التدقيـــق التـــي تالئـــم تلـــك المخاطـــر، والحصـــول علـــى أدل
ـــر أو الحـــذف المتعمـــد أو  ـــال علـــى التواطـــؤ أو التزوي ـــر مـــن الخطـــر الناجـــم عـــن الخطـــأ حيـــث قـــد ينطـــوي االحتي ـــال يعـــد أكب ـــة ناتجـــة عـــن االحتي ي جوهر

يـــف أو تجـــاوز الرقابـــة الداخليـــة. التحر

• تكويـــن فهـــم حـــول ضوابـــط الرقابـــة الداخليـــة المتعلقـــة بأعمـــال التدقيـــق مـــن أجـــل تصميـــم إجـــراءات تدقيـــق مالئمـــة للظـــروف، وليـــس لغـــرض إبـــداء 	
رأي حـــول فعاليـــة الرقابـــة الداخليـــة للمجموعـــة.

• تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات اإلدارة.	

•  إلـــى أدلـــة التدقيـــق التـــي يتـــم الحصـــول عليهـــا تحديـــد مـــا إذا 	
ً
ية المحاســـبي، واســـتنادا معرفـــة مـــدى مالءمـــة اســـتخدام اإلدارة لمبـــدأ االســـتمرار

 كبيـــرة حـــول قـــدرة المجموعـــة علـــى االســـتمرار كمنشـــأة عاملـــة. 
ً
كان هنـــاك عـــدم يقيـــن مـــادي يتعلـــق بأحـــداث أو ظـــروف يمكـــن أن تثيـــر شـــكوكا

يـــر مدقـــق الحســـابات إلـــى اإلفصاحـــات ذات الصلـــة فـــي  وإذا توصلنـــا إلـــى وجـــود عـــدم يقيـــن مـــادي، فإننـــا مطالبـــون بلفـــت االنتبـــاه فـــي تقر
ـــة التدقيـــق  ـــة. إن االســـتنتاجات التـــي نتوصـــل لهـــا تتوقـــف علـــى أدل ـــر كافي ـــا إذا كانـــت تلـــك اإلفصاحـــات غي ـــل رأين ـــة الموحـــدة، أو تعدي ـــات المالي البيان
يـــر مدقـــق الحســـابات. ومـــع ذلـــك، فـــإن األحـــداث أو الظـــروف المســـتقبلية قـــد تدفـــع المجموعـــة إلـــى  يـــخ تقر التـــي يتـــم الحصـــول عليهـــا حتـــى تار

التوقـــف عـــن االســـتمرار كمنشـــأة عاملـــة.

• ــا إذا كانـــت البيانـــات الماليـــة 	 ــا فـــي ذلـــك اإلفصاحـــات، وتحديـــد مـ ــا، بمـ تقييـــم العـــرض الشـــامل للبيانـــات الماليـــة الموحـــدة ونســـقها ومحتوياتهـ
ــادل. ــرض العـ ــن العـ ــو الـــذي يضمـ ــة علـــى النحـ ــداث ذات العالقـ ــالت واألحـ ــل المعامـ ــدة تمثـ الموحـ

• يـــة داخـــل المجموعـــة إلبـــداء 	 الحصـــول علـــى أدلـــة تدقيـــق كافيـــة ومناســـبة فيمـــا يتعلـــق بالمعلومـــات الماليـــة للكيانـــات أو األنشـــطة التجار
رأي حـــول البيانـــات الماليـــة الموحـــدة. كمـــا أننـــا مســـؤولون عـــن توجيـــه أعمـــال التدقيـــق علـــى المجموعـــة واإلشـــراف عليهـــا وأدائهـــا، ونظـــل 

ــا حـــول التدقيـــق. ــن رأينـ ــا عـ مســـؤولين دون غيرنـ

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

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة )تابع(

٤٣



 لمتطلبات القانون اإلتحادي لدولة األمارات العربية المتحدة رقم )٢( لسنة ٢٠١٥، نفيدكم بما يلي: 
َ
إضافة إلى ذلك ووفقا

ية لغرض تدقيقنا. )١( أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي اعتبرناها ضرور

ية للقانـــون االتحـــادي لدولـــة االمـــارات العربيـــة   لألحـــكام الســـار
َ
يـــة، طبقـــا )٢( ان الببانـــات الماليـــة الموحـــدة قـــد أعـــدت، مـــن كافـــة النواحـــي الجوهر

المتحـــدة رقـــم )٢( لســـنة ٢٠١٥.

)٣( ان المجموعة قد احتفظت بدفاتر محاسبية سليمة.

ير مجلس اإلدارة تتوافق مع الدفاتر المحاسبية للمجموعة. )٤( ان المعلومات المالية التي يتضمنها تقر

ـــة فـــي ٣١ ديســـمبر  ـــان االســـتثمار فـــي األســـهم خـــالل الســـنه المنتهي ـــة الموحـــدة يبين ـــات المالي ـــن رقـــم )٨( ورقـــم )١٠( مـــن البيان )٥( ان اإليضاحي
٢٠١٧، إن وجـــد.

)٦( ان االيضـــاح رقـــم )٢٨( مـــن البيانـــات الماليـــة الموحـــدة يبيـــن المعامـــالت الهامـــة مـــع األطـــراف ذات العالقـــة والشـــروط التـــي بموجبهـــا أبرمـــت 
هـــذه المعامـــالت.

ـــأن المجموعـــة قـــد خالفـــت خـــالل الســـنة المنتهيـــة فـــي ٣١  ـــا نعتقـــد ب ـــا مـــا يجعلن ـــا لـــم يلفـــت انتباهن ـــاًء علـــى المعلومـــات المقدمـــة لن )٧( أنـــه بن
ية للقانـــون االتحـــادي لدولـــة االمـــارات العربيـــة المتحـــدة رقـــم )٢( لســـنه ٢٠١٥، أو فيمـــا يتعلـــق بالشـــركة   مـــن األحـــكام الســـار

ً
ـــا ديســـمبر ٢٠١٧ أي

ـــر جوهـــري علـــى أنشـــطتها أو مركزهـــا المالـــي كمـــا فـــي ٣١ ديســـمبر ٢٠١٧. وعقـــد تأسيســـها بشـــكل يمكـــن ان يكـــون لـــه تأثي

)٨( أن اإليضاح رقم )٢١( من البيانات المالية الموحدة يبين المساهمات االجتماعية خالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

برايس ووترهاوس كوبرز
٢9 مـــارس ٢٠١٨

جاك فاخوري 
سجل مدققي الحسابات المشتغلين رقم ٣٧9 

أبوظبي, األمارات العربية المتحدة

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

ير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى تقر

٤٤



٤٥



المالحظات على الصفحات من ٥٤ إلى ٦٣ جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

كما في ٣١ ديسمبر 

20172016

مليون درهممليون درهمإيضاح

الموجودات

موجودات غير متداولة

51,156.91,162.8ممتلكات ومنشأت ومعدات 
646.549.9موجودات غير ملموسة

7268.4263.7استثمار في شركة زميلة 

811.547.2موجودات مالية متاحة للبيع

1,483.31,523.6
موجودات متداولة

9328.0387.2مخزون

100.319.0موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة 

111,547.61,379.6ذمم مدينة تجارية وأخرى
12168.5164.0ارصدة نقدية وبنكية

2,044.41,949.8
3,527.73,473.4مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

131,124.81,092.0رأس المال
14562.4546.0احتياطي قانوني

15184.8184.8احتياطي اختياري

(120.0)(136.6)احتياطي تحويل عمالت أجنبية 

2.02.7احتياطي القيمة العادلة 

328.3462.1ارباح محتجزة

2,065.72,167.6راس المال واالحتياطيات العاندة إلى مالك الشركة
144.6138.6الحصص غير المسيطرة

2,210.32,306.2مجموع حقوق الملكية

شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.
بيان المركز المالي الموحد

٤٦



المالحظات على الصفحات من ٥٤ إلى ٦٣ جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

كما في ٣١ ديسمبر 

20172016

مليون درهممليون درهمإيضاح

المطلوبات
مطلوبات غير متداولة

1646.744.3مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

17409.9304.0قروض بنكية

456.6348.3

مطلوبات متداولة

17499.5487.7قروض بنكية

18361.3331.2ذمم داننة تجارية ومستحقات اخرى

860.8818.9

1,317.41,167.2مجموع المطلوبات
٫3,527.73,473.4مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

اعتمدت هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٨ ووقعها بالنيابة عن مجلس:

جيروم كارل
المدير العام 

صاحب السمو الشيخ فيصل بن صقر القاسمي
رئيس مجلس اإلدارة

٤٧



المالحظات على الصفحات من ٥٤ إلى ٦٣ جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر

20172016
مليون درهممليون درهمإيضاح

191,273.41,454.5مبيعات
(703.8)(626.6)20تكلفة المبيعات

646.8750.7إجمالي الربح
(110.6)(108.6)21مصاريف عمومية وإدارية

(463.7)(465.2)22مصاريف بيع وتوزيع
2314.18.1إيرادات أخرى

22.6(0.9)24(الخسارة) / الربح من االستثمارات
724.722.1حصة من ربح استثمار محتسب باستخدام طريقة حقوق الملكية

110.9229.2ربح التشغيل
5.18.9إيرادات تمويل

(28.0)(25.7)تكاليف تمويل
(19.1)(20.6)تكاليف تمويل بالصافي

90.3210.1ربح السنة
الربح العائد إلى:

94.9212.1ُمالك الشركة
(2.0)(4.6)الحصص غير المسيطرة

90.3210.1
258.218.9الربحية األساسية والمخّفضة للسهم )بالفلس(

بيان الدخل الموحد

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

٤٨



المالحظات على الصفحات من ٥٤ إلى ٦٣ جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر

20172016
مليون درهممليون درهمإيضاح

90.3210.1ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر:

بنود ُيحتمل إعادة تصنيفها في الربح أو الخسارة

(5.6)(0.1)التغّير في القيمة العادلة لموجودات مالية متاحة للبيع

(8.3)(0.6)تعديل إعادة التصنيف عن استبعاد موجودات مالية متاحة للبيع

(0.7)(13.9)

(116.7)(16.6)فروق تحويل عمالت أجنبية
(130.6)(17.3)مجموع الخسارة الشاملة األخرى

73.079.5مجموع الدخل الشامل للسنة
العائد إلى:

77.681.5ُمّلاك الشركة
(2.0)(4.6)الحصص غير المسيطرة

73.079.5

٤9



المالحظات على الصفحات من ٥٤ إلى ٦٣ جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

احتياطيرأس المال
قانوني

احتياطي
اختياري

احتياطي 
تحويل

عمالت أجنبية

احتياطي
القيمة 
العادلة

أرباح
محتجزة

العائد إلى
ُمّلاك الشركة

الحصص
غير 

المسيطرة
المجموع

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

16.6421.52,201.691.22,292.8(3.3)1,050.0532.0184.8في 1 يناير 2016
210.1(2.0)212.1212.1-----ربح السنة

(130.6-(130.6)-(13.9)(116.7)---الخسارة الشاملة األخرى للسنة

79.5)2.0(212.181.5)13.9()116.7(---مجموع الدخل الشامل للسنة

---(42.0)----42.0إصدار أسهم منحة (اإليضاحان ١٣ و ٢6)

(115.5)-(115.5)(115.5)-----توزيعات أرباح نقدية لسنة ٢٠١5 (اإليضاحان ١٣ و ٢6)

---(14.0)---14.0-تحويل إلى احتياطي قانوني

49.449.4-------الحركة في الحصص غير المسيطرة

42.014.0-)116.7()13.9(40.6)34.0(47.413.4

2.7462.12,167.6138.62,306.2)120.0(1,092.0546.0184.8الرصيد في 31 ديسمبر 201
90.3(4.6)94.994.9-----ربح السنة

(17.3)-(17.3)-(0.7)(16.6)---الخسارة الشاملة األخرى للسنة

73.0)4.6(94.977.6)0.7(16.6(---مجموع الدخل الشامل للسنة

---(32.8)----32.8إصدار أسهم منحة (اإليضاحان ١٣ و ٢6)

(174.7)-(174.7)(174.7)-----توزيعات أرباح نقدية لسنة ٢٠١6 (اإليضاحان ١٣ و ٢6)

(24.5)(19.7)(4.8)(4.8)-----االستحواذ على حصص غير مسيطرة

---(16.4)---16.4-تحويل إلى االحتياطي القانوني

30.330.3-------الحركة في الحصص غير المسيطرة

32.816.4---)228.7()179.5(10.6)168.9(

2.0328.32,065.7144.62,210.3)136.6(1,124.8562.4184.8الرصيد في 31 ديسمبر 2017

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

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

٥٠



المالحظات على الصفحات من ٥٤ إلى ٦٣ جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

احتياطيرأس المال
قانوني

احتياطي
اختياري

احتياطي 
تحويل

عمالت أجنبية

احتياطي
القيمة 
العادلة

أرباح
محتجزة

العائد إلى
ُمّلاك الشركة

الحصص
غير 

المسيطرة
المجموع

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

16.6421.52,201.691.22,292.8(3.3)1,050.0532.0184.8في 1 يناير 2016
210.1(2.0)212.1212.1-----ربح السنة

(130.6-(130.6)-(13.9)(116.7)---الخسارة الشاملة األخرى للسنة

79.5)2.0(212.181.5)13.9()116.7(---مجموع الدخل الشامل للسنة

---(42.0)----42.0إصدار أسهم منحة (اإليضاحان ١٣ و ٢6)

(115.5)-(115.5)(115.5)-----توزيعات أرباح نقدية لسنة ٢٠١5 (اإليضاحان ١٣ و ٢6)

---(14.0)---14.0-تحويل إلى احتياطي قانوني

49.449.4-------الحركة في الحصص غير المسيطرة

42.014.0-)116.7()13.9(40.6)34.0(47.413.4

2.7462.12,167.6138.62,306.2)120.0(1,092.0546.0184.8الرصيد في 31 ديسمبر 201
90.3(4.6)94.994.9-----ربح السنة

(17.3)-(17.3)-(0.7)(16.6)---الخسارة الشاملة األخرى للسنة

73.0)4.6(94.977.6)0.7(16.6(---مجموع الدخل الشامل للسنة

---(32.8)----32.8إصدار أسهم منحة (اإليضاحان ١٣ و ٢6)

(174.7)-(174.7)(174.7)-----توزيعات أرباح نقدية لسنة ٢٠١6 (اإليضاحان ١٣ و ٢6)

(24.5)(19.7)(4.8)(4.8)-----االستحواذ على حصص غير مسيطرة

---(16.4)---16.4-تحويل إلى االحتياطي القانوني

30.330.3-------الحركة في الحصص غير المسيطرة

32.816.4---)228.7()179.5(10.6)168.9(

2.0328.32,065.7144.62,210.3)136.6(1,124.8562.4184.8الرصيد في 31 ديسمبر 2017

٥١



المالحظات على الصفحات من ٥٤ إلى ٦٣ جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر

20172016
مليون درهممليون درهمإيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
90.3210.1ربح السنة

تعديالت لـ :
588.389.5استهالك ممتلكات ومنشآت ومعدات

65.63.8إطفاء موجودات غير ملموسة
(22.1)(24.7)7حصة في ربح استثمار في شركة زميلة

3.1(14.6)9صافي (عكس)/ مخصص مخزون بطيء الحركة
119.116.5مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

0.10.2خسارة من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات
خسارة / (ربح) من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

(3.7)241.0الربح أو الخسارة

خسارة / (ربح)من إعادة تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
(8.0)244.9خالل الربح

-(3.0)24ربح من بيع استثمارات متاحة للبيع
(8.3)(0.6)24ربح معاد تدويره من استثمارات متاحة للبيع

-80.5استثمارات متاحة للبيع محذوفة
168.07.8مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

(9.1)(5.1)إيرادات تمويل
25.728.0تكاليف تمويل

التدفقات النقدية التشغيلية قبل دفع مكافآت نهاية الخدمة 
185.5307.8والتغيرات في رأس المال العامل

(5.9)(5.6)16مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
التغيرات في رأس المال العامل:

(156.4)(201.6)ذمم مدينة تجارية وأخرى
73.6101.1مخزون

30.521.0ذمم دائنة تجارية ومستحقات
82.4267.6صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

بيان التدفقات النقدية الموحد

شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.

٥٢



المالحظات على الصفحات من ٥٤ إلى ٦٣ جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر

20172016
مليون درهممليون درهمإيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:

(103.1)(87.5)5,6إضافات إلى ممتلكات ومنشآت ومعدات وموجودات غير ملموسة

38.820.6عوائد بيع من استبعاد موجودات مالية متاحة للبيع
12.815.0عوائد من بيع أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

عوائد من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات وموجودات غير 
ملموسة

5,6-3.0

توزيعات أرباح مقبوضة من استثمار محتسب باستخدام طريقة 
-720.0حقوق الملكية

)64.5()15.9(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:

750.4456.9عوائد من قروض بنكية
(474.1)(638.4)سداد قروض

(116.2)(175.4)توزيعات أرباح مدفوعة
30.347.4الزيادة في الحصص غير المسيطرة

5.19.1إيرادات تمويل مقبوضة

(28.0)(25.7فائدة مدفوعة

)104.9()53.7(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

12.898.2صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
(85.7)(8.3)فروق تحويل عمالت أجنبية

12164.0151.5النقد وما في حكمه في بداية السنة
12168.5164.0النقد وما في حكمه في نهاية السنة

لالطالع على المعامالت غير النقدية الهامة، الرجاء الرجوع إلى اإليضاح رقم ٣٢ "معامالت غير نقدية".

٥٣



١  التأسيس والعمليات
شـــركة الخليـــج للصناعـــات الدوائيـــة )"الشـــركة"( هـــي شـــركة مســـاهمة عامـــة ومقرهـــا فـــي الدقداقـــة رأس الخيمـــة. تأسســـت - الشـــركة 
بموجـــب المرســـوم األميـــري رقـــم ٥ / ٨٠ الصـــادر عـــن صاحـــب الســـمو حاكـــم إمـــارة رأس الخيمـــة وتوابعهـــا فـــي ٣٠ مـــارس ١9٨٠ والمرســـوم 
األميـــري رقـــم 9 / ٨٠ الصـــادر فـــي ٤ مايـــو ١9٨٠ . العنـــوان الُمســـجل للشـــركة هـــو ص.ب 99٧ رأس الخيمـــة، اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة. وقـــد بـــدأت 

الشـــركة نشـــاطها التجـــاري اعتبـــارا مـــن نوفمبـــر ١9٨٤. إن أســـهم الشـــركة مدرجـــة فـــي ســـوق أبوظبـــي لـــألوراق الماليـــة.

ــن  ــرى مـ ــواع األخـ ــف األنـ ــر ومختلـ ــة والعقاقيـ ــع األدويـ ــع وبيـ ــي تصنيـ ــة"( فـ ــة )"المجموعـ ــركاتها التابعـ ــركة وشـ ــية للشـ ــطة الرئيسـ ــل األنشـ تتمثـ
األدويـــة والمركبـــات الصيدالنيـــة والطبيـــة باإلضافـــة إلـــى مســـتحضرات التجميـــل.

تمتلك الشركة استثمارات في الشركات التابعة كما هو مبين في اإليضاح ٢ - ٣

٢  ملخص السياسات المحاسبية الهامة
ــات  ــد تـــم تطبيـــق هـــذه السياسـ ــاه. لقـ ــات الماليـــة الموحـــدة مبينـــة أدنـ ــية المطبقـــة فـــي إعـــداد هـــذه البيانـ ــبية الرئيسـ ــات المحاسـ إن السياسـ

بشـــكٍل ثابـــت علـــى كافـــة الســـنوات المعروضـــة، مـــا لـــم ُيذكـــر خالفـــا لذلـــك.
١-٢  أساس اإلعداد

ير المالية )أ( االمتثال للمعايير الدولية للتقار

يـــر الماليـــة والتفســـيرات الصـــادرة مـــن لجنـــة تفســـيرات  تـــم إعـــداد هـــذه البيانـــات الماليـــة المجمعـــة للمجموعـــة وفقـــا للمعاييـــر الدوليـــة للتقار
ـــة  ـــات المالي ـــزم هـــذه البيان ـــر. وتلت يرهـــا وفقـــا لتلـــك المعايي ـــة التطبيـــق علـــى الشـــركات التـــي ترفـــع تقار ـــر الماليـــة واجب ي ـــة للتقار ـــر الدولي المعايي

ـــر الماليـــة الصـــادرة عـــن مجلـــس المعاييـــر المحاســـبية الدوليـــة. ي الموحـــدة بالمعاييـــر الدوليـــة للتقار

)ب( مبدأ التكلفة التاريخية

يخيـــة، المعـــدل بإعـــادة تقييـــم االســـتثمارات المتاحـــة للبيـــع  لقـــد تـــم إعـــداد هـــذه البيانـــات الماليـــة الموحـــدة وفقـــا لمبـــدأ التكلفـــة التار
والموجـــودات الماليـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل الربـــح أو الخســـارة.

يـــر الماليـــة يقتضـــي اســـتخدام تقديـــرات محاســـبية أساســـية  إن إعـــداد البيانـــات الماليـــة الموحـــدة بالتوافـــق مـــع المعاييـــر الدوليـــة للتقار
محـــددة، والتـــي، بحكـــم طبيعتهـــا، مـــن النـــادر أن تتســـاوى مـــع النتائـــج الفعليـــة. كمـــا يقتضـــي مـــن اإلدارة إبـــداء رأيهـــا فـــي عمليـــة تطبيـــق 
السياســـات المحاســـبية للمجموعـــة. يتـــم اإلفصـــاح عـــن المجـــاالت التـــي تنطـــوي علـــى درجـــة عاليـــة مـــن إبـــداء الـــرأي أو التعقيـــد أو المجـــاالت 

ـــات الماليـــة الموحـــدة فـــي اإليضـــاح رقـــم ٤. ـــرات مهمـــة للبيان التـــي تعـــد فيهـــا االفتراضـــات والتقدي

شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١7

٥٤



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

يـــر المنتهيـــة 31 ديســـمبر 2017 ، ولـــم يتـــم  لقـــد تـــم نشـــر بعـــض المعاييـــر والتفســـيرات المحاســـبية الجديـــدة التـــي ال تعتبـــر إلزاميـــة لفتـــرات التقر
تطبيقهـــا مبكـــرا مـــن قبـــل المجموعـــة. وال يتوقـــع أن يكـــون ألي مـــن هـــذه المعاييـــر والتفســـيرات أي تأثيـــر جوهـــري علـــى هـــذه البيانـــات الماليـــة 

ـــاه: ـــن أدن الموحـــدة للمجموعـــة، باســـتثناء مـــا هـــو مبي

• ــجيلها. 	 ــها وتسـ ــة وقياسـ ــات الماليـ ــودات والمطلوبـ ــاول تصنيـــف الموجـ ــة" يتنـ ــم 9 ، "األدوات الماليـ ــة رقـ ــر الماليـ يـ ــار الدولـــي للتقار لمعيـ
قامـــت المجموعـــة بمراجعـــة موجوداتهـــا ومطلوباتهـــا الماليـــة وتتوقـــع التأثيـــر التالـــي مـــن تطبيـــق المعيـــار الجديـــد فـــي 1 ينايـــر 2018 : إن 
األدوات الماليـــة المصنفـــة حاليـــا كمتاحـــة للبيـــع ســـوف تلبـــي شـــروط التصنيـــف لتكـــون بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل الربـــح والخســـارة وتبلـــغ 
قيمتهـــا 11.5 مليـــون درهـــم، ويجـــب إعـــادة تصنيفهـــا إلـــى موجـــودات ماليـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل الربـــح أو الخســـارة. كمـــا يجـــب أن 
يتـــم تحويـــل األربـــاح المتعلقـــة بالقيمـــة العادلـــة والبالغـــة 2.0 مليـــون درهـــم مـــن احتياطـــي الموجـــودات الماليـــة المتاحـــة للبيـــع إلـــى األربـــاح 

ـــر 2018 . المحتجـــزة فـــي  يناي

يتطلـــب نمـــوذج انخفـــاض القيمـــة الجديـــد االعتـــراف بمخصصـــات انخفـــاض القيمـــة علـــى أســـاس خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة وليـــس خســـائر 
االئتمـــان المتكبـــدة فقـــط كمـــا هـــو الحـــال فـــي المعيـــار المحاســـبي الدولـــي رقـــم 39 . ويطبـــق المعيـــار علـــى الموجـــودات الماليـــة 
المصنفـــة بالتكلفـــة المطفـــأة وأدوات الديـــن بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل الدخـــل الشـــامل اآلخـــر وموجـــودات العقـــود بموجـــب المعيـــار 
يـــر الماليـــة رقـــم 15 "اإليـــرادات مـــن العقـــود مـــع العمـــالء" وذمـــم اإليجـــارات المدينـــة والتزامـــات القـــروض وبعـــض عقـــود  الدولـــي للتقار
الضمـــان المالـــي. تقـــوم المجموعـــة حاليـــا بتقييـــم األثـــر الكمـــي لنمـــوذج انخفـــاض القيمـــة المذكـــور أعـــاله علـــى موجوداتهـــا الماليـــة. ومـــن 
ـــد. ـــار الجدي ـــق المعي ـــة وخاصـــة فـــي ســـنة تطبي ـــك مـــن طبيعـــة ونطـــاق إفصاحـــات المجموعـــة حـــول أدواتهـــا المالي ـــر ذل المتوقـــع أن يغي

• يقـــة واحـــدة خماســـية الخطـــوات قائمـــة علـــى 	 يـــر الماليـــة رقـــم 15 "اإليـــرادات مـــن العقـــود مـــع العمـــالء"، يقـــدم طر المعيـــار الدولـــي للتقار
مبـــادئ كـــي يتـــم تطبيقهـــا علـــى كافـــة العقـــود المبرمـــة مـــع العمـــالء.

فيما يلي الخطوات الخمس بموجب هذه الطريقة:

)١( تحديد العقد مع العميل.
)٢( تحديد التزامات األداء في العقد.

)٣( تحديد سعر المعاملة.
)٤( تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقود.

)٥ إدراج اإليرادات عندما تقوم المنشأة بالوفاء بالتزام األداء.

ـــر الکمـــي للبنـــود المذكـــورة  ـــا بتقييـــم األث ـــر 2018 . تقـــوم المجموعـــة حالي ـــرات المحاســـبية التـــي تبـــدأ فـــي أو بعـــد 1 يناي ـــار علـــى الفت يســـري المعي
ـــرادات. ـــراف باإلي أعـــاله علـــی االعت

• ـــج 	 ـــاس والعـــرض واإلفصـــاح عـــن اإليجـــارات. ينت ـــراف والقي ـــر االعت ـــة رقـــم 16 "عقـــود اإليجـــار"، ينـــص علـــى معايي ـــر المالي ي ـــار الدولـــي للتقار لمعي
عـــن جميـــع اإليجـــارات حصـــول المســـتأجر علـــى الحـــق فـــي اســـتخدام األصـــل فـــي بدايـــة اإليجـــار وكذلـــك الحصـــول علـــى التمويـــل إذا مـــا تـــم 
ـــة رقـــم 16 يلغـــي تصنيـــف اإليجـــارات ضمـــن عقـــود اإليجـــار  ـــر المالي ي ـــي للتقار ـــا الدول دفـــع اإليجـــارات مـــع مـــرور الوقـــت. وبالتالـــي فـــإن المعي
 مـــن ذلـــك، يتـــم تطبيـــق نمـــوذج 

ً
التشـــغيلي أو عقـــود التأجيـــر التمويلـــي وفـــق متطلبـــات المعيـــار المحاســـبي الدولـــي رقـــم 17 . وبـــدال

 
ً
محاســـبي واحـــد للمســـتأجر، حيـــث ســـيكون ملزمـــا بتســـجيل: )أ( الموجـــودات والمطلوبـــات لجميـــع اإليجـــارات التـــي تتجـــاوز مدتهـــا 12 شـــهرا
إال إذا كانـــت قيمـــة األصـــل المعنـــي متدنيـــة، )ب( اســـتهالك موجـــودات اإليجـــار بشـــكل منفصـــل عـــن الفائـــدة علـــى مطلوبـــات اإليجـــار فـــي 
يـــر الماليـــة بشـــكل رئيســـي علـــى ترحيـــل متطلبـــات المؤجـــر المحاســـبية وفـــق المعيـــار  بيـــان الدخـــل الشـــامل. ينطـــوي المعيـــار الدولـــي للتقار
المحاســـبي الدولـــي رقـــم 17 . وبالتالـــي فـــإن المؤجـــر يســـتمر فـــي تصنيـــف اإليجـــارات ضمـــن عقـــود التأجيـــر التشـــغيلي أو عقـــود التأجيـــر 
التمويلـــي واحتســـاب كل منهـــا بصـــورة منفصلـــة. يســـري المعيـــار علـــى الفتـــرات المحاســـبية التـــي تبـــدأ فـــي أو بعـــد 1 ينايـــر 2019 . تقـــوم 

ـــة رقـــم 16 ـــر المالي ي ـــار الدولـــي للتقار ـــر الكمـــي للمعي ـــا بتقييـــم األث المجموعـــة حالي

يـــر الحاليـــة أو المســـتقبلية للمجموعـــة  يخـــه ويتوقـــع أن يكـــون لهـــا تأثيـــر جوهـــري علـــى فتـــرات التقار ية حتـــى تار ال توجـــد معاييـــر أخـــرى ليســـت ســـار
أو علـــى معامالتهـــا المســـتقبلية المتوقعـــة.

شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١7

٥٥



٢-٢  تحويل العمالت األجنبية

)أ( العملة الوظيفية وعملة العرض

تيتـــم قيـــاس البنـــود المدرجـــة فـــي البيانـــات الماليـــة الموحـــدة لـــكل شـــركة مـــن شـــركات المجموعـــة باســـتخدام عملـــة البيئـــة االقتصاديـــة 
ــة  ــارات العربيـ ــة بدرهـــم اإلمـ ــة الموحـــدة معروضـ ــات الماليـ ــة'(. إن البيانـ ــة الوظيفيـ ــا )'العملـ ــركة ضمنهـ ــذه الشـ ــل هـ ــية التـــي تعمـ الرئيسـ

ــركة وعملـــة العـــرض للمجموعـــة. المتحـــدة )"الدرهـــم اإلماراتـــي"(، وهـــو العملـــة الوظيفيـــة للشـ

)ب( معامات وأرصدة

يـــخ المعامـــالت أو  يتـــم تحويـــل المعامـــالت الناشـــئة بالعمـــالت األجنبيـــة إلـــى العملـــة الوظيفيـــة باســـتخدام أســـعار الصـــرف الســـائدة بتوار
التقييـــم عنـــد إعـــادة قيـــاس البنـــود. يتـــم احتســـاب أربـــاح وخســـائر صـــرف العمـــالت األجنبيـــة، الناتجـــة عـــن تســـوية هـــذه المعامـــالت وعـــن 
تحويـــل الموجـــودات والمطلوبـــات النقديـــة المقّومـــة بالعمـــالت األجنبيـــة بأســـعار الصـــرف الســـائدة فـــي نهايـــة الســـنة، فـــي بيـــان الدخـــل 
ـــاح  ـــة يتـــم عـــرض أرب ـــة أجنبي ـــة إذا كانـــت منســـوبة إلـــى جـــزء مـــن صافـــي االســـتثمار فـــي عملي الموحـــد. ويتـــم تأجيلهـــا ضمـــن حقـــوق الملكي
ـــرادات أو تكاليـــف تمويـــل"،  وخســـائر صـــرف العمـــالت األجنبيـــة المتعلقـــة بالقـــروض والنقـــد ومـــا فـــي حكمـــه فـــي بيـــان الدخـــل ضمـــن بنـــد "إي
ــرادات أخـــرى" أو  ــان الدخـــل الموحـــد ضمـــن بنـــد "إيـ ــائر األخـــرى مـــن صـــرف العمـــالت األجنبيـــة فـــي بيـ ــاح والخسـ ــا يتـــم عـــرض كافـــة األربـ بينمـ

يـــف أخـــرى". "مصار

ــد  ــخ تحديـ يـ ــائدة بتار ــرف السـ ــعار الصـ ــتخدام أسـ ــة باسـ ــة أجنبيـ ــة بعملـ ــة العادلـ ــها بالقيمـ ــّم قياسـ ــة التـــي تـ ــر النقديـ ــود غيـ ــل البنـ ــم تحويـ يتـ
القيمـــة العادلـــة. يتـــم إدراج الفروقـــات الناشـــئة عـــن تحويـــل الموجـــودات والمطلوبـــات المدرجـــة بالقيمـــة العادلـــة كجـــزء مـــن ربـــح أو خســـارة 
القيمـــة العادلـــة. علـــى ســـيبل المثـــال، يتـــم إدراج الفروقـــات الناتجـــة عـــن تحويـــل المطلوبـــات والموجـــودات الماليـــة غيـــر النقديـــة مثـــل حقـــوق 
ـــة،  الملكيـــة الُمحتفـــظ بهـــا بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل الربـــح أو الخســـارة ضمـــن الربـــح أو الخســـارة كجـــزء مـــن ربـــح أو خســـارة القيمـــة العادل
بينمـــا يتـــم إدراج الفروقـــات مـــن تحويـــل الموجـــودات غيـــر النقديـــة، مثـــل األســـهم المصنفـــة كموجـــودات متاحـــة للبيـــع، فـــي الدخـــل الشـــامل 

اآلخـــر.

)ج( شركات المجموعة

إن النتائـــج والمركـــز المالـــي لكافـــة شـــركات المجموعـــة )التـــي ال تعانـــي عملتهـــا مـــن اقتصـــاد متضخـــم( والتـــي لهـــا عملـــة وظيفيـــة تختلـــف 
عـــن عملـــة العـــرض يتـــم تحويـــل كل منهمـــا إلـــى عملـــة العـــرض علـــى النحـــو التالـــي:

يخ بيان المركز المالي؛ )١( يتم تحويل الموجودات والمطلوبات لكل بيان مركز مالي بسعر الصرف عند اإلغالق بتار

يـــف لـــكل بيـــان مـــن بيانـــات الدخـــل بمتوســـط أســـعار الصـــرف )إال إذا كان متوســـط الســـعر ال يمثـــل  )٢( يتـــم تحويـــل اإليـــرادات والمصار
يـــخ المعامـــالت، وفـــي هـــذه الحالـــة يتـــم تحويـــل اإليـــرادات   للتأثيـــر المتراكـــم ألســـعار الصـــرف الســـائدة فـــي توار

ً
يبـــا معقـــوال تقر

يـــخ المعامـــالت(؛ و يـــف بأســـعار الصـــرف فـــي توار والمصار

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

عنـــد التوحيـــد يتـــم إدراج فـــروق الصـــرف الناشـــئة عـــن تحويـــل صافـــي االســـتثمار فـــي العمليـــات الخارجيـــة ضمـــن الدخـــل الشـــامل اآلخـــر. وعنـــد 
االســـتبعاد الجزئـــي أو الكلـــي لعمليـــة خارجيـــة، تقيـــد فـــروق أســـعار الصـــرف التـــي ُســـجلت ضمـــن حقـــوق الملكيـــة فـــي بيـــان الدخـــل الموحـــد 
كجـــزء مـــن الربـــح أو الخســـارة الناتجـــة عـــن البيـــع. تتـــم معاملـــة الشـــهرة وتعديـــالت القيمـــة العادلـــة الناشـــئة عـــن االســـتحواذ علـــى منشـــأة 

خارجيـــة كموجـــودات ومطلوبـــات للمنشـــأة الخارجيـــة ويتـــم تحويلهـــا بســـعر اإلقفـــال.

شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١7
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3-٢  مبادئ التوحيد ومحاسبة حقوق الملكية

)1( الشركات التابعة

الشـــركات التابعـــة هـــي كافـــة المنشـــآت )بمـــا فـــي ذلـــك المنشـــآت ذات األغـــراض الخاصـــة( الخاضعـــة لســـيطرة المجموعـــة. تســـيطر 
المجموعـــة علـــى منشـــأة مـــا عندمـــا يكـــون للمجموعـــة حقـــوق أو عوائـــد متغيـــرة نتيجـــة مشـــاركتها فـــي المنشـــأة إضافـــة إلـــى قدرتهـــا 
يـــخ   مـــن تار

ً
علـــى التأثيـــر علـــى تلـــك العوائـــد مـــن خـــالل حقهـــا فـــي توجيـــه أنشـــطة المنشـــأة. يتـــم توحيـــد الشـــركات التابعـــة بالكامـــل اعتبـــارا

يـــخ انتهـــاء الســـيطرة.  مـــن تار
ً
تحـــّول الســـيطرة إلـــى المجموعـــة ويتـــم إيقـــاف التوحيـــد اعتبـــارا

يقة االستحواذ المحاسبية لحساب اندماجات األعمال من قبل المجموعة )راجع اإليضاح رقم ٢ - ٢٧.( تستخدم طر

يتـــم حـــذف المعامـــالت الداخليـــة واألرصـــدة واألربـــاح غيـــر المحققـــة مـــن المعامـــالت المبرمـــة بيـــن شـــركات المجموعـــة. كمـــا يتـــم اســـتبعاد 
 علـــى االنخفـــاض فـــي قيمـــة األصـــل المحـــّول. لقـــد تـــم تعديـــل السياســـات المحاســـبية 

ً
الخســـائر غيـــر المحققـــة مـــا لـــم توفـــر المعاملـــة دليـــال

للشـــركات التابعـــة عنـــد الضـــرورة بمـــا يضمـــن اتســـاقها مـــع السياســـات المطبقـــة مـــن قبـــل المجموعـــة.

يتـــم بيـــان الحصـــص غيـــر المســـيطرة فـــي نتائـــج وحصـــص الشـــركات التابعـــة بشـــكل منفصـــل فـــي بيـــان الربـــح أو الخســـارة الموحـــد وبيـــان الدخـــل 
الشـــامل وبيـــان التغيـــرات فـــي حقـــوق الملكيـــة والميزانيـــة العموميـــة علـــى التوالـــي.

)2( الشركات الزميلة

يـــا دون الســـيطرة الكاملـــة أو المشـــتركة. ويتمثـــل ذلـــك  الشـــركات الزميلـــة هـــي جميـــع المنشـــآت التـــي تمـــارس عليهـــا المجموعـــة تأثيـــرا جوهر
عمومـــا حينمـــا تمتلـــك المجموعـــة مـــا بيـــن ٢٠ % و ٥٠ % مـــن حقـــوق التصويـــت. يتـــم احتســـاب االســـتثمارات فـــي الشـــركات الزميلـــة باســـتخدام 

يقـــة حقـــوق الملكيـــة المحاســـبية )انظـــر ) ٣ ( أدنـــاه(، بعـــد تســـجيلها مبدئيـــا بالتكلفـــة. طر

)٣( طريقة حقوق الملكية

يقـــة حقـــوق الملكيـــة، يتـــم االعتـــراف باالســـتثمارات مبدئيـــا بالتكلفـــة ويتـــم تعديلهـــا بعـــد ذلـــك لالعتـــراف بحصـــة المجموعـــة فـــي   لطر
ً
وفقـــا

ـــاح أو خســـائر الشـــركة المســـتثمر فيهـــا بعـــد االســـتحواذ ضمـــن حســـاب الربـــح أو الخســـارة، وحصـــة المجموعـــة مـــن الحـــركات فـــي الدخـــل  أرب
الشـــامل اآلخـــر للشـــركة المســـتثمر فيهـــا ضمـــن الدخـــل الشـــامل اآلخـــر. يتـــم تســـجيل األربـــاح المســـتلمة أو المســـتحقة مـــن الشـــركات الزميلـــة 

يـــة لالســـتثمار. كانخفـــاض فـــي القيمـــة الدفتر

يقـــة حقـــوق الملكيـــة مســـاوية لحصتهـــا فـــي االســـتثمار أو زائـــدة  عندمـــا تكـــون حصـــة المجموعـــة مـــن خســـائر االســـتثمار المحتســـب بطر
ــدت  ــد تكبـ ــت قـ ــرى، إال إذا كانـ ــائر أخـ ــجل أي خسـ ــة ال تسـ ــإن المجموعـ ــة، فـ ــر مضمونـ ــرى غيـ ــة أخـ ــم مدينـ ــك أي ذمـ ــا فـــي ذلـ ــا، بمـ عنهـ

التزامـــات أو أجـــرت دفعـــات بالنيابـــة عـــن المنشـــأة األخـــرى.

ـــة.  ـــة بقـــدر حصـــة المجموعـــة فـــي الشـــركات الزميل ـــن المجموعـــة وشـــركاتها الزميل ـــر المحققـــة مـــن المعامـــالت بي ـــاح غي يتـــم اســـتبعاد األرب
 علـــى وجـــود انخفـــاض فـــي قيمـــة األصـــل المحـــّول. لقـــد تـــم تعديـــل 

ً
كمـــا يتـــم حـــذف الخســـائر غيـــر المحققـــة مـــا لـــم توفـــر المعاملـــة دليـــال

يقـــة حقـــوق الملكيـــة عنـــد الضـــرورة بمـــا يضمـــن اتســـاقها مـــع السياســـات المطبقـــة مـــن  السياســـات المحاســـبية للشـــركات المحتســـبة بطر
قبـــل المجموعـــة.

يقـــة حقـــوق الملكيـــة لتحـــري االنخفـــاض فـــي القيمـــة وفقـــا للسياســـة المحاســـبية  يـــة لالســـتثمارات المحتســـبة بطر يتـــم فحـــص القيمـــة الدفتر
فـــي اإليضـــاح ٢ - ٦ .

شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١7

٢ - ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

٥٧



)٤( التغيرات في حصص الملكية

عامـــل المجموعـــة المعامـــالت المبرمـــة مـــع حملـــة الحصـــص غيـــر المســـيطرة التـــي ال ينتـــج عنهـــا فقـــدان الســـيطرة كمعامـــالت مـــع حاملـــي 
ُ
ت

يـــة للحصـــص المســـيطرة وغيـــر المســـيطرة،  األســـهم فـــي المجموعـــة. يـــؤدي التغيـــر فـــي حصـــة الملكيـــة إلـــى إجـــراء تعديـــل بيـــن القيـــم الدفتر
ـــر المســـيطرة وأي مقابـــل  ـــراف بـــأي فـــرق بيـــن قيمـــة التعديـــل علـــى الحصـــص غي بحيـــث يعكـــس حصصهـــم فـــي الشـــركة التابعـــة. يتـــم االعت

ك الشـــركة.
ّ

مدفـــوع أو مســـتلم فـــي احتياطـــي منفصـــل ضمـــن حقـــوق الملكيـــة العائـــدة لُمـــال

ــإن أي  ــري، فـ ــر الجوهـ ــيطرة أو التأثيـ ــدان السـ ــبب فقـ ــتثمار بسـ ــة لالسـ ــوق الملكيـ ــاب حقـ ــد أو حسـ ــن توحيـ ــة عـ ــف المجموعـ ــا تتوقـ عندمـ
يـــة ضمـــن الربـــح أو الخســـارة.  حقـــوق محتفـــظ بهـــا فـــي المنشـــأة ُيعـــاد قياســـها بالقيمـــة العادلـــة مـــع االعتـــراف بالتغيـــر فـــي القيمـــة الدفتر
يـــة المبدئيـــة ألغـــراض االحتســـاب الالحـــق للحقـــوق المحتفـــظ بهـــا إمـــا كشـــركة زميلـــة أو  وتصبـــح هـــذه القيمـــة العادلـــة هـــي القيمـــة الدفتر
كموجـــودات ماليـــة. وباإلضافـــة إلـــى ذلـــك، يتـــم احتســـاب أي مبالـــغ ســـبق االعتـــراف بهـــا فـــي الدخـــل الشـــامل اآلخـــر  وقـــد يعنـــي هـــذا أن 

ُيعـــاد تصنيـــف المبالـــغ المعتـــرف بهـــا ســـابقا فـــي الدخـــل الشـــامل اآلخـــر إلـــى الربـــح أو الخســـارة.

إذا تـــم تخفيـــض حصـــة الملكيـــة فـــي شـــركة زميلـــة مـــع االحتفـــاظ بالتأثيـــر الجوهـــري، فـــال ُيعـــاد تصنيـــف إال الحصـــة المتناســـبة مـــن المبالـــغ التـــي 
ســـبق االعتـــراف بهـــا فـــي الدخـــل الشـــامل اآلخـــر إلـــى الربـــح أو الخســـارة عنـــد االقتضـــاء.

3-٢ - مبادئ التوحيد ومحاسبة حقوق الملكية )تابع(
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بلد التأسيس ومزاولة اسم الشركة التابعة
النشاط الرئيسي20172016النشاط

رأس الخيمةمينا كول للنقليات م.م.ح1
النقليات100 %100 %اإلمارات العربية المتحدة

تصنيع األدوية ومواد التغليف والتعبئة55 %55 %إثيوبياجلفار للصناعات الدوائية ش.ع.م2

تصنيع المستلزمات الطبية متوقفة100 %100 %ألمانياجلفار فارما جي إم بي اتش3

دبيجلف انجكت ذ.م.م4
تصنيع المستلزمات الطبية51 %100 %اإلمارات العربيةالمتحدة

تصنيع األدوية50.5 %50.5 %دكا - بنغالديشراك الدوائية الخاصة المحدودة5

رابغجلفار العربية السعودية ذ.م.م6
تصنيع األدوية51 %51 %المملكة العربية السعودية

موزع منتجات شركة جلفار في مصر100 %100 %القاهرة - مصرشركة جلفار مصر ذ.م.م7

شركة جلفار للسكري ذ.م.م8
رأس الخيمة

تصنيع منتجات األنسولين100 %100 %اإلمارات العربية المتحدة

رأس الخيمةجلفار للتجارة العامة ذ.م.م9
التجارة العامة100 %100 %اإلمارات العربية المتحدة

رأس الخيمةمينا كول لتجارة المعدات10
التجارة العامة100 %100 %اإلمارات العربية المتحدة

شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١7
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٤-٢  ممتلكات ومنشآت ومعدات

األرض والمبانـــي، والمنشـــآت واآلالت، والتركيبـــات، واألثـــاث والتجهيـــزات، والمركبـــات،  علـــى  الممتلـــكات والمنشـــآت والمعـــدات  تشـــتمل 
واألدوات والمعـــدات، والتحســـينات علـــى العقـــار المســـتأجر، واألعمـــال الرأســـمالية قيـــد اإلنجـــاز.

يخيـــة علـــى النفقـــات  يخيـــة ناقصـــا االســـتهالك المتراكـــم. تشـــتمل التكلفـــة التار يتـــم إظهـــار الممتلـــكات والمنشـــآت والمعـــدات بالتكلفـــة التار
يـــة لألصـــل أو احتســـابها كأصـــل منفصـــل، حســـبما  المنســـوبة مباشـــرة إلـــى شـــراء الموجـــودات. ال يتـــم إدراج التكاليـــف الالحقـــة فـــي القيمـــة الدفتر
يكـــون مالئمـــا،ً إال عندمـــا يكـــون مـــن المرّجـــح أن تتدفـــق إلـــى المجموعـــة فوائـــد اقتصاديـــة مســـتقبلية مرتبطـــة بالبنـــد ويكـــون باإلمـــكان قيـــاس 
تكلفـــة البنـــد بشـــكٍل موثـــوق. يتـــم تحميـــل كافـــة تكاليـــف أعمـــال التصليـــح والصيانـــة األخـــرى إلـــى بيـــان الدخـــل الشـــامل خـــالل الســـنة الماليـــة التـــي 

يتـــم تكبدهـــا فيهـــا.

 إلـــى قيمهـــا 
ً
يـــع تكلفـــة الموجـــودات وصـــوال حتســـب لتوز

ُ
يقـــة القســـط الثابـــت بمعـــدالت ت ُيحتســـب االســـتهالك علـــى الموجـــودات باســـتخدام طر

يـــة المتبقيـــة علـــى مـــدى أعمارهـــا اإلنتاجيـــة المقـــدرة. التقدير

ير. يخ كل فترة تقر تتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات وأعمارها اإلنتاجية، وتعديلها عند الضرورة، بتار

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

العمر (بالسنوات)الموجودات
١٠ - 5٠مباٍن

٣ - ١٧منشآت وآالت
٢5 - ٤تركيبات
٣ - ١٠مركبات

٤ - ١٠أثاث وتجهيزات
٣ - ١٠أدوات ومعدات

١٠ - ٢5تحسينات على األراضي

يـــة لألصـــل أكبـــر مـــن القيمـــة المقـــدرة  يـــة لألصـــل مباشـــرة إلـــى القيمـــة الممكـــن اســـتردادها إذا كانـــت القيمـــة الدفتر ييتـــم تخفيـــض القيمـــة الدفتر
لالســـترداد.

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

تظهـــر األعمـــال الرأســـمالية قيـــد اإلنجـــاز بالتكلفـــة. وعندمـــا تكـــون جاهـــزة لالســـتخدام، يتـــم تحويلهـــا إلـــى الفئـــة المالئمـــة لهـــا ضمـــن الممتلـــكات 
والمنشـــآت والمعـــدات ويتـــم اســـتهالكها وفقـــا لسياســـة المجموعـــة.

شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١7
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٥-٢  موجودات غير ملموسة

)أ( منتجات مطورة

يـــة  يـــع واألســـماء التجار ـــراءات االختـــراع وحقـــوق التوز تمثـــل المنتجـــات قيـــد التســـويق القيمـــة المركبـــة لحقـــوق الملكيـــة المســـتحوذ عليهـــا وب
يـــخ االســـتحواذ. ويكـــون لهـــا أعمـــار  للمنتجـــات التـــي تـــم االســـتحواذ عليهـــا كجـــزء مـــن اندمـــاج األعمـــال، ويتـــم إدراجهـــا بالقيمـــة العادلـــة بتار
إنتاجيـــة محـــددة ويتـــم تحميلهـــا بالتكلفـــة ناقصـــا اإلطفـــاء المتراكـــم وأي انخفـــاض فـــي القيمـــة، إن وجـــد. يتـــم إطفـــاء هـــذه المنتجـــات 

يقـــة القســـط الثابـــت علـــى مـــدار العمـــر اإلنتاجـــي الـــذي يتـــراوح بيـــن ١٥ إلـــى ٢٠ عامـــا. باســـتخدام أســـاس طر

)ب( التراخيص والتصاريح

يـــع منتجـــات جلفـــار فـــي دول معينـــة تـــم االســـتحواذ عليهـــا كجـــزء مـــن اندمـــاج  يـــح علـــى حقـــوق توز تشـــتمل التراخيـــص والتســـجيالت والتصار
يـــخ االســـتحواذ. تحـــدد القيمـــة بحســـاب القيمـــة الحاليـــة للفوائـــد االقتصاديـــة المســـتقبلية التـــي  األعمـــال ويتـــم إدراجهـــا بالقيمـــة العادلـــة بتار
يـــح، ويكـــون لهـــا أعمـــار إنتاجيـــة محـــددة ويتـــم تحميلهـــا الحقـــا بالتكلفـــة ناقصـــا اإلطفـــاء المتراكـــم  يتوقـــع أن تنشـــأ مـــن هـــذه التراخيـــص والتصار
يـــع التكاليـــف علـــى مـــدى األعمـــار اإلنتاجيـــة  يقـــة القســـط الثابـــت لتوز واالنخفـــاض فـــي القيمـــة، إن وجـــد. ويحتســـب اإلطفـــاء باســـتخدام طر

 ً.
ً
ـــن ٥ أعـــوام و ٢٠ عامـــا ـــراوح بي المقـــدرة التـــي تت

٦-٢  االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

ال تخضـــع الموجـــودات التـــي ليـــس لهـــا عمـــر إنتاجـــي لإلطفـــاء، بـــل يتـــم فحصهـــا ســـنويا لتحـــري االنخفـــاض فـــي قيمتهـــا. تتـــم مراجعـــة 
يـــة  الموجـــودات التـــي تخضـــع لإلطفـــاء لتحـــري االنخفـــاض فـــي قيمتهـــا عندمـــا تشـــير األحـــداث أو التغيـــرات فـــي الظـــروف إلـــى أن القيمـــة الدفتر
يـــة لألصـــل قيمتـــه   للمبلـــغ الـــذي تتجـــاوز بـــه القيمـــة الدفتر

ً
قـــد ال تكـــون قابلـــة لالســـترداد. يتـــم احتســـاب خســـارة االنخفـــاض فـــي القيمـــة وفـــق ا

القابلـــة لالســـترداد. إن القيمـــة القابلـــة لالســـترداد هـــي القيمـــة العادلـــة لألصـــل ناقصـــا تكاليـــف البيـــع أو القيمـــة قيـــد االســـتخدام، أيهمـــا 
أعلـــى. وألغـــراض تقييـــم االنخفـــاض فـــي القيمـــة، يتـــم تجميـــع الموجـــودات لـــدى أدنـــى المســـتويات التـــي تتوفـــر لهـــا تدفقـــات نقديـــة يمكـــن 
تحديدهـــا بشـــكٍل منفصـــل )وحـــدات توليـــد النقـــد(. تتـــم مراجعـــة الموجـــودات غيـــر الماليـــة التـــي تعرضـــت النخفـــاض فـــي قيمتهـــا لتحـــري احتمـــال 

ـــر. ي يـــخ كل تقر عكـــس االنخفـــاض فـــي القيمـــة بتار

شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١7
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7-٢  الموجودات المالية

١-٧-٢  التصنيف

ـــا كقـــروض وذمـــم مدينـــة )إيضـــاح ١١( واســـتثمارات متاحـــة للبيـــع )إيضـــاح ٨( وموجـــودات ماليـــة  ـــف المجموعـــة موجوداتهـــا الماليـــة حالي تصّن
بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل الربـــح والخســـارة )إيضـــاح ١٠(. يعتمـــد التصنيـــف علـــى الغـــرض الـــذي مـــن أجلـــه تـــم شـــراء الموجـــودات الماليـــة. تقـــوم 

اإلدارة بتحديـــد التصنيـــف لموجوداتهـــا الماليـــة عنـــد االعتـــراف المبدئـــي.

)أ( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الربح والخسارة

إن الموجـــودات الماليـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل الربـــح أو الخســـارة هـــي عبـــارة عـــن موجـــودات ماليـــة محتفـــظ بهـــا بغـــرض المتاجـــرة. يتـــم 
تصنيـــف األصـــل المالـــي فـــي هـــذه الفئـــة إذا تـــم اقتنـــاؤه أساســـا بغـــرض بيعـــه خـــالل فتـــرة قصيـــرة إلـــى متوســـطة األجـــل.

)ب( القروض والذمم المدينة

القـــروض والذمـــم المدينـــة هـــي موجـــودات ماليـــة غيـــر مشـــتقة لهـــا دفعـــات ثابتـــة أو قابلـــة للتحديـــد وغيـــر مدرجـــة فـــي ســـوٍق نشـــطة. 
يـــخ   بعـــد تار

ً
يـــد عـــن ١٢ شـــهرا يتـــم إدراج القـــروض والذمـــم المدينـــة تحـــت بنـــد موجـــودات متداولـــة، باســـتثناء تلـــك التـــي لهـــا فتـــرات اســـتحقاق تز

يـــة  يـــر حيـــث يتـــم تصنيفهـــا كموجـــودات غيـــر متداولـــة. تتكـــون القـــروض والذمـــم المدينـــة الخاصـــة بالمجموعـــة مـــن "ذمـــم مدينـــة تجار التقر
وأخـــرى" )باســـتثناء المبالـــغ المدفوعـــة مقدمـــا والدفعـــات المقدمـــة( )إيضـــاح ١١( و"مبالـــغ مســـتحقة مـــن أطـــراف ذات عالقـــة" )إيضـــاح ٢٨( 

و"نقـــد ومـــا فـــي حكمـــه" )إيضـــاح ١٢( كمـــا فـــي بيـــان المركـــز المالـــي الموحـــد.

يتـــم بيـــان مـــدى تعـــّرض المجموعـــة للمخاطـــر المرتبطـــة بامتـــالك هـــذه األدوات الماليـــة فـــي اإليضـــاح )١-٣(. كمـــا يتـــم عـــرض بيـــان تفصيلـــي 
حـــول تصنيـــف األدوات الماليـــة فـــي اإليضـــاح )٣٠( مـــن البيانـــات الماليـــة الموحـــدة.ً 

)ج( موجودات مالية متاحة للبيع

الموجـــودات الماليـــة المتاحـــة للبيـــع هـــي موجـــودات غيـــر مشـــتقة مصنفـــة فـــي هـــذه الفئـــة وغيـــر مصنفـــة فـــي أي مـــن الفئـــات األخـــرى 
يـــخ الميزانيـــة العموميـــة.  بعـــد تار

ً
ويتـــم إدراجهـــا ضمـــن الموجـــودات غيـــر المتداولـــة مـــا لـــم تعتـــزم اإلدارة بيـــع االســـتثمار فـــي غضـــون ١٢ شـــهر ا

٢-٧-٢  التسجيل وإلغاء التسجيل والقياس

يـــخ الـــذي تلتـــزم فيـــه المجموعـــة - بشـــراء أو بيـــع  يـــخ المعاملـــة وهـــو التار يات والمبيعـــات االعتياديـــة للموجـــودات الماليـــة بتار حتســـب المشـــتر
ُ
ت

 تكاليـــف المعاملـــة لكافـــة الموجـــودات الماليـــة غيـــر المدرجـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن 
ً
األصـــل. تحتســـب االســـتثمارات مبدئيـــا بالقيمـــة العادلـــة زائـــدا

خـــالل الربـــح والخســـارة. أمـــا الموجـــودات الماليـــة المدرجـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل الربـــح والخســـارة، فتحتســـب مبدئيـــا بالقيمـــة العادلـــة 
ويتـــم إدراج تكاليـــف المعاملـــة كمصـــروف فـــي بيـــان الدخـــل الموحـــد. يتـــم إيقـــاف احتســـاب الموجـــودات الماليـــة عنـــد انقضـــاء الحقـــوق فـــي 
اســـتالم التدفقـــات النقديـــة مـــن االســـتثمارات أو عندمـــا يتـــم تحويلهـــا مـــع قيـــام المجموعـــة بتحويـــل كافـــة مخاطـــر وعوائـــد الملكيـــة بشـــكٍل 
قـــاس الموجـــودات الماليـــة المتوفـــرة للبيـــع والموجـــودات الماليـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل الربـــح والخســـارة الحقـــا بالقيمـــة 

ُ
كامـــل. ت

يقـــة الفائـــدة  ـــة والحقـــا بالتكلفـــة المطفـــأة باســـتخدام طر  بالقيمـــة العادل
ً
ـــا ـــة. كمـــا يتـــم الحقـــا إدراج القـــروض والذمـــم المدينـــة مبدئي العادل

ـــة. الفعلي

ــة  ــة المتراكمـ ــة العادلـ ــإن تعديـــالت القيمـ ــا، فـ ــاض فـــي قيمتهـ ــرض النخفـ ــع أو تتعـ ــة للبيـ ــة كمتاحـ ــة المصنفـ ــع األوراق الماليـ ــا يتـــم بيـ عندمـ
ــتثمارات فـــي أوراق ماليـــة". ــائر مـــن اسـ ــان الدخـــل الموحـــد ضمـــن بنـــد "أربـــاح وخسـ ــا فـــي بيـ المحتســـبة ضمـــن حقـــوق الملكيـــة يتـــم إدراجهـ

تـــم عـــرض األربـــاح أو الخســـائر الناشـــئة عـــن التغيـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة لفئـــة "الموجـــودات الماليـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل الربـــح 
والخســـارة" فـــي بيـــان الدخـــل الموحـــد ضمـــن بنـــد "إيـــرادات/ )خســـائر( أخـــرى مـــن االســـتثمارات" فـــي الفتـــرة التـــي تنشـــأ فيهـــا. تحتســـب إيـــرادات 
يعـــات األربـــاح مـــن الموجـــودات الماليـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل الربـــح أو الخســـارة والمتاحـــة للبيـــع فـــي بيـــان الدخـــل الموحـــد ضمـــن بنـــد  توز

"إيـــرادات/ )خســـائر( أخـــرى مـــن االســـتثمارات" عندمـــا يتأكـــد حـــق المجموعـــة فـــي قبـــض الدفعـــات.
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٨-٢  مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية

تتـــم مقاصـــة الموجـــودات والمطلوبـــات الماليـــة وبيـــان صافـــي القيمـــة فـــي بيـــان المركـــز المالـــي عنـــد وجـــود حـــق قانونـــي واجـــب النفـــاذ 
بمقاصـــة المبالـــغ المحتســـبة ويكـــون هنـــاك نيـــة للتســـوية علـــى أســـاس الصافـــي أو بيـــع األصـــل وتســـوية االلتـــزام فـــي نفـــس الوقـــت. ويجـــب 
أال يكـــون الحـــق القانونـــي الواجـــب النفـــاذ مشـــروطا بأحـــداث مســـتقبلية، كمـــا يجـــب أن يكـــون قابـــال للتنفيـــذ فـــي ســـياق العمـــل االعتيـــادي 

وعنـــد تعثـــر أو إعســـار أو إفـــالس المجموعـــة أو الطـــرف المقابـــل.

9-٢  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

)أ( موجودات مدرجة بالتكلفة المطفأة

يـــر بتقييـــم مـــا إذا كان هنـــاك دليـــل موضوعـــي علـــى تعـــّرض األصـــل المالـــي أو مجموعـــة مـــن الموجـــودات  تقـــوم المجموعـــة بنايـــة كل فتـــرة تقر
الماليـــة لالنخفـــاض فـــي القيمـــة. ال يتعـــرض األصـــل المالـــي أو مجموعـــة الموجـــودات الماليـــة لالنخفـــاض فـــي القيمـــة ويتـــم تكبـــد خســـائر عـــن 
هـــذا االنخفـــاض إال فـــي حالـــة واحـــدة فقـــط وهـــي أن يتوفـــر دليـــل موضوعـــي علـــى وقـــوع االنخفـــاض فـــي القيمـــة نتيجـــة لحـــدٍث واحـــد أو 
أكثـــر يقـــع بعـــد التســـجيل المبدئـــي لألصـــل )"حـــدث خســـارة"( ويكـــون لذلـــك الحـــدث )أو تلـــك األحـــداث( أثـــٌر علـــى التدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية 
المقـــدرة للموجـــودات الماليـــة أو مجموعـــة الموجـــودات الماليـــة بشـــكٍل يمكـــن تقديـــره علـــى نحـــٍو موثـــوق بـــه. قـــد يشـــمل الدليـــل علـــى 
االنخفـــاض فـــي القيمـــة مؤشـــرات تـــدل علـــى مواجهـــة المديـــن أو مجموعـــة مـــن المدينيـــن لصعوبـــات ماليـــة كبيـــرة أو إخفاقهـــم أو عجزهـــم 
ــا  ــراءات إشـــهار إفـــالس أو إعـــادة هيكلـــة ماليـــة أخـــرى أو عندمـ عـــن ســـداد الفوائـــد أو الدفعـــات األصليـــة أو احتماليـــة دخولهـــم فـــي إجـ
تتوفـــر بيانـــات جديـــرة بالمالحظـــة تشـــير إلـــى وجـــود انخفـــاض قابـــل للقيـــاس فـــي التدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية المقـــدرة، مثـــل التغيـــرات فـــي 

المتأخـــرات أو الظـــروف االقتصاديـــة المقترنـــة بحـــاالت التخلـــف عـــن الســـداد.

يـــة لألصـــل والقيمـــة الحاليـــة  بالنســـبة لفئـــة القـــروض والذمـــم المدينـــة، يتـــم قيـــاس مقـــدار الخســـارة علـــى أســـاس الفـــرق بيـــن القيمـــة الدفتر
للتدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية المقـــدرة )باســـتثناء خســـائر االئتمـــان المســـتقبلية التـــي لـــم يتـــم تكبدهـــا( مخصومـــة وفقـــا لمعـــدل الفائـــدة 

يـــة لألصـــل واالعتـــراف بمبلـــغ الخســـارة فـــي بيـــان الدخـــل الموحـــد. األصلـــي الفعلـــي لألصـــل المالـــي. يتـــم خفـــض القيمـــة الدفتر

ــا بحـــدٍث يحصـــل بعـــد  ــرة الحقـــة، وكان باإلمـــكان ربـــط هـــذا النقـــص موضوعيـ ــارة االنخفـــاض فـــي القيمـــة فـــي أي فتـ إذا نقـــص مبلـــغ خسـ
أن يتـــم احتســـاب خســـارة االنخفـــاض فـــي القيمـــة )مثـــل انخفـــاض التقييـــم االئتمانـــي للمديـــن(، فـــإن عكـــس خســـارة االنخفـــاض فـــي القيمـــة 

المحتســـبة ســـابقا يتـــم إدراجـــه فـــي بيـــان الدخـــل الموحـــد.

)ب( موجودات مصنفة كمتاحة للبيع

يـــر بتقييـــم مـــا إذا كان هنـــاك أي دليـــل موضوعـــي علـــى تعـــّرض األصـــل المالـــي أو مجموعـــة مـــن  تقـــوم المجموعـــة فـــي نهايـــة كل فتـــرة تقر
الموجـــودات الماليـــة لالنخفـــاض فـــي القيمـــة.

 
ً
بالنســـبة الســـتثمارات األســـهم، فـــإن التراجـــع الكبيـــر أو طويـــل األجـــل فـــي القيمـــة العادلـــة للورقـــة الماليـــة لمـــا دون تكلفتهـــا يعتبـــر أيضـــا مؤشـــرا

ـــل، فـــإن الخســـارة المتراكمـــة التـــي يتـــم – قياســـها بوصفهـــا  ـــل هـــذا الدلي علـــى تعـــّرض الموجـــودات لالنخفـــاض فـــي القيمـــة. فـــإذا وجـــد مث
الفـــرق بيـــن تكلفـــة االســـتحواذ والقيمـــة العادلـــة الحاليـــة، ناقصـــا أي خســـارة عـــن االنخفـــاض فـــي قيمـــة ذلـــك األصـــل المالـــي التـــي ســـبق 
ـــح – والخســـارة. إن خســـائر انخفـــاض  ـــة وتســـجيلها فـــي حســـاب الرب ـــح والخســـارة يتـــم حذفهـــا مـــن حقـــوق الملكي تســـجيلها فـــي حســـاب الرب

ـــان الدخـــل الموحـــد. ـــان الدخـــل الموحـــد بخصـــوص أدوات حقـــوق الملكيـــة ال يتـــم عكســـها مـــن خـــالل بي القيمـــة المحتســـبة فـــي بي
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١٠-٢  مخزون

يتـــم إظهـــار المـــواد الخـــام والمخـــازن وقطـــع الغيـــار والمـــواد االســـتهالكية واألعمـــال قيـــد اإلنجـــاز والبضائـــع الجاهـــزة بالتكلفـــة أو صافـــي 
القيمـــة القابلـــة للتحقـــق أيهمـــا أقـــل. تشـــتمل التكلفـــة علـــى المـــواد المباشـــرة والعمالـــة المباشـــرة ونســـبة مالئمـــة مـــن المصروفـــات غيـــر 
المباشـــرة الثابتـــة والمتغيـــرة، وتـــدرج هـــذه األخيـــرة علـــى أســـاس الطاقـــة االســـتيعابية التشـــغيلية االعتياديـــة. يتـــم إســـناد التكاليـــف إلـــى 
البنـــود الفرديـــة للمخـــزون علـــى أســـاس المتوســـط المرجـــح للتكلفـــة. يتـــم تحديـــد تكاليـــف بنـــود المخـــزون المشـــتراة بعـــد حســـم الخصومـــات 
والحســـومات. يمثـــل صافـــي القيمـــة القابلـــة للتحقـــق ســـعر البيـــع المقـــّدر فـــي ســـياق العمـــل االعتيـــادي، ناقصـــا التكاليـــف المقـــدرة الالزمـــة 

لتنفيـــذ عمليـــة البيـــع.

١١-٢  ذمم مدينة تجارية

يـــة هـــي المبالـــغ المســـتحقة مـــن العمـــالء نظيـــر البضائـــع المبيعـــة فـــي ســـياق العمـــل االعتيـــادي. فـــإذا كان مـــن  الذمـــم المدينـــة التجار
ــم  ــول(، يتـ ــت أطـ ــأة إذا كانـ ــة للمنشـ ــغيل العاديـ ــالل دورة التشـ ــل )أو خـ ــدة أو أقـ ــنة واحـ ــون سـ ــم فـــي غضـ ــذه الذمـ ــل هـ ــع تحصيـ المتوقـ

تصنيفهـــا كموجـــودات متداولـــة. وخالفـــا لذلـــك يتـــم عرضهـــا كموجـــودات غيـــر متداولـــة.

ـــدة الفعلـــي،  يقـــة معـــدل الفائ قـــاس الحقـــا بالتكلفـــة المطفـــأة باســـتخدام طر
ُ
ـــة وت ـــا بالقيمـــة العادل ـــة مبدئي ي ـــة التجار حتســـب الذمـــم المدين

ُ
ت

يـــة انظـــر  يـــد مـــن المعلومـــات حـــول محاســـبة المجموعـــة عـــن الذمـــم المدينـــة التجار ناقصـــا مخصـــص االنخفـــاض فـــي القيمـــة )إن وجـــد(. لمز
إيضـــاح ١١ .

شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١7

٢ - ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

٦٣



www.facebook.com/julpharuae/

www.instagram.com/julpharuae/

www.twitter.com/JulpharUAE

www.snapchat.com/JulpharUAE

يد: 99٧، طريق المطار، ديجداجا صندوق بر
رأس الخيمة

اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 1٤61 2٤6 ٧ 9٧1+ 
فاكس: 2٤61 2٤6 ٧ 9٧1+ 

info@julphar.net :يد الكتروني بر
www.julphar.net :موقع الكتروني


