
يـــــر الـتـقـــــــــــــــر
الــســنـــــــوي





سمو الشيخ
سعود بن صقر القاسمي

حاكم إمارة رأس الخيمة
اإلمارات العربية المتحدة

سمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الدولة، حاكم إمارة أبو ظبي
اإلمارات العربية المتحدة

سمو الشيخ
محمد بن سعود بن صقر القاسمي

ولي عهد إمارة رأس الخيمة
اإلمارات العربية المتحدة





مجـــــــلــس اإلدارة

اعضـــــــاء مجـــــــلــس اإلدارة

 الرئيس التنفيذي

ع�����ب�����داهلل ب�����ن ف���ي���ص���ل ب�����ن ص����ق����ر ال���ق���اس���م���ي

ال���ق���اس���م���ي اهلل  ع����ب����د  ب�����ن  ح���م���ي���د  ب�����ن  ص����ق����ر 

أح���������م���������د ع������ي������س������ى أح���������م���������د ال�����ن�����ع�����ي�����م

ن��������������������واف غ����������ب����������اش أح����������م����������د س����ع����ي����د

ع�������ل�������ي ح������س������ي������ن ع�������ل�������ي ال���������������������زواوي

ج������م������ال س������ال������م ب�������ن دروي�������������ش ال���ن���ع���ي���م���ي

ال���ح���وس���ن���ي س����ال����م  اهلل  ع���ب���د  س����ال����م  أح����م����د 

الدكت�ور / أيمن ساحلي

ال����ش����ي����خ

ال����ش����ي����خ

ال���س�������ي���د

ال���س�������ي���د

ال���س�������ي���د

ال���س�������ي���د

ال���س�������ي���د

/

/

/

/

/

/

/

 الشيخ / فيصل بن صقر بن محمد القاسمي

 السيد / حسن أحمد العلكيم الزعابي

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة





7
ير السنوي 2016 جلفار التقر

رسالة رئيس مجلس اإلدارة
كلمة الرئيس التنفيذي

بيان رئيس القطاع المالي
جلفار للسكري

الوصول إلى العالمية واألداء األفضل
أبرز أحداث العام 2016

إستراتيجية النمو  
اتفاقيات وشراكات  

نظرة عامة على السوق العالمي للرعاية الصحية

أسواق أخرى )دول مجلس التعاون الخليجي وبالد الشام(

لمحه عامة حول األداء التشغيلي والمالي
ير مدقق الحسابات المستقل  تقر

المركز المالي المجمع
بيان الدخل المجمع

بيان الدخل الشامل المجمع
بيان التدفق النقدي المجمع

بيان التغيرات في حقوق المساهمين
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

أعمال جلفار األساسية

نظرة عامة على األعمال التجارية

النتائج المالية السنوية
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة
كلمة الرئيس التنفيذي

بيان رئيس القطاع المالي
بيان نائب الرئيس

الوصول إلى العالمية واألداء األفضل
أبرز أحداث العام 2016

إستراتيجية النمو  
اتفاقيات وشراكات  

أعمال جلفار األساسية





رسالة رئيس مجلس اإلدارة

حضرة المساهمين الكرام،

تحية طّيبة وبعد،

بالنيابة عن مجلس إدارة الشركة، يسّرني ويشّرفني أن أعلن أّن “جلفار” واصلت تحقيق أداء متين لتختتم 
عام 2016 بأرباح بلغت 1.45 مليار درهم إماراتي.

أن  جلفار  استطاعت  يقيا،  إفر األوس��ط وشمال  الشرق  منطقة  األدوي��ة في  أكبر مصانع  أحد  بصفتها 
 في مجال الصناعة الدوائية على الصعيد اإلقليمي. وبناًء على خبرة الشركة الواسعة 

ً
 إيجابيا

ً
تحقق تأثيرا

ل هذه الطموحات 
ّ
 إلى تحقيق االزدهار في األسواق الدولية، وتشك

ً
ودرايتها المحلية، إننا نسعى حاليا

، فهدفنا تحديد ظروف السوق اإليجابية التي من شأنها أن 
ً
صلب قراراتنا بشأن كافة األعمال. أّما غدا

سوق  في  النمو  استمرار  وم��ع  الشركة.  مساهمي  إل��ى  بالنسبة  الطويل  المدى  على  قيمة  د 
ّ
تول

 فرصة جديدة 
ّ

 ما يلزم القتناص كل
ّ

الرعاية الصحية العالمية، إنني على ثقة ويقين بأن الشركة تمتلك كل
يحملها لها المستقبل.

المتفانين  األشخاص  آالف  من  المؤلف  العمل  لطاقم  مقّوماتنا،  بالشكر ألعظم  أتقّدم  أن  أوّد  بداية، 
من  “جلفار”  نت 

ّ
تمك المنطقة  ف��ي  لألسر  المستدامة  الصحة  بتأمين  ال���دؤوب  التزامهم  بفضل  ال��ذي��ن 

يتمّيز  التنفيذي لما  يق العمل  باالمتنان تجاه فر الدوائية. وأشعر  الصناعة  المساهمة في تطوير قطاع 
به من صفات قيادية ولتحقيقه االستراتيجيات المرجّوة والمرتكزة إلى العمالء. وأوّد أن أعّبر عن امتناني 

 تجاه موظفينا حول العالم على حماسهم وقدرتهم على التكّيف في مختلف الظروف.
ً
أيضا

بنا.  الكبيرة  ثقتكم  على  ين،  ر
ّ

الموق مساهمينا  أنتم،  لكم  الشكر  يل  بجز أتقّدم  أن  لي  اسمحوا   ،
ً
ختاما

الكرام، وكل  الشركة، وعمالئنا  إدارة  الرشيدة، ومجلس   من حكومة دولتنا 
ً
أيضا الشكر  بخالص  وأتقّدم 

ه لشرف كبير لي أن أخدم 
ّ
َمن تمّنى لنا الخير، ومساهمينا كافة، على الدعم المتواصل الذي أبدوه. إن

 للجميع.
ً
جاه مستقبل أكثر إشراقا

ّ
قطاع الرعاية الصحية للسير به بات

صـــاحب السـمــو / الشيخ فيصل بن صقر القاسمي
رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة الرئيس التنفيذي

الدكتور أيمن الساحلي
الرئيس التنفيذي

حضرة المساهمين الكرام،

تحّية طّيبة وبعد،

 بالنجاح لجلفار حيث اختتمت الشركة السنة مع أرباح بلغت 
ً
 آخر مكلال

ً
لقد كان عام 2016 عاما

التي  والسياسية  االقتصادية  التحّديات  من  الرغم  على  إماراتي  دره��م  مليار   1.45 قيمتها 
 في منح 

ً
يادة دوم��ا الر تصّدر  القائمة على  برؤيتنا  وبالتمّسك  المنطقة.  بثقلها على  أرخت 

يقيا قدرة الوصول السهل إلى منتجات دوائية عالية الجودة،  منطقة الشرق األوسط وإفر
 جديدة لجلفار من أجل توسيع حضورها في العالم 

ً
إننا على ثقة بأن عام 2017 يحمل فرصا

واستكشاف فرص نمو جديدة.

كبار  من  راسخة  بمكانة  اليوم  جلفار  تتمّتع 
في  اإلقليمية  الدوائية  الصناعات  شركات 
ي��ق��ي��ا. وإذ  ال��ش��رق األوس���ط وإف��ر منطقة 
مجلس  دول  س��ت��ب��ق��ى   ،

ً
ق����دم����ا ��ع 

ّ
ن��ت��ط��ل

��ل ح��ج��ر ال���زاوي���ة 
ّ
ال��ت��ع��اون ال��خ��ل��ي��ج��ي ت��ش��ك

ألع���م���ال���ن���ا. وس�������وف ن����واص����ل ال��ع��م��ل 
مجلس  دول  س��ل��ط��ات  م��ع  بالتنسيق 
ي��ز  ال���ت���ع���اون ال��خ��ل��ي��ج��ي م����ن أج�����ل ت��ع��ز
الحكومات  ي��ادة  ز بفضل  تقديماتنا 
على  إنفاقها  مستوى  المحلية 
ال���رع���اي���ة ال���ص���ح���ي���ة. وم�����ع ن��ض��وج 
��ن��ي 

ّ
ن���ظ���ام ال���ض���م���ان ال���ص���ح���ي، إن

 ب�����أّن ه����ذا ال��ه��دف 
ً
م���ؤم���ٌن ج�����دا

سيبقى في طليعة األولويات.

ذل����ك، وق���د واص��ل��ن��ا ع���ام 2016 ج��ه��ودن��ا 
للشركة  صلبة  متينة  قاعدة  لتأسيس  الدؤوبة 
قدراتنا  فوّسعنا  ال��ع��ال��م،  أن��ح��اء  مختلف  ف��ي 
ال��ت��ص��ن��ي��ع��ي��ة ال��ع��ال��م��ي��ة م���ع إط�����الق م��ن��ش��أت��ن��ا في 
تدشينها  ت��م  ال��ت��ي  ال��س��ع��ودي��ة  العربية  المملكة 
الجودة  مراقبة  ح��از مختبر  وق��د  يل 2017.  أبر في 
المنظمة  بنغالديش” شهادة  “جلفار  لفرعنا  التابع 
م���ن مجلس   )ISO( ال��م��ق��اي��ي��س  ل��ت��وح��ي��د  ال��دول��ي��ة 
البنغالدشي )BAB(، مما برهن على  االعتمادات 
ق����درة ال���ف���رع ع��ل��ى إن���ت���اج ع��ق��اق��ي��ر ع��ال��ي��ة ال��ج��ودة 
ت���ت���واف���ق م���ع ال��م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ال���دول���ي���ة. 
��ى ال��دع��م ال���الزم 

ّ
وس��ي��ح��رص ذل���ك ع��ل��ى أن��ن��ا ن��ت��ل��ق
للتنافس في األسواق المحلية.

وفي العام المنصرم، أطلقنا شراكاتنا مع شركات 
ع��ال��م��ي��ة م��رم��وق��ة ف���ي ق��ط��اع ص��ن��اع��ة األدوي�����ة، 
فأثمر ذلك عن تسويق منتجات جديدة وتوزيعها 
ال��خ��ل��ي��ج��ي، ع��ل��ى غ��رار  ال��ت��ع��اون  ف��ي دول مجلس 
م���ض���اد االل���ت���ه���اب ال���الس���ت���ي���روي���دي “ت����وروك����س” 
ال���ي���وم،  ف���ي  م����رة  ت��ن��اول��ه  ي���ت���ّم  ال�����ذي   )Turox(

واألدوية الموصوفة لضبط داء السكري من 
 ،)Xelevia( ي��ل��ي��ف��ي��ا  ز وه�����ي:  ال���ث���ان���ي،  ال���ن���وع 
المخصصان  والعالجان   ،)Velmetia( وفيلميتيا 
 )Xaira( يرا  ز بالربو والحساسية، وهما  للعناية 

.)Rinelon( ينيلون ور

ي��ل  وف���ي ال��خ��ت��ام، ي��ط��ي��ب ل���ي أن أع���ّب���ر ع���ن ج��ز
ال��ع��م��ل  ي���ق  ول���ف���ر اإلدارة  ل��م��ج��ل��س  ام��ت��ن��ان��ي 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��دع��م��ه��م��ا ال���ق���ّي���م وق��ي��ادت��ه��م��ا 
يل امتناني لعمالئنا على  المتواصلة. كذلك، جز
ية،  التجار وبعالماتنا  فينا 

ّ
بموظ الكبيرة  ثقتهم 

أكثر من 3 آالف موظف  التي تضم  ولشبكتنا 
على  وال��ب��ل��دان  الوظائف  مختلف  ف��ي  متفاٍن 
ال��ج��ه��د ال��م��ل��ح��وظ وال��ع��م��ل ال���ج���اّد ال��م��ب��ذول 
لتسليم أدوية عالية الجودة بأسعار معقولة 
إلى المجتمعات. أنا فخور بما يتمّتعون به من 
لنا  أت���اح  مما  سامية  مهنية  وأخ���الق  تضامن 
تحقيق أهدافنا وتحديد أساليب العمل الالزمة 
ال��م��م��ت��ازة ف��ي الوضع  ال��ش��رك��ة  ل��ص��ون مكانة 

الجيوسياسي المتغّير عام 2016.

جلفار  نجعل   
ً
معا ال��ك��رام،  المساهمين  حضرة 

رعاية  تقديم  ف��ي  المساهمة  على  ق���ادرة 
ص��ح��ي��ة أف���ض���ل، وذل�����ك م���ن خ����الل االس���ت���م���رار 
العديدة  للسنوات  الناس  بتحسين جودة حياة 

المقبلة.

We are now 
strongly positioned 

as a key regional 
pharmaceutical player 

in MEA.
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أفضل األسواق في أداء مبيعات المنتجات

اإل�ارات 
ا��ر��� ا�����ة

�ـ
ــــــ�ان

ا�ــ�ـــــــ�ــ	 ا������
 ا��ر��� ا����د��

ا��ـــــراق

Adol    10.8 M
Mebo   10.5 M
Julmentin      7.2 M
Triaxone      4.4 M 
Risek     3.4 M

Adol    19.4 M
Julmentin   13.4 M
Triaxone    12.7 M 
Risek   12.7 M
Lipigard   12.3 M

Epotin 17.1 M
Triaxone   6.6 M
Mebo   6.4 M
Vancolon   5.6 M
Risek   3.5 M

Triaxone 79.7 M
Mebo 81.0 M
Risek 22.9 M
Rantag 22.8 M
Julmentin 20.8 M

Profinal   9.5 M
Adol   4.3 M
Soolan   3.7 M
Julmentin   3.1 M
Mebo   2.6 M
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بيــــــــــان الرئيــــــس المـــــــــالي

السيد جيروم كارل
الرئيس المالي التنفيذي

حضرة المساهمين الكرام،

أما بعد،

والظروف  ل��ألس��واق  المستقّرة  غير  البيئة  من  الرغم  وعلى   ،2016 ع��ام  جلفار  نجحت  لقد 
الصعبة، بتسجيل عائد على المبيعات بلغ 1.45 مليار درهم إماراتي.

من  الرغم  على  األساسية  أسواقنا  وف��ي  الخاصة  القنوات   في 
ً
قويا الشركة  أداء  وك��ان 

مواجهتنا بعض العقبات في قسم العطاءات وفي مصر وأفغانستان وليبيا.

مجال  في   4% بنسبة   
ً
نموا الشركة  سّجلت  لقد 

األع����م����ال ال����خ����اص����ة. وب���ق���ي���ت ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال��س��ع��ودي��ة ال��م��س��اه��م األك��ب��ر ف��ي ال��ع��ائ��دات، 
المتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  اإلم������ارات  وح��اف��ظ��ت دول����ة 
وس��ل��ط��ن��ة ُع��م��ان ع��ل��ى أدائ��ه��م��ا ال��م��ت��ف��ّوق 
 
ً
��ن��ا ك��ذل��ك ن��م��وا

ّ
ع��ل��ى ب��ق��ّي��ة ال��س��وق. وح��ق��ق

يفوق نسبة %10 في معظم أسواقنا 
العشر األولى. وعلى الرغم من البيئة 
ال��ص��ع��ب��ة ف���ي م��ص��ر وت���راج���ع قيمة 
إج��راءات  خذنا 

ّ
ات المحلية،  العملة 

ت���ح���رص ع��ل��ى ت��ح��ق��ي��ق ال��ش��رك��ة 
يد من النمو عام 2017. مز

اتخذنا   ،
ً
أيضا اإلط��ار  وفي هذا 

إج����راءات ت��ه��دف إل��ى تحسين 
إجمالي الربحية من خالل تطبيق 
نظام مالي صارم ومبادرات تؤّدي إلى 
تقليص  ع��ن  ذل��ك  فأثمر  التكاليف،  ف��ي  توفير 
ع��ام 2016 على  ت��ح��دي��ات  ع��ن  الناجمة  اآلث���ار 
ق النقدي من أنشطتنا 

ّ
صافي أرباحنا. وارتفع التدف

التشغيلية بنسبة %44، وذلك بفضل نظام كفوء 
الدفع.  حسابات  وتحسين  الجردات  إلدارة  وفعال 
 2017 ع��ام  ال��م��ب��ادرات  بهذه  بالعمل  وسنستمّر 

مع تعديلها وتحسينها بشكل أكبر. 

، س��ن��واص��ل ت��رك��ي��زن��ا ع��ل��ى ط��رح 
ً
��ع ق���دم���ا

ّ
وإذ ن��ت��ط��ل

منتجات جديدة. فهذا العام، نعتزم إطالق تسعة 
م��ن��ت��ج��ات رئ��ي��س��ي��ة ج���دي���دة م���ن ش��أن��ه��ا أن ت��ؤّم��ن 
ل��ل��م��رض��ى ف���ي أن���ح���اء م��ن��ط��ق��ة ال���ش���رق األوس����ط 
لقاء سعر مقبول.  أفضل  خيارات  يقيا  إفر وشمال 
العربية  المملكة  في  مصنعنا  بتدشين  وسنقوم 
ترسيخ  لنا  يتيح  مما   ،2017 يل  أبر في  السعودية 
حضورنا إلى أقصى حّد ممكن في أحد األسواق 
ستبقى  ع���ام،  وبشكل  المنطقة.  ف��ي  الرئيسية 
إجمالي عائدات  بين  المال متوازنة  رأس  تخصيصات 

م��س��اه��م��ي��ن��ا واالس���ت���ث���م���ارات ف���ي ال��م��ن��ت��ج��ات 
الجديدة والتوّسع الجغرافي.

األمد  على  وطموحنا  رؤيتنا  تحقيق  وبهدف 
جلفار ستقوم  أّن  أع��ل��ن  أن  ي��س��ّرن��ي  ال��ط��وي��ل، 
 بطرح “برنامج جلفار 2.0”. ومن شأن هذه 

ً
يبا قر

ت��ح��س��ي��ن عمليات  ع��ل��ى  ت��س��اع��د  أن  ال���م���ب���ادرة 
ال���ش���رك���ة ع��ل��ى ال���م���دى ال���ط���وي���ل، ف���ي حين 
ستساعدنا مبادرة “بطاقة األهداف المتوازنة” 
األه���داف  على  تركيزنا  على  المحافظة  على 

التي وضعناها على المدى القصير.

أح��رزن��اه عام  ال��ذي  التقّدم  أّن  وال ش��ّك ف��ي 
لتحقيق  راس��خ  جلفار في موقع  يضع   2016
وب��ف��ض��ل  ل���ع���ام 2020.  وأه���داف���ه���ا  رؤي��ت��ه��ا 
وبفضل  الكرام،  المساهمين  حضرة  دعمكم، 
إدارت��ن��ا  لمجلس  المستمرة  الحكيمة  ال��ق��ي��ادة 
جلفار  وم��وظ��ف��ي  التنفيذي  ال��ع��م��ل  ي��ق  وف��ر
أننا  د 

ّ
متأك إنني  العالم،  أنحاء  في   

ً
ف��ردا  

ً
ف��ردا

رع��اي��ة  ت��أم��ي��ن  ف��ي  ال���ب���ارزة  مساهمتنا  سنتابع 
صحية أفضل في المنطقة.

Going forward, 
we will keep on 
focusing on our 

pipeline of products. 
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الدكتور علي موسى
نائب الرئيس

بيــــــــــان نائب الرئيــــــس

ر بشكل عام في نظام الرعاية الصحية في العالم. 
ّ
يعتبر داء السكري أحد األمراض الرئيسية التي تؤث

وفي الشرق األوسط، يعتبر عدد األشخاص الذين يعانون مرض السكري األعلى في العالم. ففي 
 
ً
يومنا الحاضر، يعاني 20.5 مليون شخص داء السكري، في حين يعاني 13.7 مليون شخص ضعفا

في القدرة على تحمل الجلوكوز ويعيشون في مرحلة ما قبل اإلصابة بالسكري.

وأدوي��ة  )اإلنسولين،  للسكري  جلفار  ضمن  الثالثة  األقسام  تؤّمن  التحدي،  هذا  مواجهة  وبهدف 
 
ً
يجا الجلوكوز CGM( مز المستمّرة لمستوى  المراقبة  الفم، وأجهزة  يق  التي تؤخذ عن طر السكري 

م 
ّ
تحك على  والحفاظ  السكري  بمرض  التحكم  على  المرضى  تساعد  التي  والمنتجات  العالجات  من 

جّيد ومضبوط بمستوى السكر بالدم بهدف تأخير تطّور المرض.

وق���د ن��م��ت أع���م���ال ج��ل��ف��ار ل��ل��س��ك��ري خ���الل ال��ع��ام 
مليون   53 قيمتها  لتبلغ   28% بنسبة  المنصرم 
ي��ك��ي(.  أم��ر دوالر  م��ل��ي��ون   14.4( إم���ارات���ي  دره����م 
المنتجات  إل��ى  رئيسي  بشكل  النمو  ه��ذا  وي��ع��زى 
��ف��اق��ي��ة التي 

ّ
ل��الت ال��ت��ي ح���ازت رخ��ص��ة داخ��ل��ي��ة نتيجة 

��ع��ت��ه��ا ج��ل��ف��ار م���ع “م���ي���رك ش����ارب أن����د دوم”، 
ّ

وق
 في صناعة األدوية. وهذه 

ً
الشركة الرائدة عالميا

اللذين يؤخذان عن  المنتجات هي دوائي السكري 
و”ف��ي��ل��م��ي��ت��ي��ا”   Xelevia ي��ل��ي��ف��ي��ا”  “ز ال���ف���م  ي���ق  ط���ر
اإلم��ارات��ي  السوق  في  رحا 

ُ
ط واللذين   Velmetia

إط��الق��ه��م��ا،  ي���خ  ت���ار ف���ي س��ب��ت��م��ب��ر 2016. وم���ن���ذ 
يليفيا” و”فيلميتيا” مبلغ 3 ماليين  تجاوزت مبيعات “ز
أمريكي( في  دوالر  مليون   0.9( إم��ارات��ي  دره��م 
الوقت  ف��ي  نعمل  ونحن  السنة.  م��ن  األول  ال��رب��ع 
أند  ش��ارب  “ميرك  شركة  مع  وثيق  بشكل  الحالي 
دوم” بهدف توسيع شراكتنا لتشمل باقي دول 
 من دولتي الكويت 

ً
مجلس التعاون الخليجي، بدءا

وقطر في منتصف عام 2017.

أّم�����ا ب��ال��ن��س��ب��ة إل����ى أج���ه���زة ال��م��راق��ب��ة ال��م��س��ت��م��ّرة 
 
ً
حاليا للسكري  جلفار  ل 

ّ
فتمث الجلوكوز،  لمستوى 

في   Dexcom “ديكسكوم”  األمريكي  يكها  شر
ي�����ع  ����ى ت����س����وي����ق وت�����وز

ّ
ال���م���ن���ط���ق���ة ح����ي����ث ت����ت����ول

 Dexcom G4 ب��الت��ي��ن��وم”   4 ج���ي  “دي��ك��س��ك��وم 
ال��م��س��ت��م��ّرة  ل��ل��م��راق��ب��ة  ج��ه��از  وه���و   ،Platimun
من  الحقيقي،  ال��وق��ت  ف��ي  الجلوكوز  لمستوى 
أج����ل م��س��اع��دة م���رض���ى ال��س��ك��ري ع��ل��ى م��راق��ب��ة 
ي��ن  ��ر ب��ال��دم وم��ش��ارك��ت��ه م��ع اآلخ��ر

ّ
م��س��ت��وى ال��س��ك

ب��ش��ك��ل س��ه��ل وع��م��ل��ي م��م��ا ي��س��اع��ده��م على 
مبيعات  وبلغت  أف��ض��ل.  بشكل  بمرضهم  م 

ّ
التحك

مليون   0.6( إم��ارات��ي  دره��م  مليوني  الجهاز  ه��ذا 
نا 

ّ
أن العلم  م��ع  األول  ال��ع��ام  ف��ي  ي��ك��ي(  أم��ر دوالر 

 لتشمل دول المشرق العربي، 
ً
وّسعنا أعمالنا حاليا

عبر إضافة لبنان واألردن إلى االتفاقية.

نا أنجزنا المرحلة األولى من 
ّ
 إلى أن

ً
تجدر اإلشارة أيضا

المؤتلف  البشري  باإلنسولين  قة 
ّ
المتعل الدراسات 

اإلنسولين،  نظائر  وكريستاالت  التركيب(  )معاد 
إلى  تصل  كمية   

ً
سنويا ننتج  أن  بإمكاننا  وب��ات 

اإلن��س��ول��ي��ن  ب����ل����ورات  م���ن  ك���ي���ل���وغ���رام   1,500
م��ن��ش��أة  ف���ي   )rDNA( ال��م��ؤت��ل��ف  ال���ب���ش���ري 
الخيمة،  رأس  الواقعة في  التصنيع جلفار 11 
اإلم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة ال���م���ت���ح���دة، وال���ت���ي ن��ال��ت 

التصنيع  ل��م��م��ارس��ات  ال��الزم��ة  ال��م��ص��ادق��ات 
الجيد.

منشأة  افتتاح   2017 عام  وسنشهد 
خراطيش  لتعبئة  المخّصصة   12 جلفار 
اإلنسولين مع طاقة إنتاجية تصل إلى 
، مما 

ً
15 مليون قلم إنسولين سنويا

ي���س���اه���م ف����ي ال��ت��خ��ف��ي��ف م����ن األل����م 
ال�������ذي ي���ش���ع���ر ب����ه م����رض����ى ال���س���ك���ري 

تجربة  منحهم  عبر  حياتهم  نوعية  وتحسين 
 م��ن األل����م ع��ن��د ح��ق��ن أنفسهم 

ً
ي��ب��ا خ��ال��ي��ة ت��ق��ر

باإلنسولين.

ي��ز ح��ض��ورن��ا ال��ق��وي  ب��ت��ع��ز ون��ل��ت��زم ع���ام 2017 
وت���وس���ي���ع���ه ف�����ي ص���ن���اع���ة األدوي����������ة ع��ل��ى 
المستوى العالمي، من خالل إطالق مبادرات 
تتضّمن دورات وورش عمل  وأنشطة جديدة 
ع��ل��م��ي��ة وح����م����الت ت���وع���ي���ة ش���ام���ل���ة وع��ال��ي��ة 
لألنسولين  ج��ل��ف��ار  ت��واص��ل  ال���ج���ودة. وس����وف 
السكري  بمرض  المعنية  األع��م��ال  على  التركيز 
ل��ط��رح أدوي����ة واب���ت���ك���ارات ق����ادرة ع��ل��ى إح���داث 
ري في مجتمع 

ّ
فارق في حياة مرضى السك
الرعاية الصحية في المنطقة.

Julphar XII 
cartridge 
filling plant  will 
have the capacity 
to produce up to 15 
million of insulin pens 
per year.
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الحفاظ على الصحة
أكبر  أحد  جلفار،  الدوائية،  للصناعات  الخليج  شركة  ل 

ّ
تشك

وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  األدوية  مصانع 
عام 1980 في دولة  الشركة  تأسيس  تّم  يقيا. وقد  إفر
صاحب  توجيهات  إطار  في  المتحدة  العربية  اإلمارات 
إنتاج  كان  حيث  القاسمي  محمد  بن  صقر  الشيخ  السمو 
خمسة  على  يقتصر  جلفار  من  بذاتها  قائمة  منشأة  أول 
إنشاء  على  عقود  ثالثة  من  أكثر  وبعد  فقط.  منتجات 
 
ً
عالميا  

ً
مصنعا عشر  خمسة  تضّم  أصبحت  الشركة، 

األدوية  من  عبوة  مليون  من  أكثر  وتنتج   ،
ً
دوليا معتمدة 

 وحصلت على 4,074 شهادة تسجيل لمنتجاتها.
ً
يوميا

 في دولة اإلمارات 
ً
تمتلك الشركة اليوم ثالثة عشر مصنعا

والشراب،  األقراص،  إنتاج  في  تختّص  المتحدة  العربية 
الدولية  التوسع  استراتيجية  إطار  وفي  قات. 

ّ
والمعل

مصانع  جلفار  أطلقت  الشركة،  تنتهجها  التي  المستمرة 
مصنع  يبدأ  أن  المتوقع  ومن  وبنغالديش  إثيوبيا  في 
يل 2017 . المملكة العربية السعودية بالعمل ابتداًء من أبر

المكّونات  مصنع  جلفار  شركة  أطلقت   ،2012 عام 
دوالر  مليون   150 ف 

ّ
كل الذي   )API( الفّعالة  الصيدالنية 

بإنتاج  يختّص  والذي  للسكري،  جلفار  اسم  تحت   
ً
يبا تقر

المواد الخام الالزمة إلنتاج اإلنسولين. تبلغ القدرة اإلنتاجية 
من  كيلوغرام   1,500 للسكري  جلفار  لمصنع  السنوية 
اإلنسولين  نظائر  وكريستاالت  المؤتلف  البشري  اإلنسولين 
يضع  ما   ،

ً
سنويا إنسولين  حقنة  مليون   40 يعادل  بما 

في  لإلنسولين  المصنعة  الشركات  أكبر  خانة  في  “جلفار” 
العالم والوحيدة من نوعها في منطقة الشرق األوسط.

وتتضّمن فروع جلفار شركة “مينا كول”، القسم المخّصص 
يد  للنقل والشحن ضمن جلفار، وهي جزء من سلسلة تور
ضمان  مع  الساعة  مدار  على  تعمل  خدمة  تدير  باردة 
جودتها   وحفظ  موعدها  في  ة 

ّ
كاف المنتجات  تسليم 

هذه  وتتمّتع  المناخية.  الظروف  أقسى  في  حّتى 
بالقدرات  مربع  متر   12,000 مساحتها  تبلغ  التي  المنشأة 
الفترة  ضمن  األدوية  بإيصال  لها  تسمح  التي  كافة 

المطلوبة.

المنتجات  من  مجموعة  اإلنتاجية  جلفار  محفظة  تضّم 
الرئيسية،  العالجية  الشرائح  تستهدف  التي  المتنوعة 
الحيوية،  والتقنية  بالجروح  العناية  التالية:  الفئات  وتشمل 
والرعاية األولية للبالغين، والرعاية األولية لألطفال، وأدوية 
والرئة،  بالقلب  والعناية  اآلالم،  معالجة  وأدوية  المعدة 

ورعاية المرأة، والعناية بالمستهلك. 

قطاع  في  رائدة  شركة  بصفتها  مسؤوليتها  إطار  وفي 
المحلية  الشركات  مع  جلفار  تتعاون  األدوية،  صناعة 
إيجابية في جميع  أن تكون لها بصمة  أجل  والعالمية من 
المنح  تمويل  خالل  من  وذلك  الصحية  الرعاية  قطاعات 
الصحية  الحمالت  ورعاية  التعليمية  للمؤسسات  الدراسية 
وشمال  األوسط  الشرق  أنحاء  جميع  في  المختلفة 

يقيا. إفر

وقد  العالم،  حول  شخص   3,000  
ً
حاليا جلفار  ف 

ّ
توظ

سّجلت الشركة إيرادات على المبيعات بلغت قيمتها 1.45 
مسّجلة   ،2016 عام  نهاية  في  إماراتي  درهم  مليار 
بالمقارنة  المبيعات،  بنسبة %1 في   

ً
 طفيفا

ً
تراجعا بالتالي 

رئيسية  الناشئة أولوية  تزال األسواق  مع عام 2015. وال 
للنمو المستدام إذ تسمح جذور الشركة الشرق أوسطية 

بالوصول إلى األسواق الصعبة في الوقت المناسب.

 ،2016 عام  خالل   
ً
ثابتا  

ً
تشغيليا أداء  جلفار  وأظهرت 

فسّجلت صافي أرباح بقيمة 833.3 مليون درهم إماراتي 
 3 بنسبة   

ً
تراجعا بالتالي  محققة   ،2016 عام  نهاية  في 

أرباح  صافي  وكان   2015 عام  مع  بالمقارنة  المئة  في 
 قدره 210 

ً
جلفار في الفترة عينها من عام 2015 مبلغا

ماليين درهم. 

ل جلفار خير مثال على إحدى الشركات اإلماراتية المحلية 
ّ
تشك

العالمية، من خالل  الساحة   في 
ً
 ملموسا

ً
تأثيرا أحدثت  التي 

.
ً
 يباع في أكثر من 40 بلدا

ً
 مسجال

ً
تملكها 83 منتجا

 

التصنيع  ممارسات  مع  بالتوافق  جلفار  شركة  وتعمل 
“أيزو  الجودة  إدارة  نظام  شهادتي  حازت  وقد  الحالية، 
إلى  باإلضافة   ،”14001 “أيزو  البيئة  إدارة  ونظام   ”9001
الممارسات  أفضل  األوروبي عن  االتحاد  حيازتها شهادتي 
الشركة  وتعمل  المختبرات.  ممارسات  وأفضل  الصناعية 
بشكل وثيق مع الهيئات التنظيمية، كوزارة الصحة ووقاية 
والدواء  الغذاء  وإدارة  اإلمارات  دولة  في  المجتمع 
يكية )FDA(، لضمان مواءمة جميع ممارساتها مع  األمر

المتطلبات الدولية.

 

جميع  في  الصحة  مجال  في  يادة  الر بتحقيق  جلفار  تلتزم 
أنحاء العالم.
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أعلى األســــواق

األســـــواق التقليدية

األســـــواق الواعـــــدة

باألرقامحصاد 2016

الـــــــــســـــــــعـــــــــوديـــــــــة
اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات
كـــــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــــــــت
قــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــر
يـــــــــــــن الـــــــــــــبـــــــــــــحـــــــــــــر
عــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان
الــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــراق
ــــــر ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ مــــــصـــــــ
ــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــب ل

ـــــــــــــــــــــــــــأردن الــــــــــــــــــــــــــــ
الـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــن
ــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــودان ال
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــي ــــــــــــــــب ــــــــــــــــي ل
جـــنـــوب الـــســـودان
ــــــــــــــــــــــــــا ي ســــــــــــــــــــــــــور
ـــــــســـــــتـــــــان أفـــــــغـــــــان

ـــــــــــر ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ الـــــجـــــزائــــــ
الــــمــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب
ـــــس ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ تــون
ـــا ـــقـــي ي ـــــوب أفـــر جـــــن
أثــــــــــــــيــــــــــــــوبــــــــــــــيــــــــــــــا
ـــــــــــا ي ـــــــــــر ـــــــــــجـــــــــــي ـــــــــــي ن
كـــــــــــــــيـــــــــــــــنـــــــــــــــيـــــــــــــــا
تـــــــــــــــنـــــــــــــــزانـــــــــــــــيـــــــــــــــا

أوغــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــدا
ســـــــــــــــــنـــــــــــــــــغـــــــــــــــــال
اإلكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادور
بــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــرو
مـــــــــــكـــــــــــســـــــــــيـــــــــــك
ـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــن ب
أرجـــــــــــــنـــــــــــــتـــــــــــــيـــــــــــــن

كــــــــــولــــــــــمــــــــــبــــــــــيــــــــــا
فــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــزويــــــــــــا
ـــــــــــمـــــــــــاال ـــــــــــي جـــــــــــوت
ــــــــــــــن ــــــــــــــي ــــــــــــــب فــــــــــــــل
ـــــــــــان ـــــــــــاكـــــــــــســـــــــــت ب
إنــــــــدونــــــــيــــــــســــــــيــــــــا
ـــــــان ـــــــاجـــــــاكـــــــســـــــت ت
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القدرات التصنيعية السنوية
جلفار -1 مصنع األقراص الصلبة

4,500 مليون قرص
540 مليون كبسولة

7.4 ماليين مسحوق قابل للتعليق

ير جلفار اثنان- مصنع األمبوالت والقوار
25 مليون أمبولة

يد فة بالتبر
ّ

5 ماليين قارورة مجف

جلفار -3 مصنع البنسيلين للصيغ المعدة 
لالستخدام الفموي

96 مليون قرص
550 مليون كبسولة

4.2 مليون عبوة مسحوق قابل للتعليق من 
المضادات الحيوية

ين للجرعات ذات  جلفار -4 مصنع سيفالوسبور
االستخدام الفموي

19 مليون حبة
119 مليون كبسولة

4.5 ماليين مسحوق قابل للتعليق

جلفار -5 مصنع التغليف
منشأة التغليف غير المّتصلة

جلفار -6 مصنع السوائل الفموية
ق وقطرات

ّ
113 مليون عبوة شراب ومحلول معل

11
ع������م������ل������ي������ات ت�����دق�����ي�����ق 
خ�����������ارج�����������ي ل������ل������ج������ودة

44
 ُت�������ب�������اع

ً
ب����������ل����������دا

المنتجات فيها 

18
 ح������ول 

ً
مك������������تبا

الع���������������������������ال��������م

 
ً
ًم�����ن����ت����������������������������ج���ا
م����س��������ّج�����������ل�������ا 83

ش����������������ه����������ادة
ت���سج���ي����ل منتج 4,074

45
ش�����������������������������������������������������اح����������ن��������ة 
“م�������������ي�������������ن�������������ا ك�������������������ول”

ً
 وع��������ام��������ال

ً
م��������وظ��������ف��������ا 2,942 

 
ً
 م������وس������وم������ا

ً
م�����ن�����ت�����ج�����ا

ي�������ة ب��������ع��������الم��������ة ت�������ج�������ار 194

م����������ن����������ّص����������ة ت�����ح�����م�����ي�����ل 85,000

جلفار -7 مصنع إيرثوبوتين )EPO( بالتكنولوجيا 
الحيوية

200 غرام من إيرثروبوتين، ما يعادل 10 ماليين 
قارورة

جلفار -8 مصنع السوائل والمواد المجففة 
بالتبريد

50 مليون أمبولة
7 ماليين قارورة

جلفار -9 مصنع تعبئة مسحوق 
م

ّ
ين المعق السيفالوسبور

24 مليون وحدة

جلفار -10 مصنع صيغ الجرعات شبه الصلبة
يمات والمراهم 60 مليون أنبوب من الكر

250 مليون تحميلة

جلفار -11 مصنع جلفار لإلنسولين
1,500 كيلوغرام من اإلنسولين البشري المؤتلف 

يستاالت نظائر اإلنسولين  وكر
40 مليون قارورة إنسولين 

جلفار -12 مصنع تعبئة كارترج )خرطوشة( 
اإلنسولين

10 ماليين قلم بخرطوشة إنسولين

مصنع الخليج للحقن )المنطقة الحرة في 
BFS جبل علي( بتقنية

35 مليون أمبولة
7.2 ماليين عبوة حقن وريدي

35 مليون عبوة ثانوية من الحبوب 
والكبسوالت

مصنع جلفار إثيوبيا لألدوية الفموية 
والموضعية

500 مليون حبة
100 مليون كبسولة

ق
ّ
15 مليون زجاجة شراب ومحلول معل

مليونا أنبوب من المراهم

جلفار بنغالديش لألدوية الفموية 
والموضعية

300 مليون حبة
150ّ مليون كبسولة

مليونا زجاجة من المسحوق الجاف
مليونا أنبوب من المراهم

جلفار السعودية لألدوية الفموية
مليار حبة

300 مليون كبسولة
ق

ّ
30 مليون زجاجة شراب ومحلول معل
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تعليمية ودورات  تأمين مبادرات  إلى  ال��دؤوب   عام، سعيها 
ّ

الدولية، جلفار، كما كل للصناعات  الخليج  تواصل شركة 
المسؤولية  باستراتيجية  جوهري  بشكل  مبادراتها  وترتبط  ة. 

ّ
كاف اإلقليمية  األس��واق  في  األطباء  إلى  طبية  تحديث 

االجتماعية للشركات حيث تتعاون مع السلطات المحلية بهدف تحسين صحة المجتمع ورفاهه. وفي ما يلي بعض 
إنجازات جلفار لعام 2016.

الشيخ  السمو  ص��اح��ب  جلفار،  إدارة  مجلس  رئ��ي��س  تلقى 
التكريم لمساهمته المستمّرة  القاسمي،  فيصل بن صقر 
ف���ي ق���ط���اع ص��ن��اع��ة األدوي�������ة ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة، ول�����دوره 
ف��ي ت��ط��وي��ر ص��ن��اع��ة األدوي����ة الطبية ف��ي دول���ة اإلم����ارات 
الحفل  خ��الل  جائزته  فيصل  الشيخ  م 

ّ
تسل المتحدة.  العربية 

االف��ت��ت��اح��ي ل�����م��ؤت��م��ر وم���ع���رض دب����ي ال����دول����ي ل��ل��ص��ي��دل��ة 
��ن��ه 

ّ
ال����ذي دش وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، “م��ؤت��م��ر دوف�����ات 2016”، 

ص���اح���ب ال��س��م��و ال��ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن راش�����د آل م��ك��ت��وم، 
ي������ر ال��م��ال��ي��ة ف���ي دول�����ة اإلم������ارات. ن���ائ���ب ح���اك���م دب����ي ووز

ي���ون��ي������������������������������و

للصيادلة  المستمر  الطّبي  التعليم  برنامج  جلفار  أطلقت 
 .)JUMP( ”ب��ع��ن��وان “ج��ل��ف��ار وت���ط���ورات ال��ص��ي��دل��ة ال��ح��دي��ث��ة
وق����د ت����ّم ت��ص��م��ي��م ه����ذا ال���ب���رن���ام���ج ال�����ذي ي���ن���ال االع��ت��م��اد 
ط���ل���ق ب���ال���ت���ع���اون م���ع جمعية 

ُ
ب��ش��ك��ل ش���ه���ري وال������ذي أ

 ل��ج��ه��ود ال��ص��ي��ادل��ة ال��ه��ائ��ل��ة اآلي��ل��ة 
ً
اإلم�����ارات ال��ط��ب��ي��ة، ت��ق��دي��را

ال��ض��وء  ولتسليط  وتحسينها،  ال��ع��ام��ة  ال��ص��ّح��ة  ي��ز  ت��ع��ز إل���ى 
ال��رع��اي��ة الصحية.  ن��ظ��ام  ال��ص��ي��ادل��ة ف��ي  ع��ل��ى أه��م��ي��ة دور 
وي���دع���م ب���رن���ام���ج “ج���ل���ف���ار وت����ط����ورات ال��ص��ي��دل��ة ال��ح��دي��ث��ة” 
ي��ز ص���ّح���ة ال��م��ج��ت��م��ع  ش���رك���ة ج���ل���ف���ار ف����ي م��ه��ّم��ت��ه��ا ل��ت��ع��ز
الصيدلة. التمّيز في ممارسة  ورفاهه من خالل  اإلماراتي 

أبرز اإلنجازات لهذا العام

يـــونــيــــــــــــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــــــــارس

تتشرف شركة “جلفار بنغالديش” 
باستالم اعتماد هام كهذا، وهو 
يعّد بمثابة تتويج لقدراتها على 
تقديم األدوية التي تتوافق مع 

المعايير الدولية والمتطلبات التنظيمية.

نال مختبر مراقبة الجودة الخاص بشركة “جلفار بنغالديش” 
ش���ه���ادة ال��م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ع��ام��ة ل��ك��ف��اءة م��خ��ت��ب��رات الفحص 
 ISO/IEC  ”2005  :17025 إي سي  آي  “أي��زو  والمعايرة 
بنغالديش  ف��ي  االع��ت��م��ادات  مجلس  م��ن    17025:2005
ال��ث��ام��ن،  ل��الع��ت��م��اد  ال��ع��ال��م��ي  ال���ي���وم  )BAB(، ف���ي خ����الل 
لالعتماد  الدولي  المنتدى  وضعها  عالمية  مبادرة  وهو 
الوعي  ي��ادة  ز بهدف  الدولية  المختبرات  اعتماد  وتعاونية 
��ق ال��ش��ه��ادة 

ّ
ال��ع��ال��م��ي ب��ش��أن أه��م��ي��ة االع���ت���م���اد. وت��ت��ع��ل

الناحية  من  لتكون  للمختبرات  ية  الضرور العامة  بالمتطلبات 
بيانات  و/أو  دقيقة  اختبارات  وإج��راء  إلنتاج  التقنية مؤهلة 
ال��م��ع��اي��رة، وه����ي األول�����ى م���ن ن��وع��ه��ا ف���ي ب��ن��غ��الدي��ش.

سودهير كومار سينها
العضو المنتدب لشركة جلفار بنغالديش
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نـــوفــــــــــــــــمــبـــــريـــــــولــــــــــــــــــــيــــــو

الجلوكوز  مراقبة  جهاز  الط��الق  استعدادها  جلفار  أعلنت 
 Dexcom ”4 بالوقت الحقيقي “ديكسكوم بالتينوم جي
خ��الل  اإلع����الن  ه���ذا  وت���ّم  األردن.  ف��ي   G4 PLATINUM
التي  للمتخّرجين  التعليمية  ال��ن��دوة  ف��ي  ج��ل��ف��ار  م��ش��ارك��ة 
وال��وراث��ة  الصّم  وال��غ��دد  للسكري  الوطني  المركز  عقدها 
EASD-( ال��س��ك��ري  م���رض  ل��دراس��ة  األوروب���ي���ة  والجمعية 
 ”4 جي  بالتينوم  “ديكسكوم  جهاز  ويساهم   .)NCDEG
القدرة على مراقبة مستويات  السكري  في منح مرضى 
ال��ج��ل��وك��وز ل��دي��ه��م ب��س��ه��ول��ة ت��ام��ة ع��ل��ى م����دار ال��س��اع��ة. 
ون 

ّ
يتخط عندما  تنّبههم  إن��ذارات  المرضى  الجهاز  ويعطي 

اإلج����راءات  ب��ات��خ��اذ  ل��ه��م  م��م��ا يسمح  المستهدف  ال��ن��ط��اق 
محتملة. صحية  مخاطر  ف��ي  وق��وع��ه��م  وت��ج��ّن��ب  ال��الزم��ة 

أكتوبر

التطبيق  وه���و   ،PULSE “َب���ل���س”  تطبيق  ج��ل��ف��ار  أط��ل��ق��ت 
في  ال��س��ل��وك��ي��ات  ل��دراس��ة  المنطقة  ف��ي  للبحوث  األول 
م��ج��ال إدارة األم������راض. وي���دع���م ت��ط��ب��ي��ق “َب���ل���س” ال��ش��رك��ة 
 من 

ً
ف���ي دراس������ة ال���ج���وان���ب ال��ع��الج��ي��ة األس���اس���ي���ة، ب������دءا

دراس���ة االت��ج��اه��ات ف��ي إدارة ارت��ف��اع نسبة ال��ده��ون في 
تقديم دراس���ة طبية في  خ��الل  م��ن  المنطقة  ال���دم ف��ي 
بممارساتهم  ق 

ّ
تتعل  

ً
مختارا  

ً
طبيبا  30 إلى  األول��ى  مرحلتها 

ي��ض بخصوص  ال��راه��ن��ة وإدارت����ه����م ال��م��ت��م��ح��ورة ح���ول ال��م��ر
ارت���ف���اع ن��س��ب��ة ال���ده���ون ف���ي ال�����دم. وم���ن ش���أن التطبيق 
المتحركة  لألجهزة  والمخصص  نوعه  م��ن  ي��د  وال��ف��ر الجديد 
ي���ن ال���م���ش���ارك���ة ف��ي  أن ي���س���ّه���ل ع���ل���ى األط����ب����اء ال���م���خ���ت���ار
ال��ش��أن. ب��ه��ذا  األك��ث��ر صلة  المعلومات  وت��ق��دي��م  ال��دراس��ة 

أكتوبر

أع��ل��ن��ت ج��ل��ف��ار إط���الق ن��وع��ي��ن ج��دي��دي��ن م��ن األدوي�����ة لعالج 
 Xelevia يليفيا”  “ز وهما  الثاني،  النوع  من  السكري  مرض 
و”فيلميتيا” Velmetia. ويأتي إطالق هذين الدواءين في 

والتسويق  والتموين  بالترخيص  قة 
ّ
المتعل االتفاقية  إط��ار 

شركة  مع   2014 يل  أبر في  جلفار  أبرمتها  التي  المشترك 
 Merck ”أن��د دوم  “م��ي��رك ش��ارب 

ً
ال��رائ��دة عالميا األدوي���ة 

المنتجين  ال������دواءان  ه����ذان  وي��ع��ّد   .Sharp & Dohme
مع  شراكتها  إط���ار  ف��ي  جلفار  أطلقتهما  اللذين  ي��ن  األخ��ي��ر
العام  بداية  إطالقها في  بعد  أن��د دوم”،  “ميرك ش��ارب 
ال����دواء ال��م��ض��اد ل��الل��ت��ه��اب “ت���وروك���س” Turox وع��الج��ي 
.Rinelon ي��ن��ي��ل��ون”  و”ر  Xaira ي�����را”  “ز وال��ح��س��اس��ي��ة  ال��رب��و 

نوفمبر

ال��س��م��و  رئ���ي���س م��ج��ل��س إدارة ج���ل���ف���ار، ص���اح���ب  اس��ت��ق��ب��ل 
التنفيذي،  وال��رئ��ي��س  ال��ق��اس��م��ي،  ص��ق��ر  ب��ن  ال��ش��ي��خ فيصل 
ال��دك��ت��ور أي��م��ن س��اح��ل��ي، س��ع��ادة ع��م��دة م��دي��ن��ة جنيف، 
السويسرية  ال��س��ف��ي��رة  وس��ع��ادة  ب�����ارازون،  غ��ي��وم  السيد 
تفقّدا  اللذين  تيسافي،  مايا  السيدة  اإلم���ارات،  دول��ة  في 
م��ق��ّر ش��رك��ة ج��ل��ف��ار ف��ي رأس ال��خ��ي��م��ة، وراف��ق��ه��م��ا وف��ٌد 
جنيف.  ف��ي  ص��ن��اع��ات مختلفة  إل��ى  ينتمون  أع��ض��اًء  ي��ض��ّم 
ل�جلفار  التابع  اإلنسولين  اللقاء فرصة لعرض مصنع  ل 

ّ
وشك

����ز ع��ل��ى أه��م��ّي��ة ال��ش��رك��ة ف��ي م��ج��ال ص��ن��اع��ة األدوي����ة. 
ّ
ورك
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بيان عن الوضع العام للشركة

الحفاظ على الصحــــة

أهـــــــداف الشــــــركة

تأمين القيمة: استراتيجية أعمالنا

نوفر الدواء بجودة عالية وأسعار متاحة للجميع
ما الذي نقوم به؟

بما سيساهم ذلك؟
إنتاج أدوية ذات جودة عالية؛

خلق النمو المستدام للمساهمين؛
توفير ا�دوية للمناطق ذات الحاجة الشديدة أليها؛

تنمية قدرات الموظفين والقيادة.

كيف نقوم بذلك؟

توسع المرافق على الصعيد العالمي؛
عقد شراكات استراتيجية؛

يادة في مجال التقنية الحيوية. الر
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لمحة عامة عن األعمال
سوق الرعاية الصحية العالمي

سوق األدوية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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أبرز األرقام لعام 2016

ســـــــــــــــــوق الرعاية الصحية العالمي

لت المنتجات الطبية الحيوية واألدوية المكافئة المساهم الرئيسي في اإلنفاق العالمي على األدوية، 
ّ
عام 2016، شك

يليون دوالر أمريكي. والذي بلغت قيمته 1.2 تر

يكية واليابان وأوروبا.  وقد تراجع اإلنفاق على الدواء في البلدان والمناطق المتقّدمة، على غرار الواليات المتحدة األمر
ية، واالرتفاع البطيء  ويمكن عزو هذا التراجع إلى ثالثة عوامل: الرخص منتهية الصالحية لألدوية التي تحمل عالمات تجار

يادات في التكاليف. ية، واحتواء الز في اإلنفاق على األدوية التي تحمل عالمات تجار

في غضون ذلك، استأثر استخدام األدوية في األسواق الناشئة التي ينمو فيها استهالك الدواء بسرعة بنسبة 30% 
تلك  السكان وتطّور االقتصاد في  ازدي��اد عدد  األم��ر يمكن تفسيره من خالل  ال��دواء، وه��ذا  العالمي على  اإلنفاق  من 

األسواق الناشئة.

إنفاق البلدان
المتطورة

للفرد الواحد

USD 609

إنفاق البلدان
الناشئة التي ينمو

فيها استه�ك ا�دوية
بسرعة لكل شخص

USD 91 

ا�نفاق العالمي
على الدواء

USD 1.2 

ا�نفاق على
الع�مات التجاري

USD 615-645 
يليون تر

ا�نفاق على
ا�دوية المكافئة

USD 400-430
يليون تر
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اإلنفاق بحسب المنطقة الجغرافية

IMS Institute for Healthcare Informatics ”ير صادر عن معهد “آي. إم. إس. لمعلومات الرعاية الصحية المصدر: االستخدام العالمي لألدوية: نظرة شاملة لعام 2016، تقر

يــــــــــــــــــــكا أمــر

31%

يا الجنوبية كور

1%

باقي
بلدان العالم

8%

الــيــابـــــــــــــــــــان

10%

البلدان الناشئة التي
ينمو فيها استه�ك

ا�دوية بسرعة

30%

كــــــــــــنــدا
2%

باقي
البلدان ا�وروبية

5%

ا�سواق الـــ 5
في ا�تحاد ا�وروبي

13%

2016

مليار دو�ر أمريكي 1,205 - 1,175
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توقعات اإلنفاق على األدوية في اإلمارات )مليار دوالر(

توقعات سوق األدوية

ع خالل السنوات المقبلة، أن يؤّدي التوّسع في خصخصة قطاع الرعاية الصحية والشراكات الجديدة التي يتّم 
ّ

من المتوق
يز فرَص إبرام اتفاقيات حول األدوية في مجال الرعاية الصحية. وال  إبرامها بين القطاع العام وشركات األدوية، إلى تعز
األدوي��ة،  يقيا ستحافظ على موقعها كمنطقة أساسية لشركات  إفر األوس��ط وشمال  الشرق  أّن منطقة  شّك في 
ب بنسبة %6.6 بحلول عام 2020 في منطقة الشرق 

ّ
ومن المتوقع أن تسّجل سوق األدوية معّدل نمّو سنوّي مرك

يقيا. األوسط، و %7.6 في شمال إفر

لمحة عامة عن السوق الدوائية
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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مبيعات ا�دوية في شمال إفريقيا، بمليارات الدو�رات 
مبيعات ا�دوية في الشرق ا�وسط، بمليارات الدو�رات

المصدر: توقعات مؤسسة “بي إم آي” BMI ، قاعدة األمم المتحدة للبيانات اإلحصائية لتجارة السلع األساسية، مصادر وطنية
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 Xaira ي������را”  “ز دواءي  إط����الق  ت��ع��ل��ن  ج��ل��ف��ار   :2016 ف��ب��راي��ر   •
ي��ن��ي��ل��ون” Rinelon )م��وم��ي��ت��اس��ون ف����وروات( ف��ي دول��ة  و”ر
مجموعة  إل��ى  ينضّمان  وال��ل��ذي��ن  ال��م��ت��ح��دة،  العربية  اإلم����ارات 
أدوية الشركة المخصصة للربو والحساسية، ويساهمان في 
ت��ل��ب��ي��ة ال��ط��ل��ب ال��م��ت��زاي��د ع��ل��ى ال��م��ن��ت��ج��ات ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ج��ه��از 
ال��خ��ل��ي��ج��ي ومنطقة  ال��ت��ع��اون  ال��ت��ن��ف��س��ي ف��ي دول م��ج��ل��س 

الشرق األوسط.

لاللتهاب  المضاد  ال���دواء  إط��الق  تعلن  جلفار   :2016- فبراير   •
بين  التصنيع  ش��راك��ة  ات��ف��اق��ي��ة  ب��م��وج��ب   ،Turox “ت���وروك���س” 
 Merck Sharp & ”أند دوم الشركة وشركة “ميرك شارب 
الحقوق  جلفار  تمنح  التي   2014 ع��ام  الموقعة   Dohme
ي��ة  ي���ع ن��س��خ ث��ان��ي��ة ل��ل��ع��الم��ات ال��ت��ج��ار ي��ة ل��ت��س��وي��ق وت���وز ال��ح��ص��ر
أند دوم” في  “ميرك ش��ارب  لشركة  تابعة  منتجات  لخمسة 

ين، وُعمان، وقطر، والعراق. اإلمارات، والكويت، والبحر

ي��ك��س��ون إن��وك��س��ي��رت/ت��ر دواء  ت��ط��ل��ق  ج��ل��ف��ار   :2016- ي��ل  أب��ر  •
وه��و  م��ص��ر،  ف��ي  ي��اك��س��ون(  )س��ي��ف��ت��ر   Enoxirt/Triaxone
حقنة من المضادات الحيوية لعالج التهابات الجهاز التنفسي. 
جلفار في  لشركة  ال��رائ��دة  المنتجات  م��ن  ال���دواء  ه��ذا  ويعتبر 

سوق المملكة العربية السعودية ولبنان.

ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ة  ��ع 
ّ

ب��ن��غ��الدي��ش” ت��وق • م��اي��و -2016: “ج��ل��ف��ار 

أهم نقاط التطّور والتوسع اإلقليمي
لعام 2016

يقيا تنتج شركة الخليج للصناعات الدوائية، جلفار، مجموعة  بصفتها المصّنع الرائد لألدوية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفر
يبة إلى المتناول وتوّزعها للمستهلكين. وتتضّمن هذه المجموعة مضاّدات حيوية،  كبيرة ومتزايدة من المنتجات المتاحة بأسعار قر

يق الفم. قة، ومحاليل تؤخذ عن طر
ّ
ومطّهرات، وزجاجات شراب، وحقن، ومحاليل معل

 من استراتيجيتها لتحقيق رؤيتها القاضية بأن تساهم في تحقيق 
ً
ويعتبر توّسع الطاقة اإلنتاجية لجلفار وإطالقها أدوية جديدة جزءا

رعاية صحية أفضل وبأن تكون شركة رائدة في مجال المنتجات الدوائية في المنطقة.

في ما يلي بعض إنجازات الشركة لعام 2016 التي تتماشى مع استراتيجيتها:

BMI Research :المصدر

 SMC Enterpriseال��ب��ن��غ��الدي��ش��ي��ة ال��ش��رك��ة  م��ع  استراتيجية 
ة.

ّ
Limited من أجل تصنيع المنتجات الدوائية بالجرعات كاف

 Sojourn “س���وج���ورن”  دواء  تطلق  ج��ل��ف��ار   :2016- م��اي��و   •
المملكة  ف��ي  ال��ع��م��وم��ي  بالتخدير  ال��خ��اص  )س��ي��ف��وف��ل��وران( 

العربية السعودية.

“ميبو سكار”  ي��م  ك��ر ال��ج��زائ��ر  ف��ي  ت��ط��رح  جلفار   :2016- م��اي��و   •
MEBO Scar، وهو منتجها لعالج الحروق وإدارة الندوب.

• يونيو -2016: جلفار تطرح في اإلم��ارات أقراص “بانتونيكس” 
Pantonix )بانتوبرازول(، وهي أقراص جديدة مثبطة لمضخة 

البروتون.

• يونيو -2016: “جلفار بنغالديش” تنال شهادة اعتماد “أيزو” 
د 

ّ
يؤك مما   ،BAB بنغالديش  ف��ي  االع��ت��م��ادات  مجلس  م��ن 

المعايير  تلبي  التي  األدوي���ة  توفير  على  الشركة  ق��درة  على 
الدولية والمتطلبات التنظيمية، وتتوافق معها.

الجلوكوز  م��راق��ب��ة  ج��ه��از  إط���الق  تعلن  جلفار   :2016- يوليو   •
 Dexcom”4 ج��ي  بالتينوم  “ديكسكوم  الحقيقي  بالوقت 

G4 Platinum  في األردن.
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النتائج المالية السنوية
لمحه عامة حول األداء التشغيلي والمالي

ير مدقق الحسابات المستقل  تقر
المركز المالي المجمع

بيان الدخل المجمع
بيان الدخل الشامل المجمع

بيان التدفق النقدي المجمع
بيان التغيرات في حقوق المساهمين
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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لمحة عامة
عن األعمال والشؤون المالية

لمحة عامة عن األداء التشغيلي

إيرادات المبيعات

المبيعات في السوق الخاصة مقابل المبيعات في سوق العطاءات

نسبة المبيعات حسب البلد

 بنسبة 
ً
 طفيفا

ً
ل تراجعا

ّ
قت جلفار والشركات التابعة لها مبيعات بقيمة 1,454 مليون درهم إماراتي عام 2016، ما يمث

ّ
حق

%1 مقارنة بمبيعات عام 2015 التي بلغت 1,470 مليون درهم إماراتي. ويعزى ذلك باإلجمال إلى بعض الظروف غير 
المؤاتية في مجال العطاءات والمناقصات وفي مصر وأفغانستان وليبيا.

التي  الخاصة  األسواق  مبيعات  وساهمت   .2016 سنة  إماراتي  درهم  مليون   1,289 المستقلة  جلفار  مبيعات  بلغت 
وصلت إلى 1,061 مليون درهم إماراتي بنسبة %82 من المبيعات في حين ساهمت مبيعات سوق العطاءات بقيمة 

228 مليون درهم إماراتي، أي بنسبة 18%.

بقيت المملكة العربية السعودية السوق تتصّدر الطليعة بالنسبة لمنتجات جلفار خالل هذه الفترة مع استئثارها بنسبة 
%36، تلتها اإلمارات العربية المتحدة )%20(، ثّم العراق )%7(، فلبنان )%6(، ومصر )%4(، والكويت )%4(، وعمان )3%(. 

لت األسواق السبعة الرئيسّية %80 من المبيعات.
ّ
بالتالي، شك
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درهم  مليون   234 الطلبات  إجمالي  وبلغ  العام.  بداية  في  عهدتها  التي  الطلبات  دفتر  متانة  على  الشركة  حافظت 
 )حّصتها %37( في سوق 

ً
 )وحّصتها %63( في السوق الخاصة و86 مليونا

ً
إماراتي، وهي قيمة تتوّزع بين 148 مليونا

العطاءات.

وجاءت معظم الطلبات من المملكة العربية السعودية، واإلمارات العربية المتحدة، ولبنان، والعراق في بداية عام 2017.

نسبة المبيعات حسب القطاع العاجي

 الطلبات
ّ

سجل
مجموع الطلبات

إذ  الرائد عام 2016  المنتجات  باعتباره قطاع  العالجي  القطاع  جلفار في  الحيوية في طليعة مبيعات  المضادات  كانت 
استأثرت بنسبة %30 من المبيعات، وتلتها المنتجات التي ال تحتاج وصفة طبية وعالج الجهاز الهضمي. وتشكل الشرائح 

الخمسة األساسية من األدوية %80 من المبيعات.
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لمحة عامة عن األداء المالي

خالل عام 2016، سّجلت جلفار مبيعات بقيمة 1,454 مليون درهم إمارايت، مقابل 1,470 مليون درهم إمارايت عام 2015.

ويشمل رقم إجاميل املبيعات هذا مجموع األرقام التي سّجلتها رشكة جلفار وحدها والرشكات التابعة لها أي جلفار بنغالديش، وجلفار 

إثيوبيا، وجلفار اململكة العربية السعودية، وجلفار مرص، ومصنع الخليج للحقن.

بلغت كلفة املبيعات 703 ماليني درهم إمارايت )بعد إعادة تصنيف البضاعة املجانية من البيع والتوزيع إىل تكلفة املبيعات(، مام يشكل 

زيادة طفيفة بلغت 0.3 يف املئة. وكجزء من إيرادات املبيعات، حافظت التكاليف املبارشة الكلية عىل استقرارها عند عتبة 48%.

بلغ إجاميل الربح 750 مليون درهم إمارايت )بعد إعادة تصنيف البضاعة املجانية من البيع والتوزيع إىل كلفة املبيعات(، مام يعادل 

انخفاضاً بنسبة %2 عن ربح عام 2015 البالغ 768 مليون درهم إمارايت.

المبيعات

تكلفة المبيعات

الربح اإلجمالي

املبالغ باملليون درهم إمارايت. )* ُمعاد صياغتها(

كان أداء شركة جلفار المالي خالل السنة قيد المراجعة على النحو التالي:

Change% Change*20162015التفاصيل

المبيعات
إجمالي الربح

دخل آخر
 نفقات البيع والتوزيع

ية النفقات العامة وا�دار
الربح التشغيلي

 أرباح من ا�ستثمارات وغيرها
 صافي تكلفة التمويل

حصة الربح من ا�ستثمارات
 صافي الربح

1,454.5

750.7

8.1

(463.7)

(110.8)

229.1

22.6

(19.1)

22.1

210.1

(16)

(18)

(8)

(33)

(2)

(21)

26

4

14

(17)

-1%

-2%

-51%

8%

2%

-8%

#

-17%

185%

-7%

1,470.2

768.4

16.5

(430.8)

(108.7)

249.7

(3.5)

(23.1)

7.8

226.6
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تكلفة  إىل  والتوزيع  البيع  من  املجانية  البضاعة  تصنيف  إعادة  )بعد  إمارايت  درهم  مليون   464 إىل  والتوزيع  البيع  نفقات  ارتفعت 

املبيعات( خالل العام، وذلك بزيادة قدرها 33 مليون درهم إمارايت باملقارنة مع عام 2015. وارتفعت النفقات اإلدارية والعامة لتبلغ 

111 مليون درهم إمارايت، بزيادة قدرها مليونا درهم إمارايت فقط باملقارنة مع مبلغ 108 ماليني درهم إمارايت عام 2015، ويعزى ذلك 

أساساً إىل تدابري الوفورات املحققة يف تكاليف التحّكم خالل السنة. ويعزى ارتفاع املصاريف بشكل رئييس إىل ارتفاع مخّصصات الجرد 

بقيمة 3 ماليني درهم إمارايت. وبلغ الربح التشغييل للسنة 229 مليون درهم إمارايت مقابل 249 مليون درهم إمارايت يف العام السابق، 

أي بانخفاض نسبته %8 عىل أساس سنوي.

الربح التشغيلي

بلغ صايف تكلفة التمويل للسنة 19 مليون درهم إمارايت، أي انخفاض بقيمة 4 ماليني درهم إمارايت عن مبلغ 23 مليون درهم إمارايت 

املسّجل عام 2015.

تكلفة التمويل

بلغ صايف ربح جلفار 210 ماليني درهم إمارايت، مع انخفاض بنسبة %7 باملقارنة مع 226 مليون درهم إمارايت عام 2015.

صافي الربح

أوىص مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 16 % )أي 16 فلساً للسهم الواحد( وأرباح عىل شكل أسهم بنسبة %3 لعام 2016 

مقابل ترتيبات عام 2015 التي قضت بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %11  )11 فلساً للسهم الواحد( وأرباح عىل شكل أسهم بنسبة 4%.

وسيتم اعتامد توزيع األرباح املقرتح بعد موافقة الجمعية العمومية عليه يف االجتامع السنوي.

الربح الموزَّع لهذا العام

بلغ رأس مال الرشكة املدفوع 1,092 مليون درهم إمارايت يف نهاية شهر ديسمرب 2016 مقابل 1,050 مليون درهم إمارايت يف نهاية العام 

السابق. ووصلت حقوق املساهمني إىل 2.3 مليار درهم إمارايت بزيادة نسبتها %0.5 عن قيمة 2.2 مليار درهم إمارايت املسّجلة نهاية 

عام 2015.

وبلغ الدين غري املتداول 304 ماليني درهم إمارايت، بعدما وصل إىل 307 ماليني درهم إمارايت يف نهاية عام 2015. وبلغ الدين املتداول 

487 مليون درهم إمارايت يف نهاية العام باملقارنة مع 503 مليون درهم إمارايت. وبلغت نسبة إجاميل الديون إىل حقوق املساهمني 0.3 

يف نهاية السنة.

وبلغت نسبة السيولة )املوجودات الحالية عىل املطلوبات املتداولة( للرشكة 2.4 يف نهاية ديسمرب 2016.

هيكل رأس المال

بلغ الربح األسايس للسهم الواحد 19 فلساً باملقارنة مع 21 فلساً للسنة السابقة.

ربح السهم



نظرة مستقبلية

أساس إعداد التقرير، والبيانات المتوقعة

يعطينا استمرار التفاؤل والنمو يف املنطقة االنطباع أن إيرادات الرشكة ستنمو مبعّدل ثابت مع تسجيل هوامش ربح مستقرّة نوعاً ما 

 Alpen :عام 2016. ومن املتوقّع أن تنمو الصناعات الصيدالنية يف املنطقة مبعّدل سنوي مركّب بنسبة %12.1 حتى عام 2020 )املصدر

Capital GCC Healthcare(. ويشّكل تزايد عدد السكان من الوافدين املقرون باألمراض املتعلقة بنمط الحياة والتأمني اإللزامي 

عنارص دافعة لنمّو قطاع العناية الصحية واألدوية، ماّم يساعد الرشكة عىل تنمية أعاملها يف القطاع الخاص عام 2017. وباإلضافة إىل 

منو الرشكة الداخيل، سيشكل االنطالق بالعمل يف مصنع جديد يف اململكة العربية السعودية عام 2017 عنرصاً مكّمالً لنمو أعاملنا يف 

اململكة.

ونظراً إىل أّن معظم األعامل تنشأ عن منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، يُتوقّع أن تواجه الرشكة بعض العراقيل بسبب استمرار 

حالة عدم االستقرار يف بعض دول املنطقة. بيد أنه من املتوقّع أن يكون النمّو اإلجاميل أفضل حاالً يف األسواق األخرى. ومن املرّجح أن 

تساعدنا إضافة املنتجات العامة املطّورة إىل مجموعة منتجاتنا الحالية عىل تعزيز مراكز ريادتنا يف األسواق الحالية والتوّسع يف أسواق 

جديدة مع معّدل ربحيّة أفضل. ومتنحنا إضافة مصانع بنغالديش وإثيوبيا فرصاً الستكشاف أسواق جديدة إىل جانب أسواقنا التقليدية. 

وبفضل النتائج املالية القويّة، تبدو بيانات الرشكة متينة كالعادة، وقد بدأت جهودنا الرامية إىل تحسني كفاءتنا التشغيلية والحّد من 

نفقات املبيعات والتوزيع تُظهر جدواها ومتنحنا فرصة البحث باستمرار عن سبل تحقيق النمّو خارج الرشكة باإلضافة إىل منّونا الداخيل 

الراسخ. ونحن نخطو خطوات واثقة إىل األمام مع نشاط متجّدد وتركيز متواصل من أجل تقديم أداء متميّز عام 2017 أيضاً.

ليس الهدف من إعداد هذه اللمحة العامة حول األداء التشغييل واملايل سوى تقديم معلومات إضافية للمساهمني من أجل مساعدتهم 

عىل تقييم اسرتاتيجيات الرشكة ومدى احتامل نجاحها. وبالتايل، ال يجوز أن يعتمد عليها أي طرف آخر ألي غرض آخر. وقد استندنا إىل 

تصنيف البنك الدويل ملنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف تحليلنا للمنطقة وتطلعاتنا املستقبلية لها. وتُعترب بعض البيانات الواردة 

يف اللمحة العامة أعاله بيانات استرشافية، فتتضّمن كلامت مثل “تنوي” و”يعتقد” و”يرتقّب” و”يخطّط” و”من املرّجح” و”يتوقّع.”  

وأينام وردت هذه العبارات، استخدمتها الرشكة بحسن نيّة بناًء عىل املعلومات املتاحة لها حتى وقت موافقتها عىل هذا التقرير.

 

وتعتمد البيانات االسترشافية، بحكم طبيعتها، عىل افرتاضات، وتنطوي عىل مخاطر وشكوك متأّصلة قد تتسبّب باختالف كبري بني النتائج 

أو األحداث الفعلية وبني تلك املعرّب عنها رصاحًة أو ضمناً يف البيانات املتوقّعة. ولذلك، يجب التعامل معها بحذر. فقد تؤثّر هذه 

املخاطر أو الشكوك أو االفرتاضات سلباً يف النتائج واآلثار املالية للخطط واألحداث املوصوفة يف هذه اللمحة العامة. ويجب عدم اعتبار 

البيانات الواردة يف هذه اللمحة العامة بشأن االتجاهات أو األنشطة املاضية انعكاساً لالتجاهات أو األنشطة املتصّورة يف املستقبل. 

ويجدر عدم اإلفراط يف االستناد إىل البيانات املتوقّعة الصالحة لتاريخ املوافقة عىل هذا التقرير فحسب. 

وباستثناء ما ينص عليه القانون، تُعترب الرشكة معفاة من أي التزام بتحديث البيانات االسترشافية الواردة يف هذه اللمحة العامة أو 

بتصحيح أي أخطاء يف العدم دقّة التي قد تظهر يف مثل هذه البيانات.
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 19 ñQDƒŸG √ôjô≤J ‘ ÜôYCG å«M ôNBG äÉHÉ°ùM ≥bóe πÑb øe 2014 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d áYƒªéª∏d á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ≥«bóJ ” ó≤d

.ßØëàe ÒZ …CGQ øY 2015 ôjGÈa

iôNCG QƒeCG

 kÉ≤ÑW ÉgOGóYEG ∂dòch ,á«dÉŸG ôjQÉ≤à∏d á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah ádOÉY IQƒ°üH É¡°VôYh IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG √òg OGóYEG øY ádhDƒ°ùe IQGOE’G ¿EG

 É¡fCG  IQGOE’G  iôJ  »àdG  á«∏NGódG  áHÉbôdG  ∂∏J  øYh ,2015  áæ°ùd  (2)  ºbQ  IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhód  …OÉ–’G  ¿ƒfÉ≤∏d  ájQÉ°ùdG  ΩÉµMCÓd

.CÉ£N hCG ∫É«àMG øY áÄ°TÉf âfÉc kAGƒ°S ,ájôgƒL AÉ£NCG …CG øe á«dÉN IóMƒe á«dÉe äÉfÉ«H OGóYEG øe øµªàJ »µd ájQhô°V

Ió```````Mƒ``ª`dG á«``````dÉª`dG äÉfÉ«ÑdG øY IQGOE’G á«dhDƒ°ùe

 QÉ°ûj) á©HÉàdG É¡JÉcô°Th (ácô°ûdG `H É¡«dG QÉ°ûj) ´.Ω.¢T á«FGhódG äÉYÉæ°ü∏d è«∏ÿG ácô°ûd á≤aôŸG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ≥«bóàH Éæªb ó≤d

 ‘ äGÒ¨àdGh πeÉ°ûdG πNó∏d IóMƒŸG äÉfÉ«ÑdGh 2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc óMƒŸG ‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H øe ¿ƒµàJ »àdGh (áYƒªéŸG `H kÉ©e É¡«dG

.iôNC’G ájÒ°ùØàdG äÉMÉ°†jE’Gh áeÉ¡dG á«Ñ°SÉëŸG äÉ°SÉ«°ùdG ¢üî∏eh ïjQÉàdG ∂dòH á«¡àæŸG áæ°ù∏d ájó≤ædG äÉ≤aóàdGh á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M

Ió```````Mƒ``ª`dG á«``````dÉª`dG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM ôjô≤àdG

;Éæ≤«bóJ ¢VGôZC’ ájQhô°V ÉgÉfÈàYG »àdG äÉeƒ∏©ŸG áaÉc ≈∏Y Éæ∏°üM ób ÉæfCG

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhód …OÉ–’G ¿ƒfÉ≤∏d ájQÉ°ùdG ΩÉµMCÓd kÉ≤ÑW ,ájôgƒ÷G »MGƒædG áaÉc øe ,äóY
o
CG ób IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¿CG

;2015 áæ°ùd (2) ºbQ

;áª«∏°S á«Ñ°SÉ ôJÉaóH â¶ØàMG ób áYƒªéŸG ¿CG

;áYƒªéª∏d á«Ñ°SÉëŸG ôJÉaódG ™e ≥aGƒàJ IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J É¡æª°†àj »àdG á«dÉŸG äÉeƒ∏©ŸG ¿CG

;2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG ∫ÓN º¡°SCG ‘ QÉªãà°S’G ÚÑj IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG øe (1) (9) ºbQ ìÉ°†jE’G ¿CG

 √òg âeôHCG É¡ÑLƒÃ »àdG •hô°ûdGh ábÓ©dG äGP ±GôWC’G ™e áeÉ¡dG äÓeÉ©ŸG ÚÑj IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG øe (29) ºbQ ìÉ°†jE’G ¿CG

;äÓeÉ©ŸG

 2015 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG ∫ÓN âØdÉN ób áYƒªéŸG ¿CÉH ó≤à©f Éæ∏©éj Ée ÉægÉÑàfG âØ∏j ⁄ Éæd áeó≤ŸG äÉeƒ∏©ŸG ≈∏Y kAÉæH ¬fCG

 »°SÉ°SC’G É¡eÉ¶fh ácô°ûdÉH ≥∏©àj Éª«a hCG ,2015 áæ°ùd (2) ºbQ IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhód …OÉ–’G ¿ƒfÉ≤∏d ájQÉ°ùdG ΩÉµMC’G øe kÉjCG

h ;2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ‹ÉŸG Égõcôe hCG ácô°ûdG á£°ûfCG ≈∏Y …ôgƒL ÒKCÉJ ¬d ¿ƒµj ¿CG øµÁ mπµ°ûH

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

iôNC’G á«ª«¶æàdGh á«fƒfÉ≤dG äÉÑ∏£àŸG øY ôjô≤J

:»∏j ÉÃ ºcó«Øf ,2015 áæ°ùd (2) ºbQ IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhód …OÉ–’G ¿ƒfÉ≤dG äÉÑ∏£àŸ kÉ≤ahh ∂dP ¤EG áaÉ°VEG

 2015 Èª°ùjO 31 ‘ Éªc áYƒªéª∏d ‹ÉŸG õcôŸG øY ájôgƒ÷G »MGƒædG áaÉc øeh ∫OÉY mπµ°ûH á≤aôŸG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG qÈ©J ,ÉæjCGôH

.á«dÉŸG ôjQÉ≤à∏d á«dhódG ÒjÉ©ª∏d kÉ≤ah ïjQÉàdG ∂dòH á«¡àæŸG áæ°ù∏d ájó≤ædG É¡JÉ≤aóJh ‹ÉŸG É¡FGOCGh

 …CGô```````````dG

 ÒjÉ©Ÿ kÉ≤ah Éæ≤«bóJ ÉæjôLCG  ó≤d  .É¡H Éæªb »àdG  ≥«bóàdG  á«∏ªY ≈∏Y kAÉæH  IóMƒŸG á«dÉŸG  äÉfÉ«ÑdG  √òg ∫ƒM ÉæjCGQ AGóHEG  ‘ Éæà«dhDƒ°ùe ô°üëæJ

 âfÉc GPEG Ée ∫ƒM ∫ƒ≤©e ó«cCÉJ ¤EG π°Uƒà∏d ≥«bóàdG á«∏ªY ò«ØæJh §«£îJh á«bÓNC’G äÉÑ∏£àŸÉH ÉæeGõàdG ÒjÉ©ŸG √òg »Yóà°ùJ .á«dhódG ≥«bóàdG

.ájôgƒL AÉ£NCG …CG øe á«dÉN IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG

 óæà°ùJ  .IóMƒŸG á«dÉŸG  äÉfÉ«ÑdG  ‘ IOQGƒdG  äÉMÉ°üaE’Gh ≠dÉÑŸG  ∫ƒM ≥«bóJ äÉJÉÑKEG  ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d  äGAGôLEÉH  ΩÉ«≤dG  ≥«bóàdG  á«∏ªY øª°†àJ

 ÖÑ°ùH ∂dP ¿Éc kAGƒ°S ,IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«Ñ∏d ájôgƒ÷G AÉ£NC’G ôWÉ º««≤J ∂dP ‘ ÉÃ ,äÉHÉ°ù◊G ≥bóe ôjó≤J ¤EG IQÉàîŸG äGAGôLE’G

 ∫OÉ©dG É¡°VôYh ICÉ°ûæŸG OGóYEÉH á∏°üàŸG á«∏NGódG áHÉbôdG QÉÑàY’G ‘ äÉHÉ°ù◊G ≥bóe òNCÉj ,ôWÉîŸG ∂∏J º««≤àH ΩÉ«≤dG óæYh .CÉ£ÿG hCG ∫É«àM’G

 á«∏NGódG  áHÉbôdG  á«dÉ©a  ∫ƒM  …CGôdG  AGóHEG  ¢Vô¨d  ¢ù«dh  ,±hô¶dG  Ö°ùM  áÑ°SÉæŸG  ≥«bóàdG  äGAGôLEG  º«ª°üJ  ±ó¡H  IóMƒŸG  á«dÉŸG  äÉfÉ«Ñ∏d

 ,IQGOE’G πÑb øe Ió©oŸG á«Ñ°SÉëŸG äGôjó≤àdG á«dƒ≤©eh áeóîà°ùŸG á«Ñ°SÉëŸG äÉ°SÉ«°ùdG áeAÓe ióŸ kÉª««≤J ∂dòc ≥«bóàdG á«∏ªY øª°†àJ .ICÉ°ûæª∏d

.ΩÉY mπµ°ûH IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢VôY Üƒ∏°SC’ kÉª««≤J ∂dòch

äÉHÉ```````````°ù◊G ≥```````````bóe á````«dhDƒ°ùe

.≥«bóàdG á«∏ªY ≈∏Y kAÉæH ¬jóÑf …òdG …CGô∏d Ö°SÉæe ¢SÉ°SCG Òaƒàd áªFÓeh á«aÉc É¡«∏Y Éæ∏°üM »àdG ≥«bóàdG äÉJÉÑKEG ¿CG ó≤à©f

 ƒ````fQƒ``````````````````ÑdG óª`````

946 ºbQ Ú∏¨à°ûŸG äÉHÉ°ù◊G »≤bóe πé°S

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO
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1,163,375

-

72,298

241,573

73,362

1,550,608

491,542

22,351

1,239,812

151,521

1,905,226

3,455,834

1,050,000

531,954

184,819

(3,290)

16,603

421,497

2,201,583
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42,400
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503,314
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Èª°ùjO 31 ‘ ÉªcôjÉæj 1 ‘ Éªc
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1,000,000

531,954

184,819

(793)

(8,308)

391,075

2,098,747

29,860

2,128,607

39,697

263,063

302,760

440,234

298,322

738,556

1,041,316

3,169,923

2014
(É¡fÉ«H OÉ©ŸG)
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á«aô°üŸGh ájó≤ædG Ió°UQC’G

ádhGóà```ª`dG äGOƒ``````Lƒª`dG ´ƒ`````````ª›

äÉHƒ`````∏£ª`dGh á«`````µ∏ª`dG ¥ƒ```≤M

á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M

∫ÉŸG ¢SCGQ

»eÉ¶f »WÉ«àMG

…QÉ«àNG »WÉ«àMG

á«ÑæLCG äÓªY πjƒ– »WÉ«àMG

ádOÉ©dG áª«≤dG »WÉ«àMG

Iõéà ìÉHQCG

ácô°ûdG »ªgÉ°ùe ¤EG IóFÉ©dG äÉ«WÉ«àM’Gh ∫ÉŸG ¢SCGQ

Iô£«°ùe ÒZ ¢ü°üM

á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ´ƒª›

äÉHƒ∏£ŸG

ádhGóàe ÒZ äÉHƒ∏£e

ÚØXƒª∏d áeóÿG ájÉ¡f äÉ°†jƒ©J ¢ü°ü

ádhGóàe äÉHƒ∏£e ´ƒª›

á«aô°üe ¢Vhôb

iôNCG äÉ≤ëà°ùeh ájQÉŒ áæFGO ·P

ádhGóàe äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›

äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›

äÉHƒ∏£ŸGh á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ‹ÉªLEG

iôNCGh ájQÉŒ áæjóe ·P

äGOƒ``````Lƒª`dG ´ƒ`````````ª›

á«aô°üe ¢Vhôb

AÉ£N áé«àf ¿É«ÑdG IOÉYEÉH á≤∏©àe π«°UÉØJ ≈∏Y ´ÓWCÓd (33) ºbQ ìÉ°†jE’G ‹EG ´ƒLôdG ≈Lôj

:¢ù∏éŸG øY áHÉ«f É¡©bhh 2016 πjôHCG 7 ïjQÉàH IQGOE’G ¢ù∏› πÑb øe IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG √òg äóªàYCG

IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG √òg øe Aõéàj ’ kAõL Èà©J áLQóŸG äÉMÉ°VE’G

ádhGóàe äÉHƒ∏£e

1,099,879

8,585

-

265,572

42,591

1,416,627

428,766

33,886

904,119

214,614

1,581,385

2,998,012

863,156

405,737

161,290

534

8,604

383,660

1,822,981

15,898

1,838,879

32,019

412,266

444,285

384,372

330,476

714,848

1,159,133

2,998,012

*
2014

(É¡fÉ«H OÉ©ŸG) *



بيان الدخل الموحد
السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر

äÉ©«Ñe

äÉ©«ÑŸG áØ∏µJ

íHôdG ‹ÉªLEG

ájQGOEGh á«eƒªY äÉahô°üe

™jRƒJh ™«H ∞jQÉ°üe

 iôNCG äGOGôjEG

äGQÉªãà°SG øe ôNBG íHQ /(IQÉ°ùN)

á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M á≤jôW ΩGóîà°SÉH Ö°ùà QÉªãà°SG ìÉHQCG øe á°üM

á«∏«¨°ûJ ìÉHQCG

πjƒ“ äGOGôjEG

πjƒ“ ∞«dÉµJ

‘É°üdÉH - πjƒ“ ∞«dÉµJ

áæ°ùdG ìÉHQCG

:¤EG óFÉ©dG

ácô°ûdG ∑ qÓ oe

Iô£«°ùe ÒZ ¢ü°üM

(¢ù∏ØdÉH) º¡°ù∏d á°†qØîŸGh á«°SÉ°SC’G á«ëHôdG

1,470,204
(561,280)

908,924
(108,700)
(571,338)

16,549
(3,507)

7,751
249,679

4,444
(27,474)
(23,030)
226,649

230,422
(3,773)

226,649
21.94

1,387,955
(569,528)

818,427
(69,531)

(565,067)
19,784

9,155
19,074

231,842
-

(29,767)
(29,767)
202,075

203,574
(1,499)

202,075
19.39

2014
(¬fÉ«H OÉ©e)

.CÉ£N áé«àf ¿É«ÑdG IOÉYEÉH á≤∏©àe π«°UÉØJ ≈∏Y ´ÓWÓd 33 ºbQ ìÉ°†jE’G ¤EG ´ƒLôdG ≈Lôoj

ºgQO ∞dCG

بيان الدخل الشامل الموحد
السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر

áæ°ùdG íHQ

á«ÑæLCG äÓªY πjƒ– ¥hôa

iôNC’G á∏eÉ°ûdG (ôFÉ°ùÿG) / ìÉHQC’G ´ƒª›

áæ°ù∏d πeÉ°ûdG πNódG ´ƒª›

:¤EG óFÉ©dG

ácô°ûdG ∑ qÓ oe

Iô£«°ùe ÒZ ¢ü°üM

:ôNB’G πeÉ°ûdG πNódG

IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ‘ kÉ≤M’ É¡Ø«æ°üJ IOÉYEG πªàëoj OƒæH

™«Ñ∏d áMÉàe äGQÉªãà°S’ ádOÉ©dG áª«≤dG ‘ Ò¨àdG

™«Ñ∏d áMÉàe äGQÉªãà°SG OÉ©Ñà°SG ≈∏Y ∞«æ°üàdG IOÉYEG πjó©J

2015

226,649

24,753

158

24,911
(2,497)

22,414

249,063

252,836

(3,773)

249,063

2014

202,075

350

(17,262)

(16,912)
(2,056)

(18,968)

183,107

185,335

(2,228)

183,107

.CÉ£N áé«àf ¿É«ÑdG IOÉYEÉH á≤∏©àe π«°UÉØJ ≈∏Y ´ÓWÓd 33 ºbQ ìÉ°†jE’G ¤EG ´ƒLôdG ≈Lôoj 

(¬fÉ«H OÉ©e)

ºgQO ∞dCG



20152014

226,649

92,553
3,806

(3,412)
(7,751)

-
11,500
20,551

(173)
(242)
8,446

(2,673)
158

-
5,554

27,474
382,440

(2,851)

(110,638)
(3,708)

(77,206)
188,037

(111,017)
-

14,673
-

5,382
2,942

-
44,000

(79,368)
(123,388)

-
510,626

(403,460)
(150,000)

38,752
(27,474)
(31,556)

33,093
(2,497)

120,925
151,521

202,075

77,244
-
-

(19,074)
1,085
2,000
2,000

(6)
(8,588)
18,453

(16,694)
-

1,217
15,735
29,767

305,214
(8,057)

(180,662)
(38,665)
(38,233)

39,597

(81,178)
(55,194)

18,212
(72,049)

60,133
6

7,500
6,824

-
(115,746)

175,529
(93,341)

-
(84,241)

16,190
(29,767)
(15,630)
(91,779) 

(1,910)
214,614

 120,925

بيان التدفقات النقدية الموحد
ºgQO ∞dCGالسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر

äÉ«∏ª©dG á£°ûfCG øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG

áæ°ùdG ìÉHQCG

:`d äÓjó©J

äGó©eh äBÉ°ûæeh äÉµ∏à‡ ∑Ó¡à°SG

á°Sƒª∏e ÒZ äGOƒLƒe AÉØWEG

á°†jÉ≤ŸÉH AGô°T øe íHQ

á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M á≤jôW ΩGóîà°SÉH Ö°ùà QÉªãà°SG ìÉHQCG

…QÉ≤Y QÉªãà°SG ™«H øe IQÉ°ùN

ácô◊G A»£H ¿hõ ¢ü°ü

É¡∏«°ü– ‘ ∑ƒµ°ûe ¿ƒjO ¢ü°ü

äGó©eh äBÉ°ûæeh äÉµ∏à‡ ™«H øe íHQ

IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH ‹Ée π°UCG ™«H øe íHQ

IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH ‹Ée π°UCG º««≤J IOÉYEG øe IQÉ°ùN

™«Ñ∏d áMÉàe äGQÉªãà°SG ™«H øe íHQ

™«Ñ∏d áMÉàe äGQÉªãà°SG øe IQhóe IQÉ°ùN

á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M äGhOCÉH IOó°ùe º¡°SCG äÉYƒaóŸ áLQóe ∞jQÉ°üe

ÚØXƒª∏d áeóÿG ájÉ¡f äÉ°†jƒ©J ¢ü°ü

πjƒ“ ∞«dÉµJ

áeóÿG ájÉ¡f äBÉaÉµe ™aOh πeÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ äGÒ¨àdG πÑb á q«∏«¨°ûàdG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG

ÚØXƒª∏d áYƒaóŸG áeóÿG ájÉ¡f äBÉaÉµe

:πeÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ äGÒ¨àdG

iôNC’G äGOQGƒdG h IQÉéàdG

äÉfhõîŸG

äÉ≤ëà°ùeh áæFGO ·P

áq«∏«¨°ûàdG á£°ûfC’G øe œÉædG ó≤ædG ‘É°U

:ájQÉªãà°S’G á£°ûfC’G øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG

äGó©eh äBÉ°ûæeh äÉµ∏à‡ ¤EG äÉaÉ°VEG

™«Ñ∏d áMÉàe á«dÉe äGOƒLƒe AGô°T

™«Ñ∏d áMÉàe á«dÉe äGOƒLƒe OÉ©Ñà°SG øe ™«H óFGƒY

IQÉ°ùÿGh íHôdG ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áLQóe äGQÉªãà°SG AGô°T

IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH ‹Ée π°UCG ™«H øe óFGƒY

äGó©eh äBÉ°ûæeh äÉµ∏à‡ ™«H øe äÓ°üëàe

…QÉ≤Y QÉªãà°SG ™«H øe óFGƒY

á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M á≤jôW ΩGóîà°SÉH Ö°ùà QÉªãà°SG øe á°VƒÑ≤e ìÉHQCG äÉ©jRƒJ

¬«∏Y Pƒëà°ùŸG ó≤ædG øe m±É°U ,á©HÉJ äÉcô°T ≈∏Y PGƒëà°SG

ájQÉªãà°S’G á£°ûfC’G ‘ Ωóîà°ùŸG ó≤ædG ‘É°U

:á«∏jƒªàdG á£°ûfC’G øe ájó≤ædG äÉ≤aóàdG

á«aÉ°VEG ∫Ée ¢SCGQ º¡°SCG QGó°UEG øe äÓ°üëàe

á«aô°üe ¢Vhôb øe óFGƒY

¢Vhô≤dG OGó°S

áYƒaóe ìÉHQCG äÉ©jRƒJ

Iô£«°ùŸG ÒZ á°ü◊G ‘ IOÉjõdG

áYƒaóe IóFÉa

á«∏jƒªàdG á£°ûfC’G ‘ Ωóîà°ùŸG ó≤ædG ‘É°U

¬ªµM ‘ Éeh ó≤ædG ‘ (¢ü≤ædG) /IOÉjõdG ‘É°U

á∏ª©dG ¥hôØdG

áæ°ùdG ájGóH ‘ ¬ªµM ‘ Éeh ó≤ædG

áæ°ùdG ájÉ¡f ‘ ¬ªµM ‘ Éeh ó≤ædG
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فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥:

ºbôdG

π°ù∏°ùàŸG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

•É°ûædG

»°ù«FôdG

äÉ«∏≤ædG

∞«∏¨Jh ™«æ°üJ

áÄÑ©àdG OGƒeh ájhOC’G

äÉeõ∏à°ùŸG ™«æ°üJ

áØbƒàe - á«Ñ£dG

 äÉeõ∏à°ùŸG ™«æ°üJ

á«Ñ£d

ájhOC’G ™«æ°üJ

ájhOC’G ™«æ°üJ

äÉéàæe ™jRƒJ

ô°üe ‘ QÉØ∏L

äÉéàæe ™«æ°üJ

Údƒ°ùfE’G

áeÉ©dG IQÉéàdG

áeÉ©dG IQÉéàdG

áÑ°ùf

á«µ∏ŸG

100%

55%

100%

51%

50.5%

51%

100%

70%

100%

100%

¢ù«°SCÉàdG ó∏H

•É°ûædG ádhGõeh

,áª«ÿG ¢SCGQ

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

É```````````«Hƒ«KEG

É``````````«fÉ`````````ª`dCG

,»`````````````````HO

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

,É````````````````cO

¢ûjOÓ``````````````````````¨æH

,≠```````````````HGQ

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

,Iô````````````gÉ````≤dG

á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL

,áª«ÿG ¢SCGQ

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

,áª«ÿG ¢SCGQ

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

,áª«ÿG ¢SCGQ
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)1( التاأ�سي�س والعمليات

�سركة اخلليج لل�سن�ع�ت الدوائية )“ال�سركة”( هي �سركة م�س�همة ع�مة ومقره� يف الدقداقة - راأ�س اخليمة. ت�أ�س�ست ال�سركة مبوجب املر�سوم الأمريي رقم 5/ 80 

ال�س�در عن �س�حب ال�سمو ح�كم اإم�رة راأ�س اخليمة وتوابعه� يف 30 م�ر�س 1980 واملر�سوم الأمريي رقم 9/ 80 ال�س�در يف 4 م�يو 1980. العنوان املُ�سجل 

لل�سركة هو �س.ب 997 راأ�س اخليمة، الإم�رات العربية املتحدة. وقد بداأت ال�سركة ن�س�طه� التج�ري اعتب�را من نوفمرب 1984. اإن اأ�سهم ال�سركة مدرجة يف �سوق 

اأبوظبي للأوراق امل�لية. 

دخل الق�نون الحت�دي لدولة الإم�رات العربية املتحدة رقم )2( ل�سنة 2015 )“ق�نون ال�سرك�ت التج�رية”( حيز التنفيذ اعتب�را من الأول من يوليو لع�م 2015، 

وت�سري اأحك�مه على ال�سركة وال�سرك�ت الت�بعة له�. ت�سطلع املجموعة ح�لي� بدرا�سة وتقييم اأحك�م الق�نون املذكور التي ت�سمل من بني اأحك�م اأخرى ت�سكيل جمل�س 

الإدارة ب�أعداد فردية وموافقة جمل�س الإدارة قبل اإجراء املع�ملت مع الأطراف ذات العلقة. ووفق� للأحك�م النتق�لية الواردة يف الق�نون، ُتنح ال�سرك�ت مهملة 24 

�سهرا من ت�ريخ دخول الق�نون حيز التنفيذ للمتث�ل الت�م لأحك�مه.

ال�سيدلنية  الأدوية واملركب�ت  الأخرى من  الأنواع  الأدوية والعق�قري وخمتلف  )“املجموعة”( يف ت�سنيع وبيع  الت�بعة  لل�سركة و�سرك�ته�  الرئي�سية  الأن�سطة  تتمثل 

والطبية ب�لإ�س�فة اإىل م�ستح�سرات التجميل. 

تتلك ال�سركة ا�ستثم�رات يف ال�سرك�ت الت�بعة كم� هو مبني يف الإي�س�ح 2-3.

اله�مة املح��سبية  ال�سي��س�ت  ملخ�س   2

اإن ال�سي��س�ت املح��سبية الرئي�سية املطبقة يف اإعداد هذه البي�ن�ت امل�لية املوحدة مبينة اأدن�ه. لقد مت تطبيق هذه ال�سي��س�ت ب�سكٍل ث�بت على ك�فة ال�سنوات املعرو�سة، 

م� مل ُيذكر خلفً� لذلك. 

الإعداد اأ�س��س   2-1

)اأ(        المتث�ل للمع�يري الدولية للتق�رير امل�لية

مت اإعداد هذه البي�ن�ت امل�لية املجمعة للمجموعة وفقً� للمع�يري الدولية للتق�رير امل�لية والتف�سريات ال�س�درة من جلنة تف�سريات املع�يري الدولية للتق�رير امل�لية واجبة 

التطبيق على ال�سرك�ت التي ترفع تق�ريرهــ� وفقً� لتلك املع�يري. وتلتزم هذه البي�ن�ت امل�لية املوحدة ب�ملع�يري الدولية للتق�رير امل�لية ال�س�درة عن جمل�س املع�يري املح��سبية 

الدولية. 

)ب(         مبداأ التكلفة الت�ريخية 

لقد مت اإعداد هذه البي�ن�ت امل�لية املوحدة وفقً� ملبداأ التكلفة الت�ريخية، املعدل ب�إع�دة تقييم ال�ستثم�رات املت�حة للبيع واملوجودات امل�لية ب�لقيمة الع�دلة من خلل الربح 

اأو اخل�س�رة. 

)ت�بع( اله�مة  املح��سبية  ال�سي��س�ت  ملخ�س   2
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)ت�بع( الإعداد  اأ�س��س   2-1

)ب(        مبداأ التكلفة الت�ريخية )ت�بع(

اإن اإعداد البي�ن�ت امل�لية املوحدة ب�لتوافق مع املع�يري الدولية للتق�رير امل�لية يقت�سي ا�ستخدام تقديرات حم��سبية اأ�س��سية حمددة، والتي، بحكم طبيعته�، من الن�در اأن 

تت�س�وى مع النت�ئج الفعلية. كم� يقت�سي من الإدارة اإبداء راأيه� يف عملية تطبيق ال�سي��س�ت املح��سبية للمجموعة. يتم الإف�س�ح عن املج�لت التي تنطوي على درجة ع�لية 

من اإبداء الراأي اأو التعقيد اأو املج�لت التي تعد فيه� الفرتا�س�ت والتقديرات مهمة للبي�ن�ت امل�لية املوحدة يف الإي�س�ح رقم 4.

املع�يري والتف�سريات اجلديدة غري املطبقة حتى ت�ريخه من قبل املجموعة  )ج( 

لقد مت ن�سر بع�س املع�يري والتف�سريات املح��سبية اجلديدة التي ل تعترب اإلزامية لفرتات التقرير املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016، ومل يتم تطبيقه� مبكرا من قبل 

املجموعة. ول يتوقع اأن يكون لأي من هذه املع�يري والتف�سريات اأي ت�أثري جوهري على هذه البي�ن�ت امل�لية املوحدة للمجموعة، ب��ستثن�ء م� هو مبني اأدن�ه:

الن�سخة  امل�لية وقي��سه� وت�سجيله�. �سدرت  املوجودات واملطلوب�ت  امل�لية” يتن�ول ت�سنيف  “الأدوات   ،9 امل�لية رقم  للتق�رير  الدويل  املعي�ر  	•  

الك�ملة للمعي�ر يف يوليو 2015 وحتل حمل الإر�س�دات املقررة �سمن املعي�ر املح��سبي الدويل رقم 39 املتعلق بت�سنيف وقي��س الأدوات امل�لية. يحتفظ املعي�ر رقم 

الدخل  خلل  من  الع�دلة  والقيمة  املطف�أة  التكلفة  وهي:  امل�لية  املوجودات  لقي��س  رئي�سية  فئ�ت  ثلث  ويحدد  تب�سيطه  على  يعمل  لكن  املختلط  القي��س  بنموذج   9
اأ�س��س الت�سنيف على النموذج التج�ري للمن�س�أة وخ�س�ئ�س التدفق�ت النقدية التع�قدية املتعلقة  اأو اخل�س�رة. يعتمد  ال�س�مل الآخر والقيمة الع�دلة من خلل الربح 

ب�ملوجودات امل�لية. كم� يقت�سي املعي�ر قي��س ال�ستثم�رات يف اأدوات حقوق امللكية بطريقة القيمة الع�دلة من خلل الربح اأو اخل�س�رة مع خي�ر نه�ئي عند ن�سوئه� بعر�س 

التغريات يف القيمة الع�دلة �سمن الدخل ال�س�مل الآخر دون تدويره� لحق�. والآن هن�ك طريقة جديدة متوقعة لحت�س�ب اخل�س�ئر الئتم�نية لكي حتل حمل طريقة 

اأي تغيريات على طريقتي الت�سنيف  39. وفيم� يتعلق ب�ملطلوب�ت امل�لية، فلم تطراأ  انخف��س قيمة اخل�س�ئر املتكبدة امل�ستخدمة �سمن املعي�ر املح��سبي الدويل رقم 

والقي��س م� عدا العرتاف ب�لتغريات يف خم�طر الئتم�ن �سمن الدخل ال�س�مل الآخر، وذلك ب�لن�سبة للمطلوب�ت امل�سنفة ب�لقيمة الع�دلة من خلل الربح اأو اخل�س�رة. 

كم� يخّفف املعي�ر من حدة متطلب�ت فع�لية التحوط ب��ستبدال اختب�رات فع�لية التحوط القي��سي ويقت�سي وجود علقة اقت�س�دية بني البند املتحوط واأداة التحوط، وفيم� 

يخ�س “معدل التحوط” فيظل ك�ملعدل الذي ت�ستخدمه الإدارة فعليً� يف اأغرا�س اإدارة املخ�طر. م� يزال الحتف�ظ ب�لوث�ئق املتزامنة اأمرًا مطلوبً� ولكن تختلف هذه 

الوث�ئق عن تلك التي يجري اإعداده� مبوجب املعي�ر املح��سبي الدويل رقم 39. اإن املعي�ر واجب التطبيق للفرتات املح��سبية التي تبداأ يف اأو بعد 1 ين�ير 2018 

وي�سمح ب�لتطبيق املبكر. اإن املجموعة ب�سدد تقييم الت�أثري الك�مل للمعي�ر الدويل للتق�رير امل�لية رقم 9.

)ت�بع( اله�مة  املح��سبية  ال�سي��س�ت  ملخ�س   2

)ت�بع( الإعداد  اأ�س��س   2-1

)ج(       املع�يري والتف�سريات اجلديدة غري املطبقة حتى ت�ريخه من قبل املجموعة )ت�بع(

 

املعي�ر الدويل للتق�رير امل�لية رقم 15 “الإيرادات من العقود مع العملء”، يقدم طريقة واحدة خم��سية اخلطوات ق�ئمة على املب�دئ كي يتم  	•  

تطبيقه� على ك�فة العقود املربمة مع العملء. 

فيم� يلي اخلطوات اخلم�س مبوجب هذه الطريقة:

حتديد العقد مع العميل 	•  
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حتديد التزام�ت الأداء يف العقد 	•  

حتديد �سعر املع�ملة 	•  

تخ�سي�س �سعر املع�ملة للتزام�ت الأداء يف العقود 	•  

اإدراج الإيرادات عندم� تقوم املن�س�أة ب�لوف�ء ب�لتزام الأداء. 	•  

وي�سري املعي�ر على الفرتات املح��سبية التي تبداأ يف 1 ين�ير 2018 اأو بعد ذلك الت�ريخ، كم� ومل تقم املجموعة بعد بتقييم الأثر الك�مل للمعي�ر الدويل للتق�رير امل�لية 

رقم 15.

املعي�ر الدويل للتق�رير امل�لية رقم 16 “عقود الإيج�ر”، ين�س على مع�يري العرتاف والقي��س والعر�س والإف�س�ح عن الإيج�رات. ينتج عن جميع الإيج�رات ح�سول 

امل�ست�أجر على احلق يف ا�ستخدام الأ�سل يف بداية الإيج�ر وكذلك احل�سول على التمويل اإذا م� مت دفع الإيج�رات مع مرور الوقت. وب�لت�يل ف�إن املعي�ر الدويل للتق�رير 

امل�لية رقم 16 يلغي ت�سنيف الإيج�رات �سمن عقود الإيج�ر الت�سغيلي اأو عقود الت�أجري التمويلي وفق متطلب�ت املعي�ر املح��سبي الدويل رقم 17. وبدًل من ذلك، يتم 

تطبيق منوذج حم��سبي واحد للم�ست�أجر، حيث �سيكون ملزمً� بت�سجيل: )اأ( املوجودات واملطلوب�ت جلميع الإيج�رات التي تتج�وز مدته� 12 �سهرًا اإل اإذا ك�نت قيمة 

الأ�سل املعني متدنية، )ب( ا�ستهلك موجودات الإيج�ر ب�سكل منف�سل عن الف�ئدة على مطلوب�ت الإيج�ر يف بي�ن الدخل ال�س�مل. ينطوي املعي�ر الدويل للتق�رير امل�لية 

ب�سكل رئي�سي على ترحيل متطلب�ت املوؤجر املح��سبية وفق املعي�ر املح��سبي الدويل رقم 17. وب�لت�يل ف�إن املوؤجر ي�ستمر يف ت�سنيف الإيج�رات �سمن عقود الت�أجري 

الت�سغيلي اأو عقود الت�أجري التمويلي واحت�س�ب كل منه� ب�سورة منف�سلة. ي�سري املعي�ر على الفرتات املح��سبية التي تبداأ يف اأو بعد 1 ين�ير 2019. اإن املجموعة 

ب�سدد تقييم الت�أثري الك�مل للمعي�ر الدويل للتق�رير امل�لية رقم 16.

ل توجد مع�يري اأخرى لي�ست �س�رية حتى ت�ريخه ويتوقع اأن يكون له� ت�أثري جوهري على فرتات التق�رير احل�لية اأو امل�ستقبلية للمجموعة اأو على مع�ملته� امل�ستقبلية 

املتوقعة.

)ت�بع( اله�مة  املح��سبية  ال�سي��س�ت  ملخ�س   2

الأجنبية العملت  حتويل   2-2

العملة الوظيفية وعملة العر�س )اأ( 

يتم قي��س البنود املدرجة يف البي�ن�ت امل�لية املوحدة لكل �سركة من �سرك�ت املجموعة ب��ستخدام عملة البيئة القت�س�دية الرئي�سية التي تعمل هذه ال�سركة �سمنه� )‘العملة 

الوظيفية’(. اإن البي�ن�ت امل�لية املوحدة معرو�سة بدرهم الإم�رات العربية املتحدة )“الدرهم الإم�راتي”(، وهو العملة الوظيفية لل�سركة وعملة العر�س للمجموعة.

مع�ملت واأر�سدة )ب( 

البنود. يتم  اإع�دة قي��س  التقييم عند  اأو  ال�س�ئدة بتواريخ املع�ملت  اأ�سع�ر ال�سرف  ب��ستخدام  الوظيفية  العملة  اإىل  ب�لعملت الأجنبية  الن��سئة  يتم حتويل املع�ملت 

ب�أ�سع�ر  الأجنبية  ب�لعملت  املقّومة  النقدية  املوجودات واملطلوب�ت  املع�ملت وعن حتويل  ت�سوية هذه  الن�جتة عن  الأجنبية،  العملت  اأرب�ح وخ�س�ئر �سرف  احت�س�ب 

ال�سرف ال�س�ئدة يف نه�ية ال�سنة، يف بي�ن الدخل املوحد. ويتم ت�أجيله� �سمن حقوق امللكية اإذا ك�نت من�سوبة اإىل جزء من �س�يف ال�ستثم�ر يف عملية اأجنبية.
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يتم عر�س اأرب�ح وخ�س�ئر �سرف العملت الأجنبية املتعلقة ب�لقرو�س والنقد وم� يف حكمه يف بي�ن الدخل �سمن بند “اإيرادات اأو تك�ليف تويل”، بينم� يتم عر�س 

ك�فة الأرب�ح واخل�س�ئر الأخرى من �سرف العملت الأجنبية يف بي�ن الدخل �سمن بند “اإيرادات اأخرى” اأو “م�س�ريف اأخرى”.

يتم حتويل البنود غري النقدية التي مّت قي��سه� ب�لقيمة الع�دلة بعملة اأجنبية ب��ستخدام اأ�سع�ر ال�سرف ال�س�ئدة بت�ريخ حتديد القيمة الع�دلة. يتم اإدراج الفروق�ت الن��سئة 

عن حتويل املوجودات واملطلوب�ت املدرجة ب�لقيمة الع�دلة كجزء من ربح اأو خ�س�رة القيمة الع�دلة. على �سيبل املث�ل، يتم اإدراج الفروق�ت الن�جتة عن حتويل املطلوب�ت 

واملوجودات امل�لية غري النقدية مثل حقوق امللكية املُحتفظ به� ب�لقيمة الع�دلة من خلل الربح اأو اخل�س�رة �سمن الربح اأو اخل�س�رة كجزء من ربح اأو خ�س�رة القيمة 

الع�دلة، بينم� يتم اإدراج الفروق�ت من حتويل املوجودات غري النقدية، مثل الأ�سهم امل�سنفة كموجودات مت�حة للبيع، يف الدخل ال�س�مل الآخر. 

)ت�بع( اله�مة  املح��سبية  ال�سي��س�ت  ملخ�س   2

)ت�بع( الأجنبية  العملت  حتويل   2-2

)ج(          �سرك�ت املجموعة

اإن النت�ئج واملركز امل�يل لك�فة �سرك�ت املجموعة )التي ل تع�ين عملته� من اقت�س�د مت�سخم( والتي له� عملة وظيفية تختلف عن عملة العر�س يتم حتويل كل منهم� اإىل 

عملة العر�س على النحو الت�يل:

يتم حتويل املوجودات واملطلوب�ت لكل بي�ن مركز م�يل ب�سعر ال�سرف عند الإغلق بت�ريخ بي�ن املركز امل�يل؛  )1(

يتم حتويل الإيرادات وامل�س�ريف لكل بي�ن من بي�ن�ت الدخل مبتو�سط اأ�سع�ر ال�سرف )اإل اإذا ك�ن متو�سط ال�سعر ل ميثل تقريبً� معقوًل للت�أثري املرتاكم   )2(

لأ�سع�ر ال�سرف ال�س�ئدة يف تواريخ املع�ملت، ويف هذه احل�لة يتم حتويل الإيرادات وامل�س�ريف ب�أ�سع�ر ال�سرف يف تواريخ املع�ملت(؛ و

يتم احت�س�ب ك�فة الفروق الن�جتة عن تغري اأ�سع�ر ال�سرف يف الدخل ال�س�مل الآخر يف بي�ن الدخل ال�س�مل املوحد.  )3(

عند التوحيد يتم اإدراج فروق ال�سرف الن��سئة عن حتويل �س�يف ال�ستثم�ر يف العملي�ت اخل�رجية �سمن الدخل ال�س�مل الآخر. وعند ال�ستبع�د اجلزئي اأو الكلي لعملية 

خ�رجية، تقيد فروق اأ�سع�ر ال�سرف التي �ُسجلت �سمن حقوق امللكية يف بي�ن الدخل املوحد كجزء من الربح اأو اخل�س�رة الن�جتة عن البيع. تتم مع�ملة ال�سهرة وتعديلت 

القيمة الع�دلة الن��سئة عن ال�ستحواذ على من�س�أة خ�رجية كموجودات ومطلوب�ت للمن�س�أة اخل�رجية ويتم حتويله� ب�سعر الإقف�ل. 

امللكية حقوق  وحم��سبة  التوحيد  مب�دئ   2-3

ال�سرك�ت الت�بعة  )1(

ال�سرك�ت الت�بعة هي ك�فة املن�س�آت )مب� يف ذلك املن�س�آت ذات الأغرا�س اخل��سة( اخل��سعة ل�سيطرة املجموعة. ت�سيطر املجموعة على من�س�أة م� عندم� يكون للمجموعة 

حقوق اأو عوائد متغرية نتيجة م�س�ركته� يف املن�س�أة اإ�س�فة اإىل قدرته� على الت�أثري على تلك العوائد من خلل حقه� يف توجيه اأن�سطة املن�س�أة. يتم توحيد ال�سرك�ت الت�بعة 

ب�لك�مل اعتب�رًا من ت�ريخ حتّول ال�سيطرة اإىل املجموعة ويتم اإيق�ف التوحيد اعتب�رًا من ت�ريخ انته�ء ال�سيطرة.

ت�ستخدم طريقة ال�ستحواذ املح��سبية حل�س�ب اندم�ج�ت الأعم�ل من قبل املجموعة )راجع الإي�س�ح رقم 2-27(.
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يتم حذف املع�ملت الداخلية والأر�سدة والأرب�ح غري املحققة من املع�ملت املربمة بني �سرك�ت املجموعة. كم� يتم ا�ستبع�د اخل�س�ئر غري املحققة م� مل توفر املع�ملة دليًل 

على النخف��س يف قيمة الأ�سل املحّول. لقد مت تعديل ال�سي��س�ت املح��سبية لل�سرك�ت الت�بعة عند ال�سرورة مب� ي�سمن ات�س�قه� مع ال�سي��س�ت املطبقة من قبل املجموعة. 

)ت�بع( اله�مة  املح��سبية  ال�سي��س�ت  ملخ�س   2

)ت�بع( امللكية  حقوق  وحم��سبة  التوحيد  مب�دئ   2-3

)1(       ال�سرك�ت الت�بعة )ت�بع(

يتم بي�ن احل�س�س غري امل�سيطرة يف نت�ئج وح�س�س ال�سرك�ت الت�بعة ب�سكل منف�سل يف بي�ن الربح اأو اخل�س�رة املوحد وبي�ن الدخل ال�س�مل وبي�ن التغريات يف 

حقوق امللكية وامليزانية العمومية على التوايل.

)2(        ال�سرك�ت الزميلة 

ال�سرك�ت الزميلة هي جميع املن�س�آت التي ت�ر�س عليه� املجموعة ت�أثريا جوهري� دون ال�سيطرة الك�ملة اأو امل�سرتكة. ويتمثل ذلك عمومً� حينم� تتلك املجموعة م� بني 

ت�سجيله�  بعد  اأدن�ه(،   )3( )انظر  املح��سبية  امللكية  حقوق  طريقة  ب��ستخدام  الزميلة  ال�سرك�ت  يف  ال�ستثم�رات  احت�س�ب  يتم  الت�سويت.  حقوق  من  و50٪   20٪

مبدئي� ب�لتكلفة. 

طريقة حقوق امللكية   )3(

وفق� لطريقة حقوق امللكية، يتم العرتاف ب�ل�ستثم�رات مبدئي� ب�لتكلفة ويتم تعديله� بعد ذلك للعرتاف بح�سة املجموعة يف اأرب�ح اأو خ�س�ئر ال�سركة امل�ستثمر فيه� بعد 

ال�ستحواذ �سمن ح�س�ب الربح اأو اخل�س�رة، وح�سة املجموعة من احلرك�ت يف الدخل ال�س�مل الآخر لل�سركة امل�ستثمر فيه� �سمن الدخل ال�س�مل الآخر. يتم ت�سجيل 

الأرب�ح امل�ستلمة اأو امل�ستحقة من ال�سرك�ت الزميلة ك�نخف��س يف القيمة الدفرتية لل�ستثم�ر.

عندم� تكون ح�سة املجموعة من خ�س�ئر ال�ستثم�ر املحت�سب بطريقة حقوق امللكية م�س�وية حل�سته� يف ال�ستثم�ر اأو زائدة عنه�، مب� يف ذلك اأي ذمم مدينة اأخرى غري 

م�سمونة، ف�إن املجموعة ل ت�سجل اأي خ�س�ئر اأخرى، اإل اإذا ك�نت قد تكبدت التزام�ت اأو اأجرت دفع�ت ب�لني�بة عن املن�س�أة الأخرى. 
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يتم ا�ستبع�د الأرب�ح غري املحققة من املع�ملت بني املجموعة و�سرك�ته� الزميلة بقدر ح�سة املجموعة يف ال�سرك�ت الزميلة. كم� يتم حذف اخل�س�ئر غري املحققة م� مل 

توفر املع�ملة دليًل على وجود انخف��س يف قيمة الأ�سل املحّول. لقد مت تعديل ال�سي��س�ت املح��سبية لل�سرك�ت املحت�سبة بطريقة حقوق امللكية عند ال�سرورة مب� ي�سمن 

ات�س�قه� مع ال�سي��س�ت املطبقة من قبل املجموعة. 

يتم فح�س القيمة الدفرتية لل�ستثم�رات املحت�سبة بطريقة حقوق امللكية لتحري النخف��س يف القيمة وفق� لل�سي��سة املح��سبية يف الإي�س�ح 2-7.

)ت�بع( اله�مة  املح��سبية  ال�سي��س�ت  ملخ�س   2

)ت�بع( امللكية  حقوق  وحم��سبة  التوحيد  مب�دئ   2-3

التغريات يف ح�س�س امللكية   )4(

ُتع�مل املجموعة املع�ملت املربمة مع حملة احل�س�س غري امل�سيطرة التي ل ينتج عنه� فقدان ال�سيطرة كمع�ملت مع ح�ملي الأ�سهم يف املجموعة. يوؤدي التغري يف ح�سة 

امللكية اإىل اإجراء تعديل بني القيم الدفرتية للح�س�س امل�سيطرة وغري امل�سيطرة، بحيث يعك�س ح�س�سهم يف ال�سركة الت�بعة. يتم العرتاف ب�أي فرق بني قيمة التعديل 

على احل�س�س غري امل�سيطرة واأي مق�بل مدفوع اأو م�ستلم يف احتي�طي منف�سل �سمن حقوق امللكية الع�ئدة ملُّلك ال�سركة. 

عندم� تتوقف املجموعة عن توحيد اأو ح�س�ب حقوق امللكية لل�ستثم�ر ب�سبب فقدان ال�سيطرة اأو الت�أثري اجلوهري، ف�إن اأي حقوق حمتفظ به� يف املن�س�أة ُيع�د قي��سه� 

ب�لقيمة الع�دلة مع العرتاف ب�لتغري يف القيمة الدفرتية �سمن الربح اأو اخل�س�رة. وت�سبح هذه القيمة الع�دلة هي القيمة الدفرتية املبدئية لأغرا�س الحت�س�ب اللحق 

للحقوق املحتفظ به� اإم� ك�سركة زميلة اأو كموجودات م�لية. وب�لإ�س�فة اإىل ذلك، يتم احت�س�ب اأي مب�لغ �سبق العرتاف به� يف الدخل ال�س�مل الآخر فيم� يتعلق بتلك 

املن�س�أة كم� لو ك�نت املجموعة قد ق�مت مب��سرة ب��ستبع�د املوجودات اأو املطلوب�ت ذات ال�سلة. وقد يعني هذا اأن ُيع�د ت�سنيف املب�لغ املعرتف به� �س�بقً� يف الدخل 

ال�س�مل الآخر اإىل الربح اأو اخل�س�رة. 

اإذا مت تخفي�س ح�سة امللكية يف �سركة زميلة مع الحتف�ظ ب�لت�أثري اجلوهري، فل ُيع�د ت�سنيف اإل احل�سة املتن��سبة من املب�لغ التي �سبق العرتاف به� يف الدخل 

ال�س�مل الآخر اإىل الربح اأو اخل�س�رة عند القت�س�ء. 

)ت�بع( اله�مة  املح��سبية  ال�سي��س�ت  ملخ�س             2

)ت�بع( التوحيد  اأ�س��س   2-3

فيم� يلي تف��سيل ال�سرك�ت الت�بعة لل�سركة كم� يف 31 دي�سمرب 2016:

)ت�بع( اله�مة  املح��سبية  ال�سي��س�ت  ملخ�س   2

ومعدات ومن�س�آت  ممتلك�ت   2-4

ت�ستمل املمتلك�ت واملن�س�آت واملعدات على الأر�س واملب�ين، واملن�س�آت والآلت، والرتكيب�ت، والأث�ث والتجهيزات، واملركب�ت، والأدوات واملعدات، والتح�سين�ت على 
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العق�ر امل�ست�أجر، والأعم�ل الراأ�سم�لية قيد الإجن�ز.

يتم اإظه�ر املمتلك�ت واملن�س�آت واملعدات ب�لتكلفة الت�ريخية ن�ق�سً� ال�ستهلك املرتاكم. ت�ستمل التكلفة الت�ريخية على النفق�ت املن�سوبة مب��سرة اإىل �سراء املوجودات. ل 

يتم اإدراج التك�ليف اللحقة يف القيمة الدفرتية للأ�سل اأو احت�س�به� ك�أ�سل منف�سل، ح�سبم� يكون ملئمً�، اإل عندم� يكون من املرّجح اأن تتدفق اإىل املجموعة فوائد 

اقت�س�دية م�ستقبلية مرتبطة ب�لبند ويكون ب�لإمك�ن قي��س تكلفة البند ب�سكٍل موثوق. يتم حتميل ك�فة تك�ليف اأعم�ل الت�سليح وال�سي�نة الأخرى اإىل بي�ن الدخل ال�س�مل 

خلل ال�سنة امل�لية التي يتم تكبده� فيه�.

ُيحت�سب ال�ستهلك على املوجودات ب��ستخدام طريقة الق�سط الث�بت مبعدلت حُتت�سب لتوزيع تكلفة املوجودات و�سوًل اإىل قيمه� التقديرية املتبقية على مدى اأعم�ره� 

الإنت�جية املقدرة.

تتم مراجعة القيم املتبقية للموجودات واأعم�ره� الإنت�جية، وتعديله� عند ال�سرورة، بت�ريخ كل فرتة تقرير.

فيم� يلي الأعم�ر الإنت�جية املقدرة لل�سنة احل�لية وال�سنوات املق�بلة لبنود املمتلك�ت واملعدات الرئي�سية:

)ت�بع( اله�مة  املح��سبية  ال�سي��س�ت  ملخ�س   2

)ت�بع( ومعدات  ومن�س�آت  ممتلك�ت   2-4

يتم تخفي�س القيمة الدفرتية للأ�سل مب��سرة اإىل القيمة املمكن ا�سرتداده� اإذا ك�نت القيمة الدفرتية للأ�سل اأكرب من القيمة املقدرة لل�سرتداد.

يتم حتديد الأرب�ح واخل�س�ئر من ال�ستبع�د مبق�رنة العوائد مع القيمة الدفرتية، ويتم اإدراجه� �سمن بي�ن الدخل املوحد.

تظهر الأعم�ل الراأ�سم�لية قيد الإجن�ز ب�لتكلفة. وعندم� تكون ج�هزة لل�ستخدام، يتم حتويله� اإىل الفئة امللئمة له� �سمن املمتلك�ت واملن�س�آت واملعدات ويتم ا�ستهلكه� 

وفقً� ل�سي��سة املجموعة.

ملمو�سة  غري  موجودات       2-5

منتج�ت مطورة 	•  

تثل املنتج�ت قيد الت�سويق القيمة املركبة حلقوق امللكية امل�ستحوذ عليه� وبراءات الخرتاع وحقوق التوزيع والأ�سم�ء التج�رية للمنتج�ت التي مت ال�ستحواذ عليه� 

كجزء من اندم�ج الأعم�ل، ويتم اإدراجه� ب�لقيمة الع�دلة بت�ريخ ال�ستحواذ. ويكون له� اأعم�ر اإنت�جية حمددة. يتم حتميله� لحقً� ب�لتكلفة ن�ق�سً� الإطف�ء املرتاكم واأي 

انخف��س يف القيمة، اإن وجد. يتم اإطف�ء هذه املنتج�ت ب��ستخدام اأ�س��س طريقة الق�سط الث�بت على مدار العمر الإنت�جي الذي يرتاوح بني 15 اإىل 20 ع�م�. 

الرتاخي�س والت�س�ريح 	•  

ت�ستمل الرتاخي�س والت�سجيلت والت�س�ريح على حقوق توزيع منتج�ت جلف�ر يف دول معينة مت ال�ستحواذ عليه� كجزء من اندم�ج الأعم�ل ويتم اإدراجه� ب�لقيمة 

الع�دلة بت�ريخ ال�ستحواذ. حتدد القيمة بح�س�ب القيمة احل�لية للفوائد القت�س�دية امل�ستقبلية التي يتوقع اأن تن�س�أ من هذه الرتاخي�س والت�س�ريح، ويكون له� اأعم�ر 



53
ير السنوي 2016 جلفار التقر

اإنت�جية حمددة ويتم حتميله� لحق� ب�لتكلفة ن�ق�س� الإطف�ء املرتاكم والنخف��س يف القيمة، اإن وجد. ويحت�سب الإطف�ء ب��ستخدام طريقة الق�سط الث�بت لتوزيع التك�ليف 

على مدى الأعم�ر الإنت�جية املقدرة التي ترتاوح بني 5 اأعوام و20 ع�مً�. 

امل�لية غري  املوجودات  قيمة  يف  النخف��س   2-6

ل تخ�سع املوجودات التي لي�س له� عمر اإنت�جي للإطف�ء، بل يتم فح�سه� �سنويً� لتحري النخف��س يف قيمته�. تتم مراجعة املوجودات التي تخ�سع للإطف�ء لتحري 

النخف��س يف قيمته� عندم� ت�سري الأحداث اأو التغريات يف الظروف اإىل اأن القيمة الدفرتية قد ل تكون ق�بلة لل�سرتداد. يتم احت�س�ب خ�س�رة النخف��س يف القيمة 

وفقً� للمبلغ الذي تتج�وز به القيمة الدفرتية للأ�سل قيمته الق�بلة لل�سرتداد. اإن القيمة الق�بلة لل�سرتداد هي القيمة الع�دلة للأ�سل ن�ق�سً� تك�ليف البيع اأو القيمة قيد 

ال�ستخدام، اأيهم� اأعلى. ولأغرا�س تقييم النخف��س يف القيمة، يتم جتميع املوجودات لدى اأدنى امل�ستوي�ت التي تتوفر له� تدفق�ت نقدية ميكن حتديده� ب�سكٍل منف�سل 

)وحدات توليد النقد(. تتم مراجعة املوجودات غري امل�لية التي تعر�ست لنخف��س يف قيمته� لتحري احتم�ل عك�س النخف��س يف القيمة بت�ريخ كل تقرير.

)ت�بع( اله�مة  املح��سبية  ال�سي��س�ت  ملخ�س              2

امل�لية املوجودات   2-7

الت�سنيف  2-7-1

ت�سّنف املجموعة موجوداته� امل�لية ح�ليً� كقرو�س وذمم مدينة )اإي�س�ح 11( وا�ستثم�رات مت�حة للبيع )اإي�س�ح 8( وموجودات م�لية ب�لقيمة الع�دلة من خلل الربح 

واخل�س�رة )اإي�س�ح 10(. يعتمد الت�سنيف على الغر�س الذي من اأجله مت �سراء املوجودات امل�لية. تقوم الإدارة بتحديد الت�سنيف ملوجوداته� امل�لية عند العرتاف 

املبدئي.

موجودات م�لية ب�لقيمة الع�دلة من خلل الربح واخل�س�رة 	•  

اإن املوجودات امل�لية ب�لقيمة الع�دلة من خلل الربح اأو اخل�س�رة هي عب�رة عن موجودات م�لية حمتفظ به� بغر�س املت�جرة. يتم ت�سنيف الأ�سل امل�يل يف هذه الفئة اإذا 

مت اقتن�وؤه اأ�س��س� بغر�س بيعه خلل فرتة ق�سرية اإىل متو�سطة الأجل. 

القرو�س والذمم املدينة 	•  

القرو�س والذمم املدينة هي موجودات م�لية غري م�ستقة له� دفع�ت ث�بتة اأو ق�بلة للتحديد وغري مدرجة يف �سوٍق ن�سطة. يتم اإدراج القرو�س والذمم املدينة حتت بند 

موجودات متداولة، ب��ستثن�ء تلك التي له� فرتات ا�ستحق�ق تزيد عن 12 �سهرًا بعد ت�ريخ التقرير حيث يتم ت�سنيفه� كموجودات غري متداولة. تتكون القرو�س والذمم 

املدينة اخل��سة ب�ملجموعة “ذمم مدينة جت�رية واأخرى” )ب��ستثن�ء املب�لغ املدفوعة مقدمً� والدفع�ت املقدمة( )اإي�س�ح 11( و”مب�لغ م�ستحقة من اأطراف ذات علقة” 

)اإي�س�ح 28( و”نقد وم� يف حكمه” )اإي�س�ح 12( كم� يف بي�ن املركز امل�يل املوحد.

يتم بي�ن مدى تعّر�س املجموعة للمخ�طر املرتبطة ب�متلك هذه الأدوات امل�لية يف الإي�س�ح )1-3(. كم� يتم عر�س بي�ن تف�سيلي حول ت�سنيف الأدوات امل�لية يف 

الإي�س�ح )30( من البي�ن�ت امل�لية املوحدة.

موجودات م�لية مت�حة للبيع 	•  
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املوجودات امل�لية املت�حة للبيع هي موجودات غري م�ستقة م�سنفة يف هذه الفئة وغري م�سنفة يف اأي من الفئ�ت الأخرى ويتم اإدراجه� �سمن املوجودات غري املتداولة م� 

مل تعتزم الإدارة بيع ال�ستثم�ر يف غ�سون 12 �سهرًا بعد ت�ريخ امليزانية العمومية. 

)ت�بع( اله�مة  املح��سبية  ال�سي��س�ت  ملخ�س   2

)ت�بع( امل�لية  املوجودات   2-7

والقي��س الت�سجيل  واإلغ�ء  الت�سجيل   2-7-2

حُتت�سب امل�سرتي�ت واملبيع�ت العتي�دية للموجودات امل�لية بت�ريخ املع�ملة - وهو الت�ريخ الذي تلتزم فيه املجموعة ب�سراء اأو بيع الأ�سل. حتت�سب ال�ستثم�رات مبدئيً� 

ب�لقيمة الع�دلة زائدًا تك�ليف املع�ملة لك�فة املوجودات امل�لية غري املدرجة ب�لقيمة الع�دلة من خلل الربح واخل�س�رة. اأم� املوجودات امل�لية املدرجة ب�لقيمة الع�دلة من خلل 

الربح واخل�س�رة، فتحت�سب مبدئيً� ب�لقيمة الع�دلة ويتم اإدراج تك�ليف املع�ملة كم�سروف يف بي�ن الدخل املوحد. يتم اإيق�ف احت�س�ب املوجودات امل�لية عند انق�س�ء 

احلقوق يف ا�ستلم التدفق�ت النقدية من ال�ستثم�رات اأو عندم� يتم حتويله� مع قي�م املجموعة بتحويل ك�فة خم�طر وعوائد امللكية ب�سكٍل ك�مل. ُتـق��س املوجودات امل�لية 

املتوفرة للبيع واملوجودات امل�لية ب�لقيمة الع�دلة من خلل الربح واخل�س�رة لحقً� ب�لقيمة الع�دلة. كم� يتم لحقً� اإدراج القرو�س والذمم املدينة مبدئيً� ب�لقيمة الع�دلة 

ولحقً� ب�لتكلفة املطف�أة ب��ستخدام طريقة الف�ئدة الفعلية.

عندم� يتم بيع الأوراق امل�لية امل�سنفة كمت�حة للبيع اأو تتعر�س لنخف��س يف قيمته�، ف�إن تعديلت القيمة الع�دلة املرتاكمة املحت�سبة �سمن حقوق امللكية يتم اإدراجه� يف 

بي�ن الدخل املوحد �سمن بند “اأرب�ح وخ�س�ئر من ا�ستثم�رات يف اأوراق م�لية”. 

مت عر�س الأرب�ح اأو اخل�س�ئر الن��سئة عن التغريات يف القيمة الع�دلة لفئة “املوجودات امل�لية ب�لقيمة الع�دلة من خلل الربح واخل�س�رة” يف بي�ن الدخل املوحد �سمن 

بند “اإيرادات/)خ�س�ئر( اأخرى من ال�ستثم�رات” يف الفرتة التي تن�س�أ فيه�. 

“اإيرادات /  بند  الدخل املوحد �سمن  بي�ن  للبيع يف  اأو اخل�س�رة واملت�حة  الربح  الع�دلة من خلل  ب�لقيمة  امل�لية  الأربــ�ح من املوجودات  اإيــرادات توزيع�ت  حتت�سب 

)خ�س�ئر( اأخرى من ال�ستثم�رات” عندم� يت�أكد حق املجموعة يف قب�س الدفع�ت. 

 

امل�لية واملطلوب�ت  املوجودات  مق��سة   2-8

تتم مق��سة املوجودات واملطلوب�ت امل�لية وبي�ن �س�يف القيمة يف بي�ن املركز امل�يل عند وجود حق ق�نوين واجب النف�ذ مبق��سة املب�لغ املحت�سبة ويكون هن�ك نية للت�سوية 

على اأ�س��س ال�س�يف اأو بيع الأ�سل وت�سوية اللتزام يف نف�س الوقت. ويجب األ يكون احلق الق�نوين الواجب النف�ذ م�سروطً� ب�أحداث م�ستقبلية، كم� يجب اأن يكون 

ق�بًل للتنفيذ يف �سي�ق العمل العتي�دي وعند تعرث اأو اإع�س�ر اأو اإفل�س املجموعة اأو الطرف املق�بل.

)ت�بع( اله�مة  املح��سبية  ال�سي��س�ت  ملخ�س   2

امل�لية املوجودات  قيمة  يف  النخف��س   2-9
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موجودات مدرجة ب�لتكلفة املطف�أة 	•  

تقوم املجموعة يف نه�ية كل فرتة تقرير بتقييم م� اإذا ك�ن هن�ك دليل مو�سوعي على تعّر�س الأ�سل امل�يل اأو جمموعة من املوجودات امل�لية للنخف��س يف القيمة. ل 

ُيعترب اأن الأ�سل امل�يل اأو جمموعة املوجودات امل�لية قد تعّر�س اأو تعّر�ست للنخف��س يف القيمة ومت تكبد خ�س�ئر النخف��س يف القيمة اإل اإذا توفر دليل مو�سوعي 

على وقوع النخف��س يف القيمة نتيجة حلدٍث واحد اأو اأكرث يح�سل بعد العرتاف املبدئي ب�لأ�سل )“حدث خ�س�رة”( ويكون لذلك احلدث )اأو تلك الأحداث( اأثٌر على 

التدفق�ت النقدية امل�ستقبلية املقدرة للأ�سل امل�يل اأو جمموعة املوجودات امل�لية ب�سكٍل ميكن تقديره على نحٍو موثوق به. 

قد ي�سمل الدليل على النخف��س يف القيمة موؤ�سرات تدل على مواجهة املدين اأو جمموعة من املدينني ل�سعوب�ت م�لية كبرية اأو العجز عن ال�سداد اأو الت�أخر يف �سداد 

الفوائد اأو الدفع�ت الأ�سلية اأو احتم�لية دخول املدينني يف اإجراءات اإ�سه�ر اإفل�س اأو اإع�دة هيكلة م�لية اأخرى اأو عندم� ت�سري البي�ن�ت اجلديرة ب�مللحظة اإىل وجود 

انخف��س ميكن قي��سه يف التدفق�ت النقدية امل�ستقبلية املقدرة، مثل التغريات يف املت�أخرات اأو الظروف القت�س�دية املقرتنة بح�لت التخلف عن ال�سداد.

النقدية امل�ستقبلية املقدرة  للتدفق�ت  القيمة الدفرتية للأ�سل والقيمة احل�لية  اأ�س��س الفرق بني  ب�لن�سبة لفئة القرو�س والذمم املدينة، يتم قي��س مقدار اخل�س�رة على 

)ب��ستثن�ء خ�س�ئر الئتم�ن امل�ستقبلية التي مل يتم تكبده�( خم�سومة وفقً� ملعدل الف�ئدة الأ�سلي الفعلي للأ�سل امل�يل. يتم خف�س القيمة الدفرتية للأ�سل والعرتاف مببلغ 

اخل�س�رة يف بي�ن الدخل املوحد.

اإذا نق�س مبلغ خ�س�رة النخف��س يف القيمة يف اأي فرتة لحقة، وك�ن ب�لإمك�ن ربط هذا النق�س مو�سوعيً� بحدٍث يح�سل بعد اأن يتم احت�س�ب خ�س�رة النخف��س يف 

القيمة )مثل انخف��س التقييم الئتم�ين للمدين(، ف�إن عك�س خ�س�رة النخف��س يف القيمة املحت�سبة �س�بقً� يتم اإدراجه يف بي�ن الدخل املوحد.

موجودات م�سنفة كمت�حة للبيع 	•  

تقوم املجموعة يف نه�ية كل فرتة تقرير بتقييم م� اإذا ك�ن هن�ك اأي دليل مو�سوعي على تعّر�س الأ�سل امل�يل اأو جمموعة من املوجودات امل�لية للنخف��س يف القيمة.

ب�لن�سبة ل�ستثم�رات الأ�سهم، ف�إن الرتاجع الكبري اأو طويل الأجل يف القيمة الع�دلة للورقة امل�لية مل� دون تكلفته� يعترب اأي�سً� موؤ�سرًا على تعّر�س املوجودات للنخف��س 

يف القيمة. ف�إذا وجد مثل هذا الدليل، ف�إن اخل�س�رة املرتاكمة – التي يتم قي��سه� بو�سفه� الفرق بني تكلفة ال�ستحواذ والقيمة الع�دلة احل�لية، ن�ق�سً� اأي خ�س�رة عن 

النخف��س يف قيمة ذلك الأ�سل امل�يل التي �سبق ت�سجيله� يف ح�س�ب الربح واخل�س�رة – يتم حذفه� من حقوق امللكية وت�سجيله� يف ح�س�ب الربح واخل�س�رة. اإن خ�س�ئر 

انخف��س القيمة املحت�سبة يف بي�ن الدخل املوحد بخ�سو�س اأدوات حقوق امللكية ل يتم عك�سه� من خلل بي�ن الدخل املوحد. 

)ت�بع( اله�مة  املح��سبية  ال�سي��س�ت  ملخ�س   2

خمزون  2-10

يتم اإظه�ر املواد اخل�م واملخ�زن وقطع الغي�ر واملواد ال�ستهلكية والأعم�ل قيد الإجن�ز والب�س�ئع اجل�هزة ب�لتكلفة اأو �س�يف القيمة الق�بلة للتحقق اأيهم� اأقل. ت�ستمل 

التكلفة على املواد املب��سرة والعم�لة املب��سرة ون�سبة ملئمة من امل�سروف�ت غري املب��سرة الث�بتة واملتغرية، وتدرج هذه الأخرية على اأ�س��س الط�قة ال�ستيع�بية الت�سغيلية 

العتي�دية. يتم اإ�سن�د التك�ليف اإىل البنود الفردية للمخزون على اأ�س��س املتو�سط املرجح للتكلفة. يتم حتديد تك�ليف بنود املخزون امل�سرتاة بعد ح�سم اخل�سوم�ت 

واحل�سوم�ت. ميثل �س�يف القيمة الق�بلة للتحقق �سعر البيع املقّدر يف �سي�ق العمل العتي�دي، ن�ق�سً� التك�ليف املقدرة اللزمة لتنفيذ عملية البيع. 

جت�رية مدينة  ذمم   2-11
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الذمم املدينة التج�رية هي املب�لغ امل�ستحقة من العملء نظري الب�س�ئع املبيعة يف �سي�ق العمل العتي�دي. ف�إذا ك�ن من املتوقع حت�سيل هذه الذمم يف غ�سون �سنة واحدة 

اأو اأقل )اأو خلل دورة الت�سغيل الع�دية للمن�س�أة اإذا ك�نت اأطول(، يتم ت�سنيفه� كموجودات متداولة. وخلفً� لذلك يتم عر�سه� كموجودات غري متداولة. 

حُتت�سب الذمم املدينة التج�رية مبدئيً� ب�لقيمة الع�دلة وُتق��س لحقً� ب�لتكلفة املطف�أة ب��ستخدام طريقة معدل الف�ئدة الفعلي، ن�ق�سً� خم�س�س النخف��س يف القيمة )اإن 

وجد(. ملزيد من املعلوم�ت حول حم��سبة املجموعة عن الذمم املدينة التج�رية انظر اإي�س�ح 11. 

حكمه يف  وم�  نقد   2-12

لغر�س عر�س بي�ن التدفق�ت النقدية، ي�ستمل النقد وم� يف حكمه على النقد يف ال�سندوق والودائع حتت الطلب لدى املوؤ�س�س�ت امل�لية، اإىل ج�نب ال�ستثم�رات الأخرى 

ق�سرية الأجل ذات ال�سيولة الع�لية التي تبلغ فرتات ا�ستحق�قه� الأ�سلية ثلثة اأ�سهر اأو اأقل والتي تكون ج�هزة للتحويل اإىل مب�لغ نقدية معلومة والتي ل تت�أثر ت�أثرًا 

كبريًا مبخ�طر التغري يف القيمة وال�سحب امل�سريف على املك�سوف. يتم بي�ن ال�سحوب�ت على املك�سوف �سمن القرو�س يف املطلوب�ت املتداولة يف بي�ن املركز امل�يل.

امل�ل راأ�س   2-13

ت�سنف الأ�سهم الع�دية كحقوق ملكية.

واأخرى  جت�رية  دائنة  ذمم   2-14

تثل هذه املب�لغ املطلوب�ت غري املدفوعة عن ال�سلع واخلدم�ت املقدمة للمجموعة قبل نه�ية ال�سنة امل�لية. وهذه املب�لغ غري م�سمونة وع�دة م� تدفع يف غ�سون 30 اإىل 

من  اأكرث  بعد  الدفع  م�ستحقة  تكون  التي  تلك  ب��ستثن�ء  املتداولة  املطلوب�ت  والأخرى �سمن  التج�رية  الدائنة  الذمم  عر�س  يتم  به�.  العرتاف  ت�ريخ  من  يومً�   120
الفعلية.  الف�ئدة  طريقة  ب��ستخدام  املطف�أة  ب�لتكلفة  لحق�  قي��سه�  ويتم  الع�دلة  ب�لقيمة  مبدئي�  املب�لغ  بهذه  العرتاف  يتم  ب�لتقرير.  امل�سمولة  الفرتة  من  �سهرا   12

)ت�بع( اله�مة  املح��سبية  ال�سي��س�ت  ملخ�س   2

املوظفني من�فع   2-15

من�فع املوظفني من غري مواطني دولة الإم�رات العربية املتحدة 	•  

يتم ر�سد ا�ستحق�ق�ت للموظفني الع�ملني يف دولة الإم�رات العربية املتحدة لللتزام املقّدر مل�ستحق�تهم من الإج�زات ال�سنوية وتذاكر ال�سفر نتيجة خلدم�تهم املقدمة حتى 

بي�ن املركز امل�يل. يتم كذلك ر�سد خم�س�س ملك�ف�آت نه�ية اخلدمة امل�ستحقة للموظفني وفقً� لق�نون العمل يف دولة الإم�رات العربية املتحدة، وذلك عن فرتات خدمتهم 

حتى ت�ريخ بي�ن املركز امل�يل.  

يتم بي�ن املخ�س�س املتعلق ب�لإج�زة ال�سنوية وتذاكر ال�سفر كمطلوٍب متداول، بينم� يتم عر�س املخ�س�س املتعلق مبك�ف�آت نه�ية اخلدمة للموظفني كمطلوٍب غري متداول.

نظ�م املع��س�ت والت�أمين�ت الجتم�عية لدى دولة الإم�رات العربية املتحدة 	•  



57
ير السنوي 2016 جلفار التقر

تعترب املجموعة ع�سوًا يف نظ�م املع��س�ت والتق�عد الذي تديره الهيئة الع�مة للمع��س�ت والت�أمين�ت الجتم�عية. يتم �سداد امل�س�هم�ت امل�ستحقة للموظفني من مواطني 

دولة الإم�رات العربية املتحدة ويتم حتميله� يف بي�ن الدخل املوحد وفقً� لأحك�م الق�نون الحت�دي رقم 17 ل�سنة 1999، ب�س�أن ق�نون املع��س�ت والت�أمين�ت الجتم�عية. 

ل يرتتب على املجموعة التزام�ت ب�أداء دفع�ت اأخرى مبجرد دفع امل�س�هم�ت.

خم�س�س�ت      2-16

حُتت�سب املخ�س�س�ت عن املط�لب�ت الق�نونية واللتزام�ت الأخرى عندم� يرتتب على املجموعة التزام ق�نوين اأو �سمني ح�يل نتيجة لأحداٍث �س�بقة، ويكون من املحتمل 

اأن ي�ستدعي الأمر تدفق خ�رجي للموارد من اأجل ت�سوية اللتزام، ويكون ب�لإمك�ن قي��س مبلغ اللتزام ب�سكٍل موثوق به. ل حتت�سب خم�س�س�ت خل�س�ئر العملي�ت 

امل�ستقبلية.

ومتى ك�ن هن�ك عدد من اللتزام�ت املم�ثلة، ف�إن احتم�لية اأن ي�ستدعي الأمر اإجراء تدفق خ�رجي للموارد لت�سوية اللتزام يتم حتديده� ب�لنظر اإىل فئة اللتزام�ت ككل. 

ويتم العرتاف ب�ملخ�س�س حتى واإن ك�ن هن�ك احتم�ل �سئيل ب�إجراء تدفق خ�رجي فيم� يتعلق ب�أي بند مدرج يف نف�س فئة اللتزام�ت. 

يتم قي��س املخ�س�س�ت ب�لقيمة احل�لية لأف�سل تقدير لدى الإدارة للنفق�ت املطلوبة لت�سوية اللتزام احل�يل يف نه�ية فرتة التقرير. ويتمثل معدل اخل�سم امل�ستخدم لتحديد 

القيمة احل�لية يف معدل قبل خ�سم ال�سريبة الذي يعك�س تقييم�ت ال�سوق احل�لية للقيمة الزمنية للم�ل واملخ�طر امل�س�حبة لللتزام. حتت�سب الزي�دة يف املخ�س�س نتيجة 

ملرور الزمن كتكلفة تويل.

)ت�بع( اله�مة  املح��سبية  ال�سي��س�ت  ملخ�س   2

قرو�س  2-17

حتت�سب القرو�س مبدئيً� ب�لقيمة الع�دلة �س�فية من تك�ليف املع�ملة املتكبدة، وتدرج لحقً� ب�لتكلفة املطف�أة مع احت�س�ب اأي فرق بني املتح�سلت )�س�فية من تك�ليف 

املع�ملة( والقيمة امل�سرتدة يف ح�س�ب الربح اأو اخل�س�رة على مدى فرتة القرو�س ب��ستخدام طريقة الف�ئدة الفعلية. حتت�سب الر�سوم املدفوعة لإبرام ت�سهيلت القرو�س 

كتك�ليف مع�ملة للقر�س �سريطة وجود احتم�ل ب�سحب بع�س الت�سهيلت اأو جميعه�. 

ويف هذه احل�لة، يتم ت�أجيل احت�س�ب الر�سوم حتى وقوع عملية ال�سحب. واإىل القدر الذي ل يتبني فيه وجود دليل على احتم�ل �سحب بع�س اأو كل الت�سهيلت، ف�إن 

الر�سوم يتم ر�سملته� ب�عتب�ره� �سمن املدفوع�ت امل�سبقة اخل��سة بخدم�ت ال�سيولة ويتم اإطف�وؤه� على مدار فرتة الت�سهيلت املرتبطة به�.

حُتذف القرو�س من بي�ن املركز امل�يل عند انق�س�ء اللتزام املحدد يف العقد اأو الوف�ء به اأو اإلغ�ئه. ويتم العرتاف ب�لفرق بني القيمة الدفرتية للمطلوب امل�يل الذي مت 

اإنه�وؤه اأو حتويله اإىل طرف اآخر واملق�بل املدفوع، مب� فيه املوجودات غري النقدية املحولة اأو املطلوب�ت املحّملة، يف ح�س�ب الربح اأو اخل�س�رة كدخل اآخر اأو تك�ليف 

تويل. 

يف ح�ل اإع�دة جدولة �سروط املطلوب امل�يل واإ�سدار ال�سركة اأدوات حقوق ملكية اإىل اأحد الدائنني لإنه�ء اللتزام كلي� اأو بع�س منه )مب�دلة الدين بح�سة يف امللكية(، 

ف�إن الأرب�ح اأو اخل�س�ئر يتم ت�سجيله� يف ح�س�ب الربح اأو اخل�س�رة الذي يحت�سب على اأ�س��س الفرق بني القيمة الدفرتية للمطلوب امل�يل والقيمة الع�دلة لأدوات حقوق 

امللكية ال�س�درة. 

يتم ت�سنيف القرو�س كمطلوب�ت متداولة م� مل يتوفر لدى املجموعة حق غري م�سروط بت�أجيل ت�سوية اللتزام لفرتة ل تقل عن 12 �سهرًا بعد فرتة التقرير.
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اقرتا�س تك�ليف   2-18

الأ�سل  املطلوبة لإكم�ل واإعــداد  الزمنية  الفرتة  اأ�سل موؤهل خلل  اإنت�ج  اأو  اإن�س�ء  اأو  اقتن�ء  اإىل  التي تعزى مب��سرة  الع�مة واخل��سة  تتم ر�سملة تك�ليف القرتا�س 

لل�ستخدام املق�سود اأو البيع. اإن املوجودات املوؤهلة هي املوجودات التي تتطلب فرتة زمنية طويلة لت�سبح ج�هزة لل�ستخدام املق�سود اأو البيع.

 

يتم خ�سم اإيرادات ال�ستثم�ر املتحققة من ال�ستثم�ر املوؤقت لقرو�س حمددة ريثم� يتم اإنف�قه� على املوجودات املوؤهلة من تك�ليف القرتا�س املوؤهلة للر�سملة. 

يتم اإدراج تك�ليف القرتا�س الأخرى كم�سروف�ت يف الفرتة التي يتم تكبده� فيه�.

)ت�بع( اله�مة  املح��سبية  ال�سي��س�ت  ملخ�س   2

ب�لإيرادات العرتاف   2-19

يتم قي��س الإيرادات ب�لقيمة الع�دلة للمق�بل املقبو�س اأو املدين. تكون املب�لغ املف�سح عنه� ك�إيرادات �س�فية من العوائد واملخ�س�س�ت التج�رية واحل�سوم�ت واملب�لغ 

املح�سلة ني�بة عن الغري.

تعرتف املجموعة ب�لإيرادات عندم� يكون ب�لإمك�ن قي��س مبلغ الإيرادات ب�سكٍل موثوق به، وعندم� يكون من املحتمل اأن تتدفق اإىل املجموعة من�فع اقت�س�دية م�ستقبلية، 

وعندم� يتم ا�ستيف�ء مع�يري حمددة لكل ن�س�ط من اأن�سطة املجموعة على النحو املبني اأدن�ه. ت�ستند املجموعة يف اإعداد تقديراته� اإىل النت�ئج الت�ريخية، مع الأخذ يف 

العتب�ر نوع العميل ونوع املع�ملة و�سروط كل اتف�ق.

بيع ال�سلع - البيع ب�جلملة

تق��س الإيرادات من بيع الب�س�ئع يف �سي�ق الأن�سطة العتي�دية ب�لقيمة الع�دلة للمق�بل املقبو�س اأو املدين، �س�فية من املرجتع�ت واحل�سوم�ت.

تدرج الإيرادات يف بي�ن الدخل املوحد يف احل�لت الت�لية:

عندم� يتوفر دليل مقنع على حتويل ك�فة خم�طر ومزاي� امللكية اله�مة اإىل العميل. 	•  

عندم� يكون من املحتمل ا�سرتداد مق�بل البيع. 	•  

عندم� يكون ب�لإمك�ن تقدير التك�ليف ذات ال�سلة واملرجتع�ت املحتملة من الب�س�ئع ب�سكل موثوق. 	•  

عندم� ل تكون هن�ك م�س�ركة اإدارية ح�لية يف الب�س�ئع. 	•  

عندم� يكون ب�لإمك�ن قي��س قيمة الإيرادات ب�سكٍل موثوق به. 	•  

يتم حتويل املخ�طر واملزاي� اله�مة الن�جتة عن امللكية وفق ال�سروط التع�قدية املتفق عليه� مع العملء. 

اإيج�رات      2-20

لتحديد م� اإذا ك�ن العقد يعد اأو يت�سمن اإيج�رًا اأم ل، ف�إن ذلك ي�ستند اإىل م�سمون العقد عند اإبرامه وذلك ملعرفة م� اإذا ك�ن الوف�ء ب�لعقد مرهونً� ب��ستخدام اأ�سل معني 
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اأو موجودات حمددة يف العقد الذي ينقل احلق يف ا�ستخدام الأ�سل، حتى واإن مل ين�س العقد �سراحة على هذا احلق.

اإيج�ر ت�سغيلي

يتم ت�سنيف عقود الإيج�ر التي يحتفظ مبوجبه� املوؤّجر بجزء كبري من خم�طر ومزاي� امللكية كعقود اإيج�ر ت�سغيلي. يتم حتميل الدفع�ت التي تتم مبوجب عقود الإيج�ر 

الت�سغيلي )�س�فية من اأي حوافز مقبو�سة من املوؤّجر( اإىل بي�ن الدخل املوحد بطريقة الق�سط الث�بت على مدى فرتة الإيج�ر.

)ت�بع( اله�مة  املح��سبية  ال�سي��س�ت  ملخ�س   2

امل�لية  الأدوات  ت�سجيل  اإلغ�ء   2-21

املوجودات امل�لية 	•  

ُيلغى ت�سجيل الأ�سل امل�يل )اأو اإن اأمكن جزء من الأ�سل امل�يل( يف اأي من احل�لت الت�لية:

عندم� تنق�سي احلقوق يف ا�ستلم التدفق�ت النقدية من الأ�سل. 	•  

اأن حتتفظ املجموعة ب�حلق يف ا�ستلم التدفق�ت النقدية من الأ�سل مع حتمل التزام ب�سداده� ب�لك�مل اإىل طرف اآخر دون اأي ت�أخري ملمو�س بن�ًء  	•  

على ترتيب�ت “ترير املدفوع�ت”، اأو

اأن تقوم املجموعة بتحويل حقوقه� يف ا�ستلم التدفق�ت النقدية من الأ�سل واإم� اأ( اأن تكون قد حّولت ك�فة املخ�طر واملزاي� املرتبطة ب�لأ�سل  	•  

ب�سكٍل ك�مل اأو ب( مل تقم بتحويل ك�فة املخ�طر واملزاي� املرتبطة ب�لأ�سل ب�سكٍل ك�مل، ولكنه� تكون قد ق�مت بتحويل حق ال�سيطرة على الأ�سل.

املطلوب�ت امل�لية 	•  

ُيلغى ت�سجيل املطلوب امل�يل عند الوف�ء ب�للتزام املرتتب على املطلوب اأو اإلغ�ئه اأو انق�س�ء اأجله.

اإذا مت ا�ستبدال التزام م�يل ق�ئم ب�آخر من نف�س املُقر�س بن�ًء على �سروط جديدة تختلف ب�سكل جوهري عن ال�سروط الأ�سلية اأو عندم� يتم تعديل �سروط اللتزام احل�يل 

ب�سكٍل ك�مل، تتم مع�ملة هذا ال�ستبدال اأو التعديل كم� لو ك�ن اإلغ�ء للتزام اأ�سلي م�سجل وت�سجيًل للتزام جديد. ويتم اإدراج الفرق بني القيمة الدفرتية لكل اللتزامني 

واأي تك�ليف اأو اأتع�ب متكبدة يف بي�ن الدخل املوحد.

الف�ئدة اإيرادات   2-22

ت�ستحق اإيرادات الف�ئدة على اأ�س��س الفرتة الزمنية، ب�لرجوع اإىل املبلغ املعلق، وعلى اأ�س��س معدل الف�ئدة الفعلي ال�س�ري، وهو املعدل الذي يعمل حتديدًا على خ�سم 

املقبو�س�ت النقدية امل�ستقبلية املقدرة طوال العمر املتوقع للأ�سل امل�يل اإىل �س�يف قيمته الدفرتية. 

اأرب�ح  توزيع�ت   2-23

حتت�سب الإيرادات من اأرب�ح ال�ستثم�رات عندم� يتقرر حق ال�سركة يف قب�س دفع�ت الأرب�ح.
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املوزعة الأرب�ح   2-24

حتت�سب الأرب�ح املوزعة على امل�س�همني �سمن املطلوب�ت يف البي�ن�ت امل�لية املوحدة للمجموعة خلل الفرتة التي يتم فيه� اعتم�د توزيع�ت الأرب�ح من قبل امل�س�همني يف 

اجلمعية العمومية ال�سنوية. 

)ت�بع( اله�مة  املح��سبية  ال�سي��س�ت  ملخ�س   2

ال�سهم ربحية   2-25

	ربحية ال�سهم الأ�س��سية  	•  

حتت�سب ربحية ال�سهم الأ�س��سية بق�سمة م� يلي: 

الأرب�ح املن�سوبة مللك ال�سركة، م� عدا اأي تك�ليف متكبدة على حقوق امللكية بخلف الأ�سهم الع�دية  	•  

على املتو�سط املرجح للأ�سهم الع�دية الق�ئمة خلل ال�سنة امل�لية، واملعدلة ب�أ�سهم املنحة على الأ�سهم الع�دية ال�س�درة خلل ال�سنة ب��ستثن�ء اأ�سهم  	•  

اخلزينة )اإي�س�ح 25(. 

ربحية ال�سهم املخّف�سة 	•  

ت�ستخدم ربحية ال�سهم املخّف�سة لتعديل الأرق�م امل�ستخدمة يف حتديد ربحية ال�سهم الأ�س��سية مبراع�ة م� يلي: 

ت�أثري الفوائد وتك�ليف التمويل الأخرى املرتبطة ب�لأ�سهم الع�دية املخف�سة املحتملة بعد خ�سم �سريبة الدخل.  	•  

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم الع�دية الإ�س�فية التي قد ميكن اأن تكون ق�ئمة ب�فرتا�س حتويل جميع الأ�سهم الع�دية املخف�سة املحتملة.  	•  

القط�ع�ت تق�رير   2-26

يتم اإعداد التق�رير عن القط�ع�ت الت�سغيلية بطريقة تتفق مع طريقة رفع التق�رير الداخلية اإىل امل�سوؤول الرئي�سي عن اتخ�ذ القرارات الت�سغيلية.  وقد مت حتديد امل�سوؤول 

الرئي�سي عن اتخ�ذ القرارات الت�سغيلية مبجل�س اإدارة املجموعة، والذي يقع على ع�تقه اتخ�ذ القرارات ال�سرتاتيجية.

الأعم�ل اندم�ج   2-27

ت�ستخدم طريقة ال�ستحواذ املح��سبية من اأجل ح�س�ب جميع اندم�ج�ت الأعم�ل، بغ�س النظر عّم� اإذا ك�ن ال�ستحواذ يتمثل يف اأدوات حقوق ملكية اأو موجودات اأخرى. 

ي�سمل املق�بل املحول لق�ء ال�ستحواذ على �سركة ت�بعة م� يلي: 

القيم الع�دلة للموجودات املحولة  	•  

املطلوب�ت املتكبدة للُمـلك ال�س�بقني يف ال�سركة امل�ستحوذ عليه�.  	•  

ح�س�س حقوق امللكية ال�س�درة عن املجموعة.  	•  



61
ير السنوي 2016 جلفار التقر

القيمة الع�دلة لأي اأ�سل اأو مطلوب ن�جت عن اأي ترتيب�ت ط�رئة.  	•  

القيمة الع�دلة لأي ح�سة مملوكة قبل ال�ستحواذ من ح�س�س حقوق امللكية يف ال�سركة الت�بعة.  	•  

)ت�بع( اله�مة  املح��سبية  ال�سي��س�ت  ملخ�س   2

)ت�بع( الأعم�ل  اندم�ج   2-27

يتم مبدئيً� قي��س املوجودات املحددة امل�ستحوذ عليه� وكذلك املطلوب�ت واللتزام�ت املحتملة املحّملة عن اندم�ج الأعم�ل، ب��ستثن�ء بع�س احل�لت املحدودة، بقيمه� الع�دلة 

بت�ريخ ال�ستحواذ. تعرتف املجموعة، على اأ�س��س كل عملية ا�ستحواذ على حدة، ب�أي ح�سة غري م�سيطرة يف ال�سركة امل�ستحوذ عليه� اإم� ب�لقيمة الع�دلة اأو ب�حل�سة 

املتن��سبة للح�سة غري امل�سيطرة من �س�يف املوجودات املحددة يف ال�سركة امل�ستحوذ عليه�. وتدرج التك�ليف املتعلقة ب�ل�ستحواذ يف امل�س�ريف. 

امل�لية  املخ�طر  اإدارة    3

امل�لية املخ�طر  عوامل     3-1

تتعر�س املجموعة من خلل اأن�سطته� ملخ�طر م�لية متنوعة وهي: خم�طر ال�سوق )ت�سمل خم�طر �سرف العملت الأجنبية وخم�طر الأ�سع�ر وخم�طر اأ�سع�ر الف�ئدة 

ب�أو�س�ع  التنبوؤ  اإمك�نية  عدم  على  ع�مة  ب�سورة  املجموعة  لدى  املخ�طر  اإدارة  برن�مج  يركز  ال�سيولة.  الئتم�ن وخم�طر  الع�دلة( وخم�طر  والقيمة  النقدية  للتدفق�ت 

الأ�سواق امل�لية ويهدف اإىل احلد من الآث�ر ال�سلبية املحتملة لهذه املخ�طر على الأداء امل�يل للمجموعة. ت�سطلع اإدارة املجموعة مبه�م اإدارة املخ�طر. 

خم�طر ال�سوق )اأ( 

خم�طر �سرف العملت الأجنبية  )1(

تن�س�أ خم�طر �سرف العملت الأجنبية من املبيع�ت وامل�سرتي�ت واملوجودات اأو املطلوب�ت املدرجة واملقومة بعملة غري العملة الوظيفية للمن�س�أة. 

املجموعة معر�سة ملخ�طر �سرف العملت الأجنبية التي تن�س�أ عندم� تكون املع�ملت التج�رية امل�ستقبلية اأو املوجودات اأو املطلوب�ت املعرتف به� مقّومة بعملة غري العملة 

الوظيفية لكل من من�س�آت املجموعة. و�سعت الإدارة �سي��س�ت تتطلب من �سرك�ت املجموعة اإدارة خم�طر �سرف العملت الأجنبية مق�بل عملته� الوظيفية. ومب� اأن 

الدرهم الإم�راتي مربوط ب�لدولر الأمريكي، ف�إن الأر�سدة املقومة ب�لدولر الأمريكي ل تثل خم�طر �سرف كبرية. تعمل املجموعة على ال�سعيد الدويل وتتعر�س 

ملخ�طر ال�سرف الأجنبي الن��سئة عن التعر�س�ت للعملت املختلفة، اأهمه� الروبية الهندية واليورو واجلنيه امل�سري. 

امل�لية  املخ�طر  اإدارة   3

)ت�بع( امل�لية  املخ�طر  عوامل   3-1

خم�طر ال�سوق )ت�بع( )اأ( 

)1(   خم�طر �سرف العملت الأجنبية )ت�بع(
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اإن املوجودات واملطلوب�ت النقدية للمجموعة املقومة ب�لدرهم كم� يف ت�ريخ امليزانية العمومية كم� يلي:

ي�ستعر�س اجلدول الت�يل مدى ت�أثر املجموعة بزي�دة اأو نق�س �سعر �سرف الدرهم الإم�راتي بن�سبة ٪5 مق�بل اليورو ون�سبة ٪10 مق�بل اجلنية امل�سري مع بق�ء ك�فة 

املتغريات الأخرى ث�بتة، يف بي�ن الدخل املوحد )ب�سبب القيمة الع�دلة للموجودات واملطلوب�ت النقدية احل�س��سة للتغري يف اأ�سع�ر �سرف العملت الأجنبية(. ي�ستخدم 

معدل ح�س��سية بن�سبة ٪5 - ٪10 عند تقدمي التق�رير الداخلية حول خم�طر العملت الأجنبية اإىل كب�ر موظفي الإدارة حيث تثل هذه الن�سبة تقدير الإدارة للتغري 

املعقول املحتمل يف اأ�سع�ر �سرف العملت الأجنبية. ل ي�ستمل حتليل احل�س��سية اإل على البنود النقدية املقومة ب�لعملة الأجنبية، ويتم تعديل اأ�سع�ر التحويل املتعلقة به� 

بنه�ية ال�سنة بن�سبة تغري ٪5 - ٪10 يف اأ�سع�ر �سرف العملت الأجنبية.

امل�لية  املخ�طر  اإدارة   3

)ت�بع( امل�لية  املخ�طر  عوامل   3-1

خم�طر الأ�سع�ر   )2(

اإن املجموعة معر�سة ملخ�طر اأ�سع�ر الأ�سهم عن ا�ستثم�راته� ب�لقيمة الع�دلة من خلل الربح واخل�س�رة واملوجودات امل�لية املت�حة للبيع. تقوم املجموعة بتنويع وتنفيذ 

تلك ال�ستثم�رات مع موؤ�س�س�ت ذات �سمعة م�لية جيدة لإدارة هذه املخ�طر. 

اأدنــ�ه وظلت جميع  بن�ًء على الفرتا�س�ت املو�سحة   10٪ بن�سبة  امللكية  اأدوات حقوق  اأ�سع�ر ال�ستثم�رات يف  لو ارتفعت / انخف�ست  التقرير، فيم�  ت�ريخ  كم� يف 

املتغريات الأخرى ث�بتة، لك�نت 

الأرب�ح قد ارتفعت/ انخف�ست مببلغ 1.9 مليون درهم )2015: 2.1 مليون( يف ح�لة ال�ستثم�رات املحتفظ به� للمت�جرة. 	•  

حقوق امللكية قد ارتفعت/ انخف�ست مببلغ 4.7 مليون درهم )2015: 7.3 مليون( يف ح�لة ال�ستثم�رات املت�حة للبيع. 	•  

خم�طر اأ�سع�ر الف�ئدة للتدفق�ت النقدية والقيمة الع�دلة  )3(

تن�س�أ خم�طر اأ�سع�ر الف�ئدة ب�لن�سبة للمجموعة من الودائع البنكية والقرو�س طويلة الأجل. تعر�س القرو�س امل�سدرة ب�أ�سع�ر متف�وتة املجموعة ملخ�طر اأ�سع�ر الف�ئدة 

به  املحتفظ  ب�لنقد  تتم مق��سة جزء منه�  الع�دلة والتي  للقيمة  الف�ئدة  اأ�سع�ر  ث�بتة املجموعة ملخ�طر  ف�ئدة  ب�أ�سع�ر  امل�سدرة  القرو�س  بينم� تعر�س  النقدية،  للتدفق�ت 

مبعدلت متغرية. 

املجموعة معر�سة اأي�سً� ملخ�طر اأ�سع�ر الف�ئدة فيم� يتعلق بودائعه� لأجل املحملة مبعدل ث�بت لدى البنوك. خلل ال�سنة احل�لية، تراوحت الفوائد على الودائع الث�بتة بني 

�سنويً�(.   2٪ اإىل   1٪ من   :2015( �سنويً�  و2٪   1٪

)ت�بع( امل�لية  املخ�طر  اإدارة   3

)ت�بع( امل�لية  املخ�طر  عوامل   3-1

خم�طر ال�سوق )ت�بع( )اأ( 
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خم�طر اأ�سع�ر الف�ئدة للتدفق�ت النقدية والقيمة الع�دلة )ت�بع(  )3(

اأرب�ح  ث�بتة، لك�نت  املتغريات الأخرى  ال�سنة وظلت جميع  اأ�س��س خلل  50 نقطة  البنكية قد ارتفعت/ انخف�ست بواقع  القرو�س  الف�ئدة على  اأ�سع�ر  فيم� لو ك�نت 

املجموعة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016 وحقوق امللكية كم� يف 31 دي�سمرب 2016 قد انخف�ست/ ارتفعت مب� يق�رب 3.9 مليون درهم )2015: 2.8 

مليون درهم(.

خم�طر الئتم�ن )ب( 

ُيق�سد مبخ�طر الئتم�ن املخ�طر املتعلقة ب�إخف�ق الطرف املق�بل يف الوف�ء ب�لتزام�ته التع�قدية مم� يت�سبب يف خ�س�رة م�لية للمجموعة، وتن�س�أ خم�طر الئتم�ن ب�سكل 

رئي�سي من “الذمم املدينة التج�رية والأخرى” )اإي�س�ح 11( و”النقد وم� يف حكمه” )اإي�س�ح 12(. 

فيم� يتعلق ب�لذمم املدينة التج�رية والأخرى، تتوفر لدى املجموعة �سي��س�ت ت�سمن تقليل تعر�سه� اإىل خم�طر الئتم�ن بو�سع �سقوف ائتم�نية لكل عميل والرق�بة على 

الذمم املدينة الق�ئمة بن�ء على العلق�ت طويلة الأمد. 

تعترب الذمم املدينة التج�رية املدرجة يف بي�ن املركز امل�يل املوحد �س�فية من خم�س�س�ت اخل�س�ئر التي يتم تقديره� من قبل اإدارة املجموعة اعتم�دًا على اخلربة ال�س�بقة 

والبيئة القت�س�دية احل�لية. تت�سمن مبيع�ت ال�سنة احل�لية مبلغ 723.7 مليون درهم ميثل املبيع�ت لعميلني رئي�سيني )2015: 712.7 مليون درهم تثل مبيع�ت 

لعميلني رئي�سيني(. بلغ اإجم�يل الذمم املدينة التج�رية امل�ستحقة من العميلني املذكورين 828.1 مليون درهم كم� يف 31 دي�سمرب 2016 )2015: 516.5 مليون 

درهم(.

 

يتمثل احلد الأق�سى لتعر�س املجموعة ملخ�طر الئتم�ن يف القيمة الدفرتية للموجودات امل�لية املدرجة يف البي�ن�ت امل�لية، �س�فية من خ�س�ئر النخف��س يف القيمة.

خم�طر الئتم�ن املتعلقة ب�لأدوات امل�لية والودائع النقدية

تدار خم�طر الئتم�ن الن�جتة عن الأر�سدة لدى البنوك بوا�سطة بحيث ل يتم ا�ستثم�ر الأموال الف�ئ�سة اإل مع الأطراف املق�بلة املعتمدة ذات ال�سمعة احل�سنة و�سمن 

حدود الئتم�ن املخ�س�سة لكل طرف مق�بل. تقت�سر الودائع البنكية والودائع لأجل على الودائع لدى موؤ�س�س�ت م�لية تتمتع بجدارة ائتم�نية مرتفعة. يعر�س اجلدول 

الت�يل حتليًل للأر�سدة النقدية والبنكية وفقً� لدرجة الت�سنيف الئتم�ين بنه�ية فرتة التقرير بن�ًء على ت�سنيف موديز اأو م� يع�دله للعلق�ت البنكية الرئي�سية:

خم�طر ال�سيولة )ج( 

تقت�سي الإدارة احلكيمة ملخ�طر ال�سيولة الحتف�ظ ب�سيولة نقدية ك�فية وتوّفر التمويل من خلل قدر ملئم من الت�سهيلت الئتم�نية امللزمة. ونظرًا للطبيعة احليوية 

لأن�سطة املجموعة، ف�إن املجموعة حت�فظ على مرونة عملية التمويل ب�لحتف�ظ ب�أر�سدة نقدية وبنكية ك�فية.

3
ال�ستحق�ق  ت�ريخ  التقرير حتى  ت�ريخ  من  املتبقية  الفرتة  اأ�س��س  على  ذات �سلة  ا�ستحق�قية  اإىل جمموع�ت  للمجموعة  امل�لية  املطلوب�ت  اأدنــ�ه  املو�سح  يحلل اجلدول 

التع�قدي. اإن املب�لغ املبينة يف اجلدول تثل التدفق�ت النقدية التع�قدية غري املخ�سومة. كم� اأن الأر�سدة امل�ستحقة خلل 12 �سهرًا تع�دل اأر�سدته� الدفرتية حيث اإن 

اأثر اخل�سم ل يعترب كبريًا.

امل�ل راأ�س  خم�طر  اإدارة   3-2
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للم�س�همني واملن�فع لأ�سح�ب امل�سلحة الآخرين  العوائد  اإدارة راأ�س امل�ل يف حم�ية قدرته� على ال�ستمرار كمن�س�أة ع�ملة بهدف توفري  اأهداف املجموعة عند  تتمثل 

واملح�فظة على هيكل راأ�سم�يل قوي خلف�س تكلفة راأ�س امل�ل.

وبهدف املح�فظة على هيكل راأ�س امل�ل اأو تعديله، ميكن اأن تعدل املجموعة مبلغ توزيع�ت الأرب�ح املدفوعة للم�س�همني اأو اإع�دة راأ�س امل�ل للم�س�همني اأو اإ�سدار اأ�سهم 

جديدة اأو بيع املوجودات خلف�س الدين. وت�سي� مع املم�ر�س�ت املتبعة لدى ال�سرك�ت الع�ملة يف نف�س املج�ل، تراقب املجموعة راأ�س امل�ل على اأ�س��س ن�سبة املديونية. 

يتم ح�س�ب هذه الن�سبة بو�سفه� �س�يف الدين مق�سومة على جمموع راأ�س امل�ل. يتم ح�س�ب �س�يف الدين كمجموعة القرو�س )مب� فيه� القرو�س املتداولة وغري املتداولة 

ح�سبم� هو وارد يف بي�ن املركز امل�يل املوحد( ن�ق�سً� النقد وم� يف حكمه. يتم ح�س�ب جمموع راأ�س امل�ل بو�سفه “حقوق امللكية” كم� هو وارد يف بي�ن املركز امل�يل 

املوحد زائدًا �س�يف الدين.

)ت�بع( امل�لية  املخ�طر  اإدارة   3

)ت�بع( امل�ل  راأ�س  خم�طر  اإدارة   3-2

الع�دلة القيمة  تقدير   3-3

ي�ستعر�س اجلدول على ال�سفحة الت�لية حتليًل للأدوات امل�لية املدرجة ب�لقيمة الع�دلة من حيث طريقة التقييم. وفيم� يلي م�ستوي�ت التقييم املختلفة:

الأ�سع�ر املعلنة )غري املعدلة( يف الأ�سواق الن�سطة للموجودات اأو املطلوب�ت املتط�بقة )امل�ستوى الأول(. 	•  

املعطي�ت الأخرى بخلف الأ�سع�ر املُعلنة املدرجة �سمن امل�ستوى الأول، اجلديرة ب�مللحظة ب�لن�سبة للأ�سل اأو املطلوب، �سواًء ك�نت مب��سرة )وهي  	•  

الأ�سع�ر( اأو غري مب��سرة )وهي امل�ستمدة من الأ�سع�ر( )امل�ستوى الث�ين(.

 

املعطي�ت اخل��سة ب�لأ�سل اأو املطلوب التي ل ت�ستند اإىل بي�ن�ت �سوق جديرة ب�مللحظة )وهي املعطي�ت غري اجلديرة ب�مللحظة( )امل�ستوى الث�لث(. 	•  

ت�ستند القيمة الع�دلة للأدوات امل�لية املتداولة يف الأ�سواق الن�سطة اإىل اأ�سع�ر ال�سوق املعلنة بت�ريخ بي�ن املركز امل�يل. تعترب ال�سوق �سوقً� ن�سطة يف ح�ل ك�نت الأ�سع�ر 

املعلنة مت�حة ومتوفرة ب�نتظ�م من اأ�سواق امل�ل اأو الوكلء اأو الو�سط�ء اأو الحت�دات ال�سن�عية اأو �سرك�ت خدم�ت الت�سعري اأو الهيئ�ت الرق�بية حيث تثل تلك الأ�سع�ر 

املع�ملت الفعلية واملتكررة ب�نتظ�م يف ال�سوق واملربمة على اأ�س��س جت�ري بحت. اإن اأ�سع�ر ال�سوق املعلنة امل�ستخدمة للموجودات امل�لية اململوكة للمجموعة هي اأ�سع�ر 

الطلب احل�لية. يتم اإدراج هذه الأدوات �سمن امل�ستوى الأول.

)ت�بع( امل�لية  املخ�طر  اإدارة          3

)ت�بع( الع�دلة  القيمة  تقدير           3-3

يعر�س اجلدول الت�يل معلوم�ت حول كيفية احت�س�ب القيم الع�دلة لهذه املوجودات امل�لية:

املوجودات امل�لية

القيمة الع�دلة كم� يف 31 دي�سمرب
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الت�سل�سل الهرمي للقيمة الع�دلة

اأ�س�ليب التقييم واملعطي�ت اله�مة

املعطي�ت اله�مة غري اجلديرة ب�مللحظة

علقة املعطي�ت غري اجلديرة ب�مللحظة ب�لقيمة الع�دلة

املعطي�ت الأخرى بخلف الأ�سع�ر املعلنة املدرجة �سمن امل�ستوى الأول، اجلديرة ب�مللحظة ب�لن�سبة للأ�سل اأو املطلوب، �سواًء ك�نت مب��سرة )وهي الأ�سع�ر( اأو غري 

مب��سرة )وهي امل�ستمدة من الأ�سع�ر(

�س�يف قيمة املوجودات.

كلم� ارتفع �س�يف قيمة املوجودات لل�سرك�ت امل�ستثمر فيه� ارتفعت القيمة الع�دلة.

ا�ستثم�رات اأ�سهم مدرجة - القيمة الع�دلة من خلل الربح اأو اخل�س�رة

19.0

22.4

امل�ستوى 1

الأ�سع�ر املعلنة )غري املعدلة( يف الأ�سواق الن�سطة للموجودات اأو املطلوب�ت املتط�بقة

ل �سيء.

غري مت�ح

املوؤكدة غري  للتقديرات  الرئي�سية  وامل�س�در  اله�مة  املح��سبية  الأحك�م      4

اإعداد هذه البي�ن�ت امل�لية املوحدة من الإدارة اتخ�ذ قرارات وتقديرات وافرتا�س�ت يكون له� ت�أثري على املب�لغ املدرجة للإيرادات وامل�س�ريف واملوجودات  يتطلب 

واملطلوب�ت، والإف�س�ح�ت عن اللتزام�ت املحتملة بت�ريخ التقرير. وبخلف ذلك، ف�إن ال�سكوك حول هذه الفرتا�س�ت والتقديرات من املمكن اأن توؤدي اإىل نت�ئج قد 

تتطلب تعديلت جوهرية على القيم الدفرتية للأ�سل اأو اللتزام املت�أثر يف الفرتات امل�ستقبلية. 

)ت�بع( املوؤكدة  غري  للتقديرات  الرئي�سية  وامل�س�در  اله�مة  املح��سبية  الأحك�م   4

يتم تقييم التقديرات والأحك�م ب�سورة م�ستمرة بن�ًء على اخلربة ال�س�بقة وعوامل اأخرى ت�سمل توقع�ت الأحداث امل�ستقبلية التي يعتقد اأنه� معقولة يف ظل الظروف 
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املحيطة.

فيم� يلي التقديرات والفرتا�س�ت التي ُيحتمل لكن لي�س ب�ل�سرورة اأن يكون له� خم�طر كبرية يف الت�سبب ب�إحداث تعديل جوهري على القيم الدفرتية للموجودات 

واملطلوب�ت يف غ�سون ال�سنة الق�دمة:

الأعم�ر الإنت�جية للموجودات غري امللمو�سة 	•  

اأعم�ره�  امللمو�سة على مدار  املوجودات غري  اإطف�ء  يتم  القيمة.  انخف��س  املرتاكم وخ�س�ئر  الإطف�ء  ن�ق�سً�  ب�لتكلفة  امللمو�سة  بتحميل موجوداته� غري  املجموعة  تقوم 

الإنت�جية.

اإن حتديد الأعم�ر الإنت�جية للموجودات غري امللمو�سة يتطلب ا�ستخدام الفرتا�س�ت على النحو الذي �ستتحقق به املوجودات من قبل املجموعة. وتعتمد هذه الفرتا�س�ت 

على اخلربة ال�س�بقة وال�سروط التع�قدية للتف�قي�ت املرتبطة ب�ملوجودات غري امللمو�سة وعوامل اأخرى، مب� يف ذلك توقع�ت الأحداث امل�ستقبلية التي قد يكون له� اأثر 

م�يل على املن�س�أة والتي يعتقد اأنه� معقولة يف ظل الظروف املحيطة.

الفرتا�س الأ�س��سي الذي اعتمدت عليه الإدارة يف تقديره� للأعم�ر الإنت�جية للموجودات هو احتم�لية جتديد الرتاخي�س وت�سجيل املنتج�ت واخلطط امل�ستقبلية لدى 

الإدارة لل�ستمرار يف ا�ستخدام الرتاخي�س وال�سجلت.

خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيله� )ب(  

يتم حتديد خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيله� عن طريق جمموعة من العوامل التي ت�سمن عدم ت�سجيل الذمم املدينة ب�أكرب من قيمته� نتيجة لعدم ق�بلية حت�سيله�. 

يعتمد خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيله� على جمموعة متنوعة من العوامل مثل اجلودة الكلية وتق�دم الذمم املدينة والتقييم الئتم�ين امل�ستمر للظروف امل�لية 

للعميل ومتطلب�ت ال�سم�ن من العملء يف ظروف معينة. كم� يتم ت�سجيل خم�س�س�ت حمددة للح�س�ب�ت الفردية عندم� ت�سبح املجموعة على دراية بعجز العميل عن 

الوف�ء ب�لتزام�ته امل�لية.

خم�س�س خمزون بطيء احلركة واملتق�دم )ج( 

ي�سجل املخزون ب�لتكلفة اأو �س�يف القيمة الق�بلة للتحقق، اأيهم� اأقل. يتم اإجراء التعديلت لتخفي�س تكلفة املخزون اإىل �س�يف القيمة املطلوبة الق�بلة للتحقق، عند احل�جة، 

على م�ستوى املنتج للأر�سدة الف�ئ�سة اأو املتق�دمة اأو منخف�سة القيمة. ت�ستمل العوامل املوؤثرة على هذه التعديلت على التغريات يف الطلب والتغريات التقنية والتدهور 

امل�دي وامل�س�كل يف اجلودة. بن�ء على هذه العوامل، حددت الإدارة بنود املخزون على اأنه� بطيئة ومتوقفة احلركة حل�س�ب خم�س�س املخزون بطيء احلركة واملتق�دم. 

تن�س�أ احل�جة اإىل مراجعة املخزون بطيء احلركة اإذا م� اختلفت نت�ئج هذه العوامل عن التقديرات.

)ت�بع( املوؤكدة  غري  للتقديرات  الرئي�سية  وامل�س�در  اله�مة  املح��سبية  الأحك�م   4

الأعم�ر الإنت�جية للممتلك�ت واملن�س�آت واملعدات  )د( 

تقوم الإدارة مبراجعة القيم املتبقية والأعم�ر الإنت�جية املقدرة للممتلك�ت واملن�س�آت واملعدات يف نه�ية كل �سنة م�لية وفق� ملعي�ر املح��سبة الدويل رقم 16. وقد قررت 

الإدارة اأن توقع�ت الع�م احل�يل ل تختلف عن التقديرات ال�س�بقة بن�ء على املراجعة التي ق�مت به�.

 )هـ(       تقييم ا�ستثم�رات حقوق امللكية املت�حة للبيع غري املدرجة 
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ي�ستند تقييم ال�ستثم�رات امل�لية املت�حة للبيع غري املدرجة ع�دة على املع�ملت ال�سوقية احلديثة على اأ�س��س جت�ري بحت اأو القيمة الع�دلة لأداة اأخرى واملم�ثلة له� فعلي� 

اأو التدفق�ت النقدية املتوقعة املخ�سومة ب�ملعدلت احل�لية لأدوات م�س�بهة اأو من�ذج التقييم الأخرى. ويف ح�لة عدم وجود �سوق ن�سطة لهذه ال�ستثم�رات اأو اأي مع�ملت 

حديثة والتي ميكن اأن توفر اأدلة على القيمة الع�دلة احل�لية، يتم ت�سجيل هذه ال�ستثم�رات ب�لتكلفة ن�ق�س� خ�س�ئر انخف��س القيمة املعرتف به�، اإن وجدت. وتعتقد 

الإدارة اأن القيم الدفرتية لهذه ال�ستثم�رات يف الأ�سهم غري املدرجة ل تختلف جوهري� عن قيمه� الع�دلة.

)ت�بع( ومعدات  ومن�س�آت  ممتلك�ت   5

بلغت القيمة الإجم�لية للموجودات امل�ستهلكة كليً� والتي ل تزال قيد ال�ستخدام 301.8 مليون درهم. 

بع�س املمتلك�ت واملن�س�آت واملعدات مرهونة للبنك مق�بل قرو�س )اإي�س�ح 17(.

يحمل ا�ستهلك ال�سنة على تكلفة املبيع�ت، وم�س�ريف البيع والتوزيع، وامل�س�ريف العمومية والإدارية مببلغ 72.7 مليون درهم و6.4 مليون درهم و9.4 مليون 

درهم على التوايل )2015: 71.4 مليون درهم و9.3 مليون درهم و11.9 مليون درهم(.

ملمو�سة غري  موجودات   6

الرتاخي�س والت�س�ريح

منتج�ت مطورة

زميلة �سركة  يف  ا�ستثم�ر   7

تلك ال�سركة ح�سة بن�سبة ٪40 يف بلنت ف�رم�سيز وهي املوزع ملنتج�ت ال�سركة ولديه� جمموعة كبرية من �سيدلي�ت البيع ب�جلملة والتجزئة يف كل من الإم�رات 

العربية املتحدة و�سلطنة عم�ن. 

)ت�بع( زميلة  �سركة  يف  ا�ستثم�ر   7

فيم� يلي تف��سيل ا�ستثم�ر ال�سركة يف بلنت ف�رم�سيز املحت�سب ب��ستخدام طريقة حقوق امللكية:

73.4

خلل الع�م، بلغ اإجم�يل اإيرادات توزيع الأرب�ح املقبو�سة من ال�ستثم�رات املت�حة للبيع 2.6 مليون درهم )اإي�س�ح 24( )2015: 2.2 درهم(.
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ت�ستمل الأوراق امل�لية غري املتداولة على ال�ستثم�رات يف ال�سرك�ت املدرجة ب�لتكلفة. تق�رب التكلفة القيمة الع�دلة لهذه ال�سرك�ت ن�ق�س� النخف��س يف القيمة، اإن وجد. 

)ت�بع( للبيع  مت�حة  م�لية  موجودات   8

	ت�سنيف املوجودات امل�لية املت�حة للبيع  	•  

ت�سنَّف ال�ستثم�رات على اأنه� موجودات م�لية مت�حة للبيع اإذا مل يكن لهذه ال�ستثم�رات ت�ريخ ا�ستحق�ق حمدد ودفع�ت ث�بتة اأو ق�بلة للتحديد، ويكون لدى الإدارة 

اإدراج املوجودات امل�لية غري امل�سنفة يف اأي فئة اأخرى )ب�لقيمة الع�دلة من خلل الربح اأو اخل�س�رة اأو  النية للحتف�ظ به� على املدى املتو�سط والبعيد. ويتم اأي�س� 

القرو�س واملديوني�ت اأو ال�ستثم�رات املحتفظ به� حتى ال�ستحق�ق( �سمن فئة املوجودات امل�لية املت�حة للبيع. تدرج املوجودات امل�لية �سمن املوجودات غري املتداولة 

اإل اإذا بلغت ت�ريخ ا�ستحق�قه� اأو ك�نت لدى الإدارة نية التخل�س منه� يف غ�سون 12 �سهرا من نه�ية الفرتة امل�سمولة ب�لتقرير. 

موؤ�سرات النخف��س يف قيمة املوجودات امل�لية املت�حة للبيع  	•  

تعترب الورقة امل�لية اأنه� تعر�ست للنخف��س يف القيمة عندم� يكون هن�ك انخف��س كبري اأو طويل الأجل يف قيمته� الع�دلة دون تكلفته�. انظر اإي�س�ح 9-2 ملزيد من 

التف��سيل حول �سي��سة املجموعة حول النخف��س يف قيمة املوجودات امل�لية. 

 

)ت�بع( خمزون    9

فيم� يلي احلركة يف خم�س�س املخزون بطيء احلركة لدى املجموعة:

1.0

بلغت تكلفة املخزون املحت�سبة كم�سروف واملدرجة �سمن بند “تكلفة املبيع�ت” م� قيمته 318.7 مليون درهم )2015: 285.4 مليون درهم(.

واخل�س�رة الربح  خلل  من  الع�دلة  ب�لقيمة  م�لية  موجودات   10

معظم املوجودات امل�لية ب�لقيمة الع�دلة من خلل الربح واخل�س�رة مقومة ب�لدرهم الإم�راتي وهي جميعً� حمتفظ به� للمت�جرة يف اأوراق م�لية مدرجة وتت�سمن م� يلي:

ت�سنيف املوجودات امل�لية ب�لقيمة الع�دلة من خلل الربح اأو اخل�س�رة 

ت�سنف املجموعة املوجودات امل�لية ب�لقيمة الع�دلة من خلل الربح اأو اخل�س�رة اإذا مت اقتن�وؤه� اأ�س��سً� بغر�س بيعه� خلل فرتة ق�سرية، اأي الحتف�ظ به� للمت�جرة. ويتم 

عر�سه� كموجودات متداولة اإذا ك�ن من املتوقع بيعه� خلل 12 �سهرًا بعد نه�ية فرتة التقرير؛ وبخلف ذلك يتم عر�سه� كموجودات غري متداولة. انظر اإي�س�ح 2-7 

ملزيد من التف��سيل حول ال�سي��س�ت املح��سبية الأخرى للمجموعة حول املوجودات امل�لية. 

يتم تكوين خم�س�س للذمم املدينة التج�رية الق�ئمة لأكرث من 360 يومً�، ب�سكل جزئي اأو كلي، بن�ء على املب�لغ املقدرة غري الق�بلة لل�سرتداد، والتي يتم حتديده� 

ب�لرجوع اإىل ح�لت التعرث عن ال�سداد ال�س�بقة وخربة الإدارة والظروف القت�س�دية ال�س�ئدة.

كم� يف 31 دي�سمرب 2016، بلغت قيمة الذمم املدينة التج�رية الع�ملة ب�لك�مل م� قيمته 649.5 مليون درهم )2015: 652.8 مليون درهم(. 
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ت�أخر �سداده� لكنه� مل تتعر�س  538.9 مليون درهم( قد  684.6 مليون درهم )2015:  بقيمة  2016، ك�نت هن�ك ذمم مدينة جت�رية  31 دي�سمرب  بت�ريخ 

للنخف��س يف القيمة. تتعلق هذه الذمم بعدٍد من العملء امل�ستقلني الذين لي�س لديهم ت�ريخ حديث يف العجز عن ال�سداد. اإن حتليل اأعم�ر هذه الذمم املدينة التج�رية هو 

على النحو الت�يل: 

كمــ� يف 31 دي�سمرب 2016، بلغت قيمة الذمم املدينة التج�رية التي تعر�ست لنخف��ٍس يف قيمته� ومت ر�سد خم�س�س له� ب�لك�مل م� قيمته 50.6 مليون درهم 

)2015: 34.1 مليون درهم(. 

تنظر املجموعة يف اأي تغري يف اجلودة الئتم�نية للذمة املدينة التج�رية من الت�ريخ الذي مت فيه منح الئتم�ن حتى ت�ريخ التقرير. 

)ت�بع( واأخرى  جت�رية  مدينة  ذمم    11

ق�م جمل�س الإدارة ب�إجراء اختب�ر انخف��س القيمة على الذمم املدينة التج�رية والأخرى وتو�سل اإىل اأن املخ�س�س املحتفظ به للديون امل�سكوك يف حت�سيله� كم� يف 31 

دي�سمرب 2016 و2015 ك�ن ك�فيً�.

فيم� يلي احلركة يف خم�س�س النخف��س يف قيمة الذمم املدينة التج�رية خلل ال�سنة:

يف 31 دي�سمرب

50.6

34.1

اإن القيم الدفرتية للذمم املدينة التج�رية والأخرى للمجموعة مقّومة ب�لدرهم الإم�راتي والدولر الأمريكي واجلنيه امل�سري. 

ميثل احلد الأق�سى للتعر�س ملخ�طر الئتم�ن بت�ريخ التقرير القيمة الدفرتية لكل فئة من فئ�ت الذمم املدينة. ل حتتوي الفئ�ت الأخرى �سمن الذمم املدينة التج�رية 

والأخرى على موجوداٍت تعر�ست للنخف��س يف قيمته�.

 )2015 31 دي�سمرب  2016 )1.050.000.000 �سهم ع�دي كم� يف  31 دي�سمرب  1.092.000.000 �سهم ع�دي م�سدر ومدفوع ب�لك�مل كم� يف 
بقيمة ا�سمية قدره� درهم واحد لكل �سهم

1.092.0

1.050.0



ير السنوي 2016 جلفار التقر
70

بعد اجتم�ع اجلمعية العمومية ال�سنوي املنعقد بت�ريخ 28 اأبريل 2016، قرر جمل�س الإدارة اإ�سدار اأ�سهم منحة بن�سبة ٪4 ب�لإ�س�فة اإىل توزيع�ت الأرب�ح النقدية. 

ومت اإ�سدار 42 مليون �سهم منحة خلل ال�سنة.

ق�نوين احتي�طي   14

وفقً� لق�نون ال�سرك�ت التج�رية الحت�دي لدولة الإم�رات العربية املتحدة رقم )2( ل�سنة 2015، خ�س�ست ال�سركة الحتي�طي الق�نوين بن�سبة ٪10 من اأرب�ح ال�سركة 

عن كل �سنة. و�سوف يتم اإيق�ف هذا التخ�سي�س حني يبلغ ر�سيد الحتي�طي م� يع�دل ٪50 من راأ�س امل�ل. ي�سمل الحتي�طي الق�نوين ال�سركة الأم فقط، وذلك لأن 

ال�سرك�ت الت�بعة الأخرى ل تتطلب وجود احتي�طي ق�نوين. 

ول يتم توزيع الحتي�طي الق�نوين اإل يف الظروف املحددة وفق� للق�نون.

اختي�ري احتي�طي          15

تثل املخ�س�س�ت حل�س�ب الحتي�طي الختي�ري تخ�سي�سً� حتى ٪10 من الربح ال�سنوي وفق� لقرتاح جمل�س الإدارة وموافقة اجلمعية العمومية للم�س�همني. وهذا 

الحتي�طي ق�بل للتوزيع بن�ء على تو�سية من جمل�س الإدارة وموافقة اجلمعية العمومية للم�س�همني.

للموظفني اخلدمة  نه�ية  تعوي�س�ت  خم�س�س    16

احلركة يف خم�س�س تعوي�س�ت نه�ية اخلدمة للموظفني ك�لت�يل:

اخل�س�ئ�س الرئي�سية للقرو�س البنكية على النحو الت�يل:

�سحب بنكي على املك�سوف:

ي�ستحق �سداد ال�سحب البنكي على املك�سوف عند الطلب. وب�سكل ع�م، يتم جتديد هذه الت�سهيلت البنكية على اأ�س��س منتظم. 	•  

حتت�سب الف�ئدة على ح�س�ب�ت ال�سحب على املك�سوف وت�س�ف اإىل احل�س�ب �سهري�. 	•  

القرو�س:

ح�سلت املجموعة على قرو�س طويلة الأجل وق�سرية الأجل من بنوك حملية لتمويل �سراء اآلت ومعدات للم�سنع وت�أمني متطلب�ت راأ�س امل�ل الع�مل. بلغ ر�سيد القرو�س 

كم� يف ت�ريخ التقرير 654.8 مليون درهم )2015: 671.5 مليون درهم(. حتت�سب الف�ئدة على هذه القرو�س على اأ�س��س �سهري وت�سدد ب�سكل منف�سل اأو 

ت�س�ف اإىل اأر�سدة القرو�س. ت�سدد اأر�سدة القرو�س على اأق�س�ط �سهرية على فرتات ترتاوح من �سهر واحد اإىل �ستة �سنوات، حتى تتم الت�سوية ب�لك�مل. 

)ت�بع( بنكية  قرو�س   17

ح�سلت املجموعة على هذه الت�سهيلت البنكية مق�بل ال�سم�ن�ت الت�لية: 

التن�زل عن وث�ئق الت�أمني ل�س�لح البنوك بقيمة 69 مليون درهم واحلف�ظ على ن�سب م�لية معينة بح�سب م� مت التف�ق عليه مع البنوك املعنية.  	•  
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تن�زلت املجموعة عن وث�ئق ت�أمني بقيمة 291.8 مليون درهم ل�س�لح البنوك. 	•  

وك�لة ع�مة نه�ئية )موثقة ح�سب الأ�سول( لتفوي�س البنك ببيع/اإغلق رهن الآلت )التي �سيتم ا�سترياده�( دون الرجوع اإىل املحكمة يف ح�لة  	•  

التخلف عن ال�سداد.

�سم�ن �سخ�سي من اأع�س�ء جمل�س اإدارة ال�سريك املحلي لل�سركة. 	•  

تراوحت معدلت الف�ئدة على القرو�س البنكية خلل 2016 من ٪1.5 اإىل ٪3.5 فوق �سعر اإيبور ملدة �سهر )2015: ٪1.5 اإىل 3.5٪(.

القرو�س البنكية للمجموعة كم� يف 31 دي�سمرب مقّومة ب�لعملت الت�لية:

واملخّف�سة الأ�س��سية  ال�سهم  ربحية   25

يتم احت�س�ب ربحية ال�سهم الأ�س��سية مببلغ 18.9 فل�س من خلل ق�سمة ربح ال�سنة املن�سوب مل�س�همي ال�سركة الأم مببلغ 212.1 مليون درهم )2015: 230.4 

مليون درهم( على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم الق�ئمة خلل ال�سنة وهو 1.092.000 األف )2015: 1.050.000 األف( واملعدل ب�إ�سدار اأ�سهم منحة بقيمة 

ال�سهم  ربحية  ف�إن  وب�لت�يل  حمتملة  اأ�سهم  اأي  ال�سركة  لدى  يوجد  ل   .2017 م�ر�س   19 بت�ريخ  املنعقد  الإدارة  جمل�س  اجتم�ع  مبقت�سى  األف   43.680
الأ�س��سية واملخف�سة تبقى دون تغيري. 

اإن ربحية ال�سهم الأ�س��سية مببلغ 20.5 فل�س واملدرجة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015 )مدرجة �س�بقً� مببلغ 21.6 درهم لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 

 .26 اإي�س�ح  يف  مبني  هو  كم�  امل�س�همني  قبل  من  منحة  اأ�سهم  توزيع�ت  لإقرار  نتيجة   2017 �سنة  يف  اأ�سهم  اإ�سدار  اأثر  لحت�س�ب  تعديله�  مت   )2015

اأرب�ح توزيع�ت   26

خلل اجتم�ع جمل�س الإدارة املنعقد بت�ريخ 19 م�ر�س 2017، مت اقرتاح توزيع اأرب�ح بواقع 3 فل�س لل�سهم الواحد بحيث توزع ك�أ�سهم منحة بن�سبة ٪3 من راأ�س 

امل�ل وتوزيع اأرب�ح نقدية بواقع 61 فل�س لل�سهم الواحد اأو اأرب�ح نقدية بن�سبة ٪61 ب�إجم�يل 174.7 مليون درهم. ويخ�سع هذا القرتاح ملوافقة اجلمعية العمومية 

ال�سنوية لل�سركة. 

خلل اجتم�ع جمل�س الإدارة املنعقد بت�ريخ 30 م�ر�س 2016، مت اقرتاح توزيع اأرب�ح بواقع 4 فل�س لل�سهم الواحد بحيث توزع ك�أ�سهم منحة بن�سبة ٪4 من راأ�س 

امل�ل وتوزيع اأرب�ح نقدية بواقع 11 فل�س لل�سهم الواحد اأو اأرب�ح نقدية بن�سبة ٪11 ب�إجم�يل 115.5 مليون درهم. ويخ�سع هذا القرتاح ملوافقة اجلمعية العمومية 

ال�سنوية لل�سركة. 

القط�ع�ت معلوم�ت   27

حددت الإدارة القط�ع�ت الت�سغيلية بن�ء على التق�رير التي يراجعه� جمل�س الإدارة والتي يتم على اأ�س��سه� اتخ�ذ القرارات ال�سرتاتيجية.

ولأغرا�س اإدارية يتم تنظيم املجموعة يف اأربعة وحدات اأعم�ل بن�ًء على منتج�ته� وخدم�ته�، وفيم� يلي القط�ع�ت الت�سغيلية للمجموعة:
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الت�سنيع 	•  

ال�ستثم�رات 	•  

مل تكن هن�ك اأي مبيع�ت بني القط�ع�ت خلل ال�سنة.

تراقب الإدارة النت�ئج الت�سغيلية لوحدات اأعم�له� ب�سكل منف�سل بغر�س اتخ�ذ القرارات املتعلقة بتخ�سي�س املوارد وتقييم الأداء. ويتم تقييم اأداء القط�ع�ت بن�ء على 

�س�يف الربح اأو اخل�س�رة وتق��س ب�سكل مت�سق مع اأرب�ح اأو خ�س�ئر العملي�ت يف البي�ن�ت امل�لية املوحدة. 

)ت�بع( القط�ع�ت  معلوم�ت   27

كم� ُيقدم ملجل�س الإدارة م�ستوي�ت متعددة من املعلوم�ت التي تت�سمن الإيرادات واإجم�يل الربح و�س�يف الربح، ويتم جتمعيه� وفق� لعن��سر امل�ستوي الأعلى )اأي مزيج 

من جميع املنتج�ت واخلدم�ت( وفق� للتوزيع واملنطقة. ويتم و�سع النظ�م املح��سبي امل�يل للمجموعة ح�لي� بهذه الطريقة وهذه املعلوم�ت مت�حة ب�سهولة. ومع ذلك، 

الأدنى.  امل�ستوى  عن��سر  على  والتي حتتوي  الربح  ب�لإيرادات و�س�يف  املتعلقة  املعلوم�ت  على  رئي�سي  ب�سكل  يعتمد  الإدارة  ف�إن جمل�س  القرارات،  اتخ�ذ  لأغرا�س 

وب�لت�يل، ف�إن املعلوم�ت القط�عية املقدمة ترتكز يف املق�م الأول على م�ستوى الربح الإجم�يل للمجموعة.

* مبثل بند “القط�ع�ت الأخرى” امله�م الإدارية للمجموعة.

)ت�بع( القط�ع�ت  معلوم�ت   27

معلوم�ت ح�سب املنطقة اجلغرافية

يتم بي�ن املعلوم�ت اجلغرافية ل�س�يف املبيع�ت يف الإي�س�ح 19. وفقً� للمعي�ر الدويل للتق�رير امل�لية رقم 8، تعتمد املوجودات غري املتداولة اأدن�ه على املوقع اجلغرايف 

الذي تتلك فيه ال�سركة املوجودات. ووفقً� للمعي�ر الدويل للتق�رير امل�لية رقم 8، ل ت�ستمل املوجودات غري املتداولة املدرجة اأدن�ه على الأدوات امل�لية. 

لدى ال�سركة مبيع�ت تتعلق ب�ثنني من العملء الذين ت�سكل مبيع�تهم� ب�سكل فردي اأكرث من ٪10 من جمموع املبيع�ت اخل�رجية. يبلغ جمموع مبيع�ت هذين العميلني 

“اأخرى” بقيمة  اإدراج موجودات غري ملمو�سة حتت بند  اإدراج هذه الإيرادات �سمن قط�ع الت�سنيع. ومت  734.7 درهم(. يتم  762.0 مليون درهم )2015: 
اأي  اإدراج  يتم  مل  بنغلدي�س.  يف  درهــم(  مليون   18.6  :2015( درهــم  مليون  و17.6  م�سر  يف  درهــم(  مليون   54.8  :2015( درهــم  مليون   24.6

موجودات غري متداولة اأو اإيرادات اأخرى حتت بند “اأخرى” والتي ت�سكل اأكرث من ٪10 من جمموع موجودات القط�ع غري املتداولة اأو جمموع الإيرادات. 

العلقة ذات  الأطراف  واأر�سدة  مع�ملت   28

تتكون الأطراف ذات العلقة من امل�س�همني الرئي�سيني لل�سركة وكب�ر اأع�س�ء الإدارة العلي� وال�سرك�ت الت�بعة وال�سرك�ت الزميلة واأع�س�ء جمل�س الإدارة وال�سرك�ت 

بـ  اإليه� فيم� يلي  )ُي�س�ر  اإداريــً� فع�ًل  التي مي�ر�سون عليه� نفوذًا  اأو  اأو غري مب��سر  الإدارة ب�سكٍل مب��سر  اأع�س�ء جمل�س  اأو  امل�س�همون  التي ي�سيطر عليه�  الأخــرى 

وفقً�  املع�ملت  تلك  اإبرام  مت  لقد  العلقة.  ذات  الأطراف  مع  املع�ملت  من  العديد  ب�إبرام  العتي�دي  العمل  �سي�ق  خلل  املجموعة  ق�مت  احلليفة”(.  “ال�سرك�ت 
للأحك�م وال�سروط املتفق عليه� من قبل اإدارة املجموعة اأو جمل�س اإدارته�.

مع�ملت مع الأطراف ذات العلقة )اأ( 
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ق�مت املجموعة خلل ال�سنة ب�إبرام املع�ملت اله�مة الت�لية مع الأطراف ذات العلقة يف �سي�ق العمل العتي�دي مبوجب ال�سروط املتفق عليه� بني الأطراف:

اجلوهرية  امل�سيطرة  غري  احل�س�س  ذات  ب�لك�مل  اململوكة  غري  الت�بعة  ال�سرك�ت  تف��سيل   31

يبني اجلدول الت�يل ب�إيج�ز املعلوم�ت امل�لية لل�سرك�ت الت�بعة للمجموعة التي تتلك ح�س�س� غري م�سيطرة جوهرية قبل املع�ملت املحذوفة بني �سرك�ت املجموعة.

انظر الإي�س�ح 3-2 للمع�ملت مع احل�س�س غري امل�سيطرة.

امليزانية العمومية املوجزة
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