
شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.
البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة (غير مدققة)

٢٠٢٢مارس  ٣١



في مؤسسة إرنست ویونغ العالمیة المحدودة عضو 

+ ٩٧١  ٦  ٥٧٤  ١٤٩١ھاتف:
ey.com

(فرع الشارقة) ارنست ویونغ 
  ١٣٥٠ص. ب:  

  ١٤٠٢مكتب رقم   –  برج سیتي جیت
شارع االتحاد 

اإلمارات العربیة المتحدة دولة  – الشارقة

ــركة الخليج  ــاهمي شــ ــادة مســ تقریر مراجعة البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة إلى الســ
للصناعات الدوائية ش.م.ع.

المقدمة 
ـــناعات الدوائية ش.م.ع. ("الشــــــركة") والشــــــركات  ــــركة الخليج للصـــ لقد راجعنا البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة المرفقة لشــ

ــ "المجموعة") كما في  ، والتي تتألف من بيان المركز المالي الموحد المرحلي  ٢٠٢٢مارس   ٣١التابعة لها (یشار إليها مجتمعًة بــــــ
ــامل  ٢٠٢٢س مار   ٣١الموجز كما في   ــائر والدخل الشــــ والتغيرات في حقوق   والبيانات الموحدة المرحلية الموجزة لألرباح أو الخســــ

وملخص السياسات المحاسبية الهامة واإلیضاحات التفسيریة الثالثة أشهر المنتهية في ذلك التاریخ،   ةلفتر الملكية والتدفقات النقدیة  
األخرى. إن اإلدارة مســـــــؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة وفقًا للمعيار المحاســـــــبي  

ن مســؤوليتنا هي إعطاء اســتنتاج حول هذه  ). إ٣٤، إعداد التقاریر المالية المرحلية (المعيار المحاســبي الدولي رقم ٣٤الدولي رقم 
.المرحلية الموجزة استنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها الموحدة البيانات المالية  

مجال المراجعة 
المنجزة  الـذي ینطبق على مهـام المراجعـة "مراجعـة المعلومـات المـاليـة المرحليـة    ٢٤١٠لقـد تمـت مراجعتنـا وفقـًا للمعيـار الـدولي رقم  

من قبل مدقق حســـابات المنشـــأة المســـتقل". تتألف مراجعة المعلومات المالية المرحلية من طلب االســـتفســـارات بصـــورة رئيســـية من 
األشـــــخاص المســـــؤولين عن األمور المالية والمحاســـــبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. إن مجال عملية 

مجــال التــدقيق الــذي یتم وفقــًا لمعــایير التــدقيق الــدوليــة وبنــاء عليــه فــإنهــا ال تمكننــا من الحصــــــــــــــول على  المراجعــة أقــل بكثير من  
ـــــوهریة التي یمكن تحدیدها أثناء القيام بالتدقيــــــــــق. بناء على ذلك فإننا ال نبدي رأیًا   التأكيدات التي تطلعنا على جميع األمور الجـــــ

بخصوص التدقيق.

االستنتاج 
ـــتوجب االعتقاد بأن البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة المرفقة لم یتم تقدیمها، مراجعتنا بناًء على   ، لم یرد إلى علمنا ما یســــــ

.٣٤من جميع النواحي الجوهریة، وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

عن إرنست ویونغ

موقعة من قبل:
وردة ابراهيم

شریك
١٢٥٨رقم التسجيل:  

  ٢٠٢٢ مایو ١٣
، اإلمارات العربية المتحدةالشارقة



شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.

. المرفقة جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة ٢١إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٢ -

بيان األرباح أو الخسائر الموحد المرحلي الموجز 
(غير مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١المنتهية في للثالثة أشهر

مارس ٣١الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 

درهم درهمإیضاحات 
العمليات المستمرة 

٤٤١٨٬٦١٦٣٬٥اإلیرادات من عقود العمالء
) ٢٬١١٧()٠٬٢٨٨(تكلفة اإلیرادات

١٣٠٬٦٤٦٬٣إجمالي األرباح 

١٥٬٣٠٬٥دخل آخر 
) ٣٨٬٤()٨١٬٦(والتوزیعمصاریف البيع 

) ٢٨٬٤()٥٧٬٨(مصاریف عمومية وإداریة 
) ٠٬٨(-٦الحصة من خسائر شركة شقيقة 

٠٬٢٥٬٢أرباح من استثمارات وأخرى 

) ١٨٬٣(٨٬٥األرباح / (الخسائر) التشغيلية 

٠٬٤٠٬١دخل التمویل 
) ٥٬٤()٥٬٦(تكاليف التمویل 

) ٢٢٬٧(٢٬٤األرباح / (الخسائر) قبل الضریبة للفترة من العمليات المستمرة 

٤٬٠)٣٬١(الزكاة رصيد/)مصاریف(ضریبة الدخل و

) ٢٢٬٣(١٬١األرباح / (الخسائر) للفترة من العمليات المستمرة 

العمليات المتوقفة 
) ٩٬٦(٨٬٠(د)٧متوقفةاألرباح /(الخسائر) للفترة من العمليات ال

) ٢٬٢٩(٩٬١األرباح / (الخسائر) للفترة

األرباح / (الخسائر) العائدة إلى: 
) ٢٣٬٩(١٬٥مساهمي الشركة األم 

) ٣٬٥(٤٬٠الحصص غير المسيطرة 

٢٬٢٩(٩٬١ (

الربحية للسهم:
األرباح / (الخسائر) األساسية والمخففة للسهم العائدة  

) ١٬٢(١٦١٣٬٠إلى مساهمي الشركة األم (فلس إماراتي) 

الربحية للسهم من العمليات المستمرة: 
الخسائر األساسية والمخففة للسهم من العمليات المستمرة 

) ٨٬١(١٦١٠٬٠العائدة إلى مساهمي الشركة األم (فلس إماراتي) 



شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.

. المرفقة جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة ٢١إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٣ -

المرحلي الموجز بيان الدخل الشامل الموحد 
(غير مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١أشهر المنتهية في ثة للثال

مارس ٣١الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

) ٢٩٬٢(١٬٩للفترة)الخسائراألرباح / (

بنود الدخل الشامل األخرى 
الدخل الشامل األخرى التي قد یتم إعادة تصنيفهابنود 

ر في الفترات الالحقة: اح أو الخسائإلى األرب 
٠٬٢)١٤٬٧(فروقات تحویل العمالت األجنبية 

-٨٬٩تحوطات التدفقات النقدیة أرباح من 

٢٬٠)٩٬٤(األخرى )  الخسائر الشاملة(/إجمالي بنود الدخل الشامل

) ٠٬٢٩()٠٬٣(للفترة الشاملةإجمالي الخسائر 

مل العائد إلى: إجمالي (الخسارة الشاملة) / الدخل الشا 
) ٢٣٬٧()٣٬٤(مساهمي الشركة األم

) ٣٬٥(٤٬٠الحصص غير المسيطرة 

)٠٬٢٩()٠٬٣ (
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. المرفقة جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة ٢١إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٥ -

موجز المرحلي البيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد  
(غير مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

العائدة إلى مساهمي الشركة األم 
إجمالياحتياطياحتياطي

حقوق الحصص الخسائر تحوطتحویلاحتياطي
الملكيةغير المسيطرةإجماليالمتركمة التدفقات النقدیةالعمالت األجنبية قانونيرأس المال 

مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون يون مل
درهمدرهمدرهمدرهمدرهمدرهمدرهمدرهم

٩٥٦٬٧٧٬١٩٦٣٬٨) ٢٢١٬٩() ١٬٥() ١٦٠٬٧(١,١٥٥.٣١٨٥٬٥(مدققة) ٢٠٢٢ینایر ١كما في 

١٬٥١٬٥٠٬٤١٬٩----الخسائر للفترة 

) ٩٬٤(-) ٩٬٤(-٨٬٩) ٧٬١٤(--ترة امل األخرى للفبنود الدخل الش

) ٠٬٣(٤٬٠) ٤٬٣(٨٬٩٥٬١) ٧٬١٤(--إجمالي الخسائر الشاملة للفترة 

٣٬٥٣٩٥٬٧٨٬٩٦٠)٤٬٢٢٠(٣٬٨)٤٬١٧٥(١,١٥٥.٣٥٬١٨٥(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

٩٠١٬١١٦٨٬٨١,٠٦٩.٩) ٢٩٣٬٢(-) ١٤٦٬٥(١,١٥٥.٣١٨٥٬٥(مدققة) ٢٠٢١ینایر ١كما في 

) ٢٩٬٢() ٥٬٣() ٢٣٬٩() ٢٣٬٩(----الخسائر للفترة 

٢٬٠-٢٬٠--٢٬٠--الشامل األخرى للفترة الدخل بنود 

) ٠٬٢٩() ٣٬٥() ٧٬٢٣() ٩٬٢٣(-٢٬٠--ترة إجمالي الخسائر الشاملة للف

١٬١١٬١------) ١٤الحركة في الحصص غير المسيطرة (إیضاح 

٤٬٨٧٧٦٬١٦٤١,٠٤٢.٠) ١٬٣١٧(-) ٣٬١٤٦(١,١٥٥.٣٥٬١٨٥(غير مدققة)٢٠٢١مارس ٣١كما في 
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. المرفقة جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة ٢١إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٦ -

المرحلي الموجز لنقدیة الموحد  بيان التدفقات ا
(غير مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

مارس ٣١الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 

درهم درهم إیضاحات 

األنشطة التشغيلية 
) ٢٢٬٧(٢٬٤المستمرةاألرباح / (الخسائر) قبل الضریبة للفترة من العمليات 

) ٨٬٤(١٬١(د)٧األرباح / (الخسائر) قبل الضریبة للفترة من العمليات المتوقفة 

) ٢٧٬٥(٣٬٥األرباح / (الخسائر) قبل الضریبة للفترة 
: التعدیالت للبنود التالية
٥١٨٬٤٢١٬٦استهالك موجودات ثابتة

-٨٬٣االستخدام استهالك بند موجودات حق 
٤٬٨٠٬٨سةات غير الملمو إطفاء الموجود

٠٬٨-٦الحصة من خسائر االستثمار في شركة شقيقة 
-٢٬٦(أ) ٨مخصص خسائر المخزون 

-٣٬٥(أ) ١٠مخصص خسارة االئتمان المتوقعة على الذمم المدینة 
٢٬٨٣٬٢مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين 

) ٠٬١()٠٬٤(دخل التمویل 
٥٬٦٥٬٤مویل ف التتكالي

٥٠٬٠٣٬٣
التغيرات في رأس المال العامل 

٩٬٥)٢١٬٤(مدینون تجاریون وآخرون 
) ٦٬١(٨٬٨المخزون 

) ٩٬٨()٦٬٢١(ذمم تجاریة دائنة ومبالغ مستحقة الدفع 

) ٢٬٢(١٥٬٨العمليات )المستخدم فيمن / (النقد 
) ٠٬٨()٥٬٠(لموظفين مكافأة نهایة الخدمة المدفوعة ل 
-)٦٬٠(ضریبة الدخل والزكاة المدفوعة 

) ٠٬٣(٢٬١٠األنشطة التشغيلية )المستخدمة فيمن / (صافي التدفقات النقدیة 

األنشطة االستثماریة 
) ٦٬٥()١٢٬٠(٥شراء موجودات ثابتة

-٠٬١مبالغ محصلة من استبعاد موجودات ثابتة 
-٩٬١وأقل من سنة واحدة أشهربعد ثالثة ودائع تستحق

-١٤٬٦مبالغ مستلمة من شركة تابعة مسحوب االستثمار منها 
٤٬٠١٬٠دخل تمویل مقبوض 

) ٤٬٦(٢٬١٢األنشطة االستثماریة)المستخدمة فيمن / (صافي التدفقات النقدیة 

األنشطة التمویلية 
٥٬٦٣٥٬٨(ج) ١٥نكيةمبالغ محصلة من قروض ب

) ٧٬٩(-(ج) ١٥سداد سلفيات بنكية
-)١٠٬٤(سداد مطلوبات عقود اإلیجار 

١٬١-١٤الزیادة في الحصة غير المسيطرة 
) ٥٬٤()٣٬٥(فوائد مدفوعة 

٥٬٢٤)١٬١٠(من األنشطة التمویلية (المستخدم في) / صافي النقد 

١٢٬٣١٥٬١ة وشبه النقدیة صافي الزیادة في النقدی 
) ٧٬٤()١٥٬٦(فروقات تحویل العمالت األجنبية 

٠٬١٤٣٧٬٧٣النقدیة وشبه النقدیة في بدایة الفترة 

١١٧٬١٣٩٤٬٨١الفترة النقدیة وشبه النقدیة في نهایة 



شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 

(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في  

-٧-

األنشطة - ١

رأس الخيمة. تأســســت  –) هي شــركة مســاهمة عامة ومقرها في الدقداقة  م"أو "الشــركة األ("الشــركة"ش.م.ع  شــركة الخليج للصــناعات الدوائية  
ـــوم األميري رقم   ــوم  ١٩٨٠مارس  ٣٠حاكم إمارة رأس الخيمة وتوابعها في الصــــادر عن صــــاحب الســــمو  ٥/٨٠الشــــركة بموجب المرسـ والمرسـ

.١٩٨٠مایو ٤الصادر في ٩/٨٠األميري رقم 

ــــــركة هو ص.ب   ــاطها التجاري اعتبارًا من نوفمبر  الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة. و رأس٩٩٧العنوان المســــــــجل للشــ ــــــركة نشــــــ قد بدأت الشــ
ي سوق أبوظبي لألوراق المالية.لشركة مدرجة فلالعادیةسهماأل. إن ١٩٨٤

ــــركة وشــــــركاتها التابعة ("المجموعة" ــــية للشــ ـــطة الرئيســ ومختلف األنواع األخرى من  ) في تصــــــنيع وبيع األدویة والعقاقيرأو "جلفار"تتمثل األنشـــ
والمركبات الصيدالنية والطبية باإلضافة إلى مستحضرات التجميل.األدویة

ــهرالثالثةلموحدة المرحلية الموجزة للمجموعة لفترة  المالية االبياناتتم اعتماد   ــ ــدار بموجب  ٢٠٢٢مارس  ٣١المنتهية في  أشــ واعتمادها لإلصــــ
.٢٠٢٢مایو١٣قرار مجلس اإلدارة بتاریخ

فيما یلي الشركات الرئيسية التابعة للشركة:

النسبة المئویة 
من الملكية 

الرقم  
نشاط الشركة التابعة ٢٠٢٢٢٠٢١بلد التأسيس  الشركة التابعة اسم التسلسلي 

الشركات التابعة المباشرة
النقل ٪ ١٠٠٪ ١٠٠المتحدة االمارات العربيةمينا كول للنقليات م.م.ح  - ١

جلفار للصناعات الدوائية  - ٢
تصنيع األدویة  ٪ ٥٥٪٥٥إثيوبياش.م.ع (إیضاح (ب)) 

شركة جلفار اس أي اس  - ٣
التجارة العامة٪ ٩٩٬٨٪٩٩٬٨جمهوریة مصر العربية ذ.م.م (ملحوظة (أ))

ي ذ.م.م شركة جلفار للسكر - ٤
تصنيع األدویة ٪ ١٠٠٪ ١٠٠االمارات العربية المتحدة (ملحوظة (أ))

شركة جلفار للتجارة والتوزیع - ٥
التجارة العامة٪ ٩٩٬٨٪٩٩٬٨جمهوریة مصر العربية (ملحوظة (أ))ذ.م.م 

مينا كول لتجارة المعدات - ٦
التجارة العامة٪ ١٠٠٪ ١٠٠المتحدة االمارات العربية(ملحوظة (أ))

(ملحوظة  جلفار الیف ذ.م.م - ٧
التجارة العامة٪ ١٠٠٪ ١٠٠جمهوریة مصر العربية (أ))

جلفار باكستان برایفت ليمتد - ٨
موزعون لمنتجات شركة  ٪ ١٠٠٪ ١٠٠باكستان (ملحوظة (أ) و(د))

جلفار في باكستان 



شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 

(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في  

-٨-

(تتمة)معلومات المجموعة -٢

النسبة المئویة 
من الملكية 

الرقم  
اسم الشركة التابعة التسلسلي 

مكان التأسيس  
نشاط الشركة التابعة ٢٠٢٢٢٠٢١والعمليات 

الشركات التابعة المباشرة

تجات شركة  ن لمنموزعو ٪ ٩٩٪٩٩تونس (ملحوظة (أ)) جلفار تونس - ٩
جلفار في تونس 

جلفار جلف لألدویة كينيا  - ١٠
موزعون لمنتجات شركة  ٪ ٩٩٬٩٩٪ ٩٩٬٩٩كينيا(أ)) ملحوظة المحدودة (

جلفار في كينيا

بالنت فارمسيز ذ.م.م - ١١
ملحوظة (ج))(

االمارات العربية 
٪ ١٠٠٪ ١٠٠المتحدة 

ئة توزیع وتجارة التجز 
ویة  والجملة في األد

ومستحضرات التجميل 

التابعة غير المباشرة الشركات 

الشركة التابعة لشركة مينا كول لتجارة المعدات 

جلفار للتجارة العامة ذ.م.م  - ١
))د(ملحوظة (أ) و(

االمارات العربية 
التجارة العامة٪ ١٠٠٪ ١٠٠المتحدة 

جلفار للتجارة والتوزیع ذ.م.مالشركة التابعة لشركة 

١ -
شركة جلفار مصر ذ.م.م 

))د(ملحوظة (
جمهوریة مصر 

موزعي منتجات شركة  ٪ ١٠٠٪ ١٠٠العربية 
جلفار في مصر 

الشركة التابعة لشركة جلفار مصر ذ.م.م

١ -
شركة جلفار بلس (ملحوظة 

)) د) و(أ(
مصر ریة جمهو 

تصنيع وتوزیع األدویة ٪ ١٠٠٪ ١٠٠العربية 



شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 

(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في  

-٩-

(تتمة)معلومات المجموعة -٢

النسبة المئویة 
من الملكية 

الرقم  
اسم الشركة التابعة التسلسلي 

مكان التأسيس  
نشاط الشركة التابعة ٢٠٢١٢٠٢٠والعمليات 

الشركات التابعة المباشرة
بالنت فارمسيز ذ.م.مالتابعة لشركةاتشركلا

التجارة في األدویة  ٪ ١٠٠٪ ١٠٠االمارات العربية المتحدة جلفار درغ ستور الشارقة - ١
والمعدات الطبية 

جلفار درغ ستور ذ م م - ٢
دویة  التجارة في األ٪ ١٠٠٪ ١٠٠االمارات العربية المتحدة (أبوظبي) 

ت الطبية والمعدا

التجارة في األدویة  ٪ ١٠٠٪ ١٠٠االمارات العربية المتحدة ستور عوافي درغ- ٣
والمعدات الطبية 

٪ ١٠٠٪ ١٠٠االمارات العربية المتحدة جلفار هيلثي سيرفيسز - ٤
خدمات إدارة المرافق،  

خدمات إجراء العالج  و 
وإدارةالطبي
فياتالمستش

فيرست انفستمنت ذ  هيلث- ٥
٪ ١٠٠٪ ١٠٠االمارات العربية المتحدة م م

االستثمار في المجاالت  
التجاریة والصناعية 

والرعایة الصحية 
وإدارتها 

هيلث فيرست فارمسي ذ م  - ٦
یة  في األدو التجارة ٪ ١٠٠٪ ١٠٠االمارات العربية المتحدة م (أبوظبي) 

والمعدات الطبية 

شركة كواكب الصيدليات - ٧
التجارة في األدویة  ٪ ١٠٠٪ ١٠٠المملكة العربية السعودیةذ م م 

والمعدات الطبية 

التجارة في األدویة  ٪ ١٠٠٪ ١٠٠سلطنة عمان بالنت فارمسيز ذ.م.م- ٨
والمعدات الطبية 

يوتشر ميدیكال ة فشرك- ٩
التجارة في األدویة  ٪ ١٠٠٪ ١٠٠سلطنة عمان ليمتد

والمعدات الطبية 



شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 

(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في  

-١٠-

(تتمة)معلومات المجموعة -٢

النسبة المئویة 
من الملكية 

الرقم  
اسم الشركة التابعة التسلسلي 

مكان التأسيس  
نشاط الشركة التابعة ٢٠٢١٢٠٢٠والعمليات 

المباشرةتابعة ات الالشرك
جلفار هيلثي سيرفيسز التابعة لشركةاتالشرك

التجارة في األدویة  ٪ ١٠٠٪ ١٠٠سلطنة عمان صيدلية ساینتفيك ذ م م - ١
والمعدات الطبية 

هيلث فيرست انفستمنت ذ م م التابعة لشركةاتالشرك
التجارة في األدویة  ٪ ١٠٠٪ ١٠٠المتحدة ة االمارات العربيصيدلية مسافي  - ١

والمعدات الطبية 

كواكب الصيدليات ذ م مالتابعة لشركةةالشرك

زهرة الروضة فارمسيز    - ١
٪ ١٠٠٪ ١٠٠المملكة العربية السعودیةشركة ذات مسؤولية محدودة 

تجارة التجزئة والجملة  
في األدویة

جميل ومستحضرات الت 
زهرة الروضة فارمسيز شركة ذات مسؤولية محدودةلالتابعة اتالشرك

مؤسسة روضة جدة  - ١
٪ ١٠٠٪ ١٠٠المملكة العربية السعودیةالطبية  

تجارة التجزئة والجملة  
في األدویة

ومستحضرات التجميل 

٪ ١٠٠٪ ١٠٠العربية السعودیةالمملكة زهرة الروضةشهد - ٢
تجارة التجزئة والجملة  

في األدویة
ومستحضرات التجميل 

ــغيلية، وبالتالي فإن بياناتها المالية) أ ليس لها أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة  إن هذه الشــــــركات التابعة ليس لها أنشــــــطة تشــــ
الكلية للمجموعة.المرحلية الموجزة 

ــاح  ةذه الشــــــرك، قامت اإلدارة بتصــــــنيف ه٢٠٢١خالل ســــــنة  )ب  ــــتبعاد محتفظ بها للبيع (إیضــــ كما في تاریخ  ).(ج)٧التابعة كمجموعة اســ
ومن المتوقع أن تكتمل عملية البيع خالل السنة الحاليةالتقریر، لم یكتمل بيع الشركة التابعة 

ــنة  ) ج ــراء  ،  ٢٠٢١خالل سـ ــيز ذ.م.م  الحصـــص٪ من  ٦٠قامت الشـــركة األم بشـ Pharma) من  "بالنت"(المتبقية في شـــركة بالنت فارمسـ
SPV Ltd  المرحلية  البيـانـات المـاليـة الموحـدةفي هـذهبالـنت، یتم توحـيد نـتائج  ٢٠٢١یوليو  ١من  اعتبـاراً یســـــــــــــري مفعولهـا  ، وبـناًء علـيه

.(أ))٦إیضاح(الموجزة 

.الك القانونيیتم االحتفاظ بنسبة معينة من حصة المجموعة في هذه المنشآت من خالل ترتيب ملكية انتفاع مع الم)د 

٪ في كل من شــركة جلف إنجكت ذ.م.م و شــركة جلفار  ٥١٪ و  ٥٠٬٥٪ و  ١٠٠، قامت الشــركة األم ببيع حصــتها بنســبة  ٢٠٢١خالل ســنة  ) ه
، على التوالي.Alpha Pharma L.L.Cبنغالدیش ليمتد وشركة 



شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 

(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في  

-١١-

أسس إعداد البيانات المالية والتغيرات في السياسات المحاسبية-٢

البيانات الماليةداد أسس إع١-٢

وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي  ٢٠٢٢مارس  ٣١المنتهية في أشهرالثالثةالموجزة للمجموعة لفترة  الموحدة المرحلية  تم إعداد البيانـــات الماليـــة  
.""التقاریر المالية المرحلية٣٤رقم 

ــنویة الموحدة، وینبغي  لمعلومات واإلفصـــاحا الموجزة على كافة االمرحلية  ال تشـــتمل البيانات المالية الموحدة   ت المطلوبة في البيانات المالية السـ
.٢٠٢١دیسمبر ٣١أن تقرأ جنبًا إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة السنویة للمجموعة كما في 

ــهرلثالثةاوعالوة على ذلك، إن نتائج فترة   عة للســـنة  النتائج التي قد تكون متوقليســـت بالضـــرورة داللة على  ٢٠٢٢مارس  ٣١المنتهية في أشـ
.٢٠٢٢دیسمبر ٣١المالية المنتهية في 

،  الشــــــــركة العملة المســــــــتخدمة من قبل  أیضــــــــاً یتم إعداد البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("درهم") وهو
.ا أشير لغير ذلكویجري تقریب جميع األرقام إلى أقرب مليون درهم إال إذ

ــة  الموجزة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخية، باســــــتثناء  المرحليةیتم إعداد البيانات المالية الموحدة بالقيمة العادلة من خالل الموجودات المالية المقاســــ
).١٩مقاسة بالقيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع (إیضاح واألدوات المالية المشتقة واللخسائراألرباح أو ا

المعایير والتفسيرات والتعدیالت الجدیدة المتبعة من قبل المجموعة٢-٢
ـــبية المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة مماثلة لتلك المتبعة عند إعداد البيانات المال ــات المحاســــ ـــ ـــياســ ية الموحدة  إن الســــ

لم تقم  .  ٢٠٢٢ینایر  ١، باســــتثناء اتباع المعایير الجدیدة الســــاریة المفعول كما في  ٢٠٢١دیســــمبر  ٣١الســــنویة للمجموعة للســــنة المنتهية في  
.المجموعة باالتباع المبكر ألي معایير أو تفسيرات أو تعدیالت صادرة ولم یسر مفعولها بعد

للمجموعة.المالية المرحلية الموجزة الموحدة، إال أنها ال تؤثر على البيانات ٢٠٢٢تطبق العدید من التعدیالت والتفسيرات ألول مرة في سنة 

 ٣٧التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم –تكاليف الوفاء بعقد –بالتزامات العقود المحملة.
 ٣التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم –اإلشارة إلى اإلطار التصوري
 ١٦ار المحاسبي الدولي رقم التعدیالت على المعي–المقصود المبالغ المحصلة قبل االستخدام -الممتلكات والمكائن والمعدات.
  ــركة التابعة التي تقوم باتباع  –االتباع ألول مرة للمعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية  ١المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم الشـــ

المعيار ألول مرة
ـــوم في –األدوات المالية  -٩لمالية رقم  عداد التقاریر االمعيار الدولي إل بالمائة للتوقف عن تثبيت المطلوبات  ١٠اختبار نســـــــــبة  الرســــــ

المالية
 الضرائب على قياسات القيمة العادلة-الزراعة ٤١المعيار المحاسبي الدولي رقم

ـــــــات الماليــــــــــة الموحدة الموج  الفترات  زة المرحلية للمجموعة. تعتزم المجموعة استخدام االستثناءات فيليس لهذه التعدیالت أي تأثير على البيانـــ
المستقبلية إذا أصبحت قابلة للتطبيق.



شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 

(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في  

-١٢-

المحاسبية الهامة  والتقدیرات واالفتراضاتاألحكام- ٣
اضــات التي تؤثر على تطبيق الســياسـات  الموجزة یتطلب من اإلدارة وضــع األحكام والتقدیرات واالفتر المرحليةالموحدةإن إعداد البيانات المالية
.علنة للموجودات والمطلوبات والدخل والمصاریف. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقدیراتالمحاسبية والمبالغ الم

ــبية  ، كانت األحكام الجوهریة التي اتخذتها اإلدارة عند تطبيق االمرحلية الموجزةالموحدة  وعند إعداد هذه البيانات المالية   ــــــــات المحاســــــــ ــــــياســ لســــ
ــادر الرئيســــــية للتقدیرات غ ــادر المطبقة في البيانات المالية  للمجموعة والمصــــ ــن الموحدة  ير المؤكدة نفس األحكام والمصــــ ة  الســــــنویة المدققة للســــ

.٢٠٢١دیسمبر ٣١المنتهية في 

اإلیرادات من عقود العمالء -٤
معلومات اإلیرادات المفصلة ١-٤

مارس ٣١هية في الثالثة أشهر المنت 
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

(غير مدققة)(غير مدققة)

٤٣٥٬٢١٨٦٬٠إجمالي المبيعات
) ٤٬١١()١٬١٣(ناقصًا: العموالت 
٤٢٢٬١١٧٤٬٦صافي المبيعات 

) ١٬١١()٥٬٣())د (٧ناقصًا: صافي المبيعات المتعلقة بالعمليات المتوقفة (إیضاح 

٦٬٤١٨٥٬١٦٣

األخرى   الطبية  والمستحضرات  الصيدالنية  المنتجات  أنواع  ومختلف  والعالجات  األدویة  بيع  من  إیراداتها  المجموعة  إلى تحقق  باإلضافة 
. ویتم تثبيت اإلیرادات على أساس معایير تثبيت اإلیرادات "في نقطة زمنية في الصيدلياتئة األخرى ز ومنتجات التج مستحضرات التجميل

غرافي إلجمالي اإلیرادات: محددة". وفيما یلي التقسيم الج 

مارس ٣١الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

(غير مدققة)(غير مدققة)الجغرافية المعلومات 

١٥١٬١٢٩٬١اإلمارات العربية المتحدة 
١٥٦٬٤٤٠٬٧دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

٦٬١١٤٨٬٤١٠دول أخرى 
٤٢٢٬١١٧٤٬٦

) ٧٬٩()٥٬٣((ج))٧ناقصًا: صافي المبيعات المتعلقة بالعمليات المتوقفة (إیضاح 

٦٬٤١٨٩٬١٦٤



شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 

(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في  

-١٣-

(تتمة)اإلیرادات من عقود العمالء -٤
أرصدة العقود ٢-٤

مارس ٣١الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

(غير مدققة)(غير مدققة)
موجودات العقود

٢٬٥١٤٠٬٤٧٧) ١٠الذمم المدینة التجاریة (إیضاح 

العقودمطلوبات 
٤٦٬٩٣٤٬٥سترداد االمطلوبات

٩٬٦٢٣٬٣حسومات ومبالغ مستحقة الدفع
٨٬٥٨٬٥مقدمة من العمالء دفعات 

٢٬٣٥٠٬٣٩عموالت مستحقة الدفع

٢٬٠١٠٣٬١٠٥

التزامات األداء٣-٤

شهر من التسليم. ١٢إلى ٦وُیستحق الدفع عمومًا خالل یتم استيفاء التزام األداء عن بيع البضاعة عند التسليم 

الممتلكات والمكائن والمعدات -٥
مليون درهم).٦٬٥–٢٠٢١مارس  ٣١مليون درهم (١٢٬٠خالل الفترة الحالية  الممتلكات والمكائن والمعداتبلغت إضافات  أ)

مليون درهم).٢١٬٦–٢٠٢١مارس  ٣١مليون درهم (١٨٬٤بلغت مصاریف االستهالك للفترة الحالية  )ب

).١٥لدى المجموعة مقابل التسهيالت البنكية (اإلیضاح  الممتلكات والمكائن والمعداتیتم رهن بعض ج)

ــاء المصــــنع  )د ــمبر  ٣١مليون درهم (٣٬٧بلغ  بميضــــ ااألم على قطع أر ركة  للشــــ والمباني المتعلقة بهتم إنشــ مليون  ٣٬٧-٢٠٢١دیســ
حكومة رأس الخيمة.من قبل  درهم) مملوكة 



شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 

(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في  

-١٤-

االستثمار في شركة شقيقة - ٦

، والتي  ٪ في شركة بالنت فارمسيز ذ.م.م ("بالنت")٦٠بنسبةالمتبقيةالحصص، قامت الشركة األم بشراء  ٢٠٢١یوليو  ٨في  )أ
و في  تعمل والجملة  توزیع  التجزئة  التجميلألدویةلتجارة  العربية ومستحضرات  والمملكة  المتحدة  العربية  اإلمارات  من  كل  في 

نتيجة الستحواذ على شركة بالنت. والسيطرة الملكية حصص٪ من ١٠٠السعودیة وسلطنة عمان، وبموجب ذلك أصبحت تمتلك
مليار  ١٬٠١لمقرضين بموجب تسهيل إعادة هيكلة الدیون بقيمة  ايضامن د  ح أ بالنتصبحت  ٪، أ١٠٠بنسبة  بالنتجلفار على  

، وبسبب ذلك وافقت ٢٠٢١أكتوبر  ٢٠في  األمر  بخصوص هذاضمانسندعلى  بالنتدرهم وهي ملزمة بشروط التسهيل. وقعت  
)). أ(١٥إیضاحالضامن بموجب التسهيل (المنوط بها  جميع االلتزامات ب الوفاءعلى بالنت

تاریخ اعتماد هذه البيانات  بالمســــــــتحوذ عليها لموجودات صــــــــافي االقيمة العادلة لتحدید  االنتهاء منلم یتم ًة على ذلك،  و عال
،  اً إلى تعدیلها الحقالموجوداتصافي  من قبل مجلس اإلدارة. وبالتالي، قد تحتاج  لإلصدارالمالية الموحدة المرحلية الموجزة  

).من المعاملةةواحدسنة(بعد ٢٠٢٢یوليو ٨قة من صفقة الشراء قبل  محقالفي األرباحقابلممع تعدیل 

السنة على النحو التالي: الفترة/كانت الحركات في حساب صافي االستثمار في شركة شقيقة خالل)ب

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

٢٧٠٬٦-السنة/الرصيد في بدایة الفترة 
) ٣١٬٤(-حصة الشركة الشقيقة من (الخسائر)/ األرباح الموحدة للفترة/ للسنة

) ٧٬٩(-شقيقةلشركة اً سابقموجودة خسارة من إعادة قياس حصة 
) ٣٬٢٣١(-ة عند الحصول على السيطر التوقف عن تثبيته تم شقيقة استثمار في شركة 

--ة / السنةفي نهایة الفتر 

مجموعات االستبعاد المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة-٧

جلف إنجكت ذ.م.مأ)

")، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل. ، قرر مجلس إدارة الشركة بيع شركة جلف إنجكت ذ.م.م ("جلف إنجكت٢٠١٩سنةخالل 

تم استيفاء اإلجراءات القانونية المتعلقة ء فيما یتعلق باستثمارها في جلف إنجكت.، أبرمت المجموعة اتفاقية بيع وشرا٢٠٢١سنة  خالل  
. ٢٠٢١سنة باستبعاد شركة جلف إنجكت وتم االنتهاء من بيع "جلف إنجكت" خالل 

).  ١٨ومع تصنيف جلف إنجكت كعملية متوقفة، لم یتم عرض نتائج جلف إنجكت ضمن المعلومات القطاعية (إیضاح 



شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 

(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في  

-١٥-

(تتمة)االستبعاد المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفةموعاتمج-٧

(تتمة)جلف إنجكت ذ.م.مأ)

جلف إنجكت:التي تكبدتها وفيما یلي صافي التدفقات النقدیة 

مارس ٣١أشهر المنتهية في الثالثة
٢٠٢٢٢٠٢١

درهممليون مليون درهم 
(مدققة)(غير مدققة)

) ٠٬٤(-التشغيلية 
) ١٬٠(-االستثماریة 

) ٥٬٠(-الصادرة صافي التدفقات النقدیة 

األساسية والمخففة للسهم الخسارة 
.١٦تم اإلفصاح عن الخسارة األساسية والمخففة للسهم في اإلیضاح  

ب) جلفار بنغالدیش ليمتد 

("جلفار بنغالدیش"). جلفار بنغالدیش ليمتد، قرر مجلس إدارة الشركة بيع شركة ٢٠١٩خالل سنة 

فيما یتعلق باستثمارها في شركة جلفار بنغالدیش. إن اإلجراءات القانونية المتعلقة ، دخلت المجموعة في اتفاقية بيع وشراء  ٢٠٢٠خالل سنة  
. ٢٠٢١باستبعاد شركة جلفار بنغالدیش تم استيفاؤها كما اكتمل بيع جلفار بنغالدیش خالل سنة 

). ١٨، لم یتم عرض نتائج جلفار بنغالدیش ضمن المعلومات القطاعية (إیضاح الدیش كعملية متوقفةومع تصنيف جلفار بنغ

من جلفار بنغالدیش:المتكبدة وفيما یلي صافي التدفقات النقدیة 

مارس ٣١أشهر المنتهية في الثالثة
٢٠٢٢٢٠٢١

درهممليون مليون درهم 
(مدققة)مدققة)(غير 

٠٬١-التشغيلية 
) ١٬٠(-االستثماریة 

--الصادرة صافي التدفقات النقدیة 

الخسارة األساسية والمخففة للسهم 
.١٦تم اإلفصاح عن الخسارة األساسية والمخففة للسهم في اإلیضاح  



شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 

(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في  

-١٦-

(تتمة)المتوقفةمجموعات االستبعاد المحتفظ بها للبيع والعمليات -٧

يج للصناعات الدوائية شركة الخلج)

، قرر مجلس إدارة الشركة بيع شركة الخليج للصناعات الدوائية ("جلفار إثيوبيا"). ومن المتوقع أن یكتمل بيع جلفار اثيوبيا  ٢٠٢١خالل سنة  
بها للبيع وكعملية متوقفة.خالل السنة الحالية. وبناًء عليه، تم تصنيف جلفار اثيوبيا كمجموعة استبعاد محتفظ

). ولم یتم قيد القيمة ١٨ومع تصنيف جلفار اثيوبيا كعملية متوقفة، لم یتم عرض نتائج جلفار اثيوبيا ضمن المعلومات القطاعية (إیضاح  
حلي الدفتریة فورًا قبل وبعد تصنيف مجموعة االستبعاد كمحتفظ بها للبيع. وقد تم عرض معلومات المقارنة في بيان الدخل الشامل الموحد المر 

. ٢٠٢١و ٢٠٢٢وجز للمجموعة إلظهار العمليات المتوقفة لشركة جلفار اثيوبيا بشكٍل منفصل عن العمليات المستمرة في الم

وفيما یلي صافي التدفقات النقدیة (المحملة على)/ المحققة من جلفار اثيوبيا: 

مارس ٣١أشهر المنتهية في الثالثة
٢٠٢٢٢٠٢١

درهممليون مليون درهم 
(مدققة)(غير مدققة)

٢٬٦١٬٧التشغيلية 
) ٠٬٢(-االستثماریة 

) ٤٬٠()١٬٠(التمویلية 

٥٬٢١٬١صافي التدفقات النقدیة الواردة 

الخسارة األساسية والمخففة للسهم 
.١٦تم اإلفصاح عن الخسارة األساسية والمخففة للسهم في اإلیضاح  

Alpha Pharma L.L.C شركة)د

ــبة ، ، تم إبرام اتفاقية بيع وشــــــراء٢٠٢١مایو ٩تاریخ  ب ــ ــركة٥١حيث وافقت المجموعة على بيع حصــــــتها بنســ ــ Alpha Pharma٪ في شــ
L.L.Cإلى شركةCigalah.

ـــول على  من بين أشــــياء أخرى، قيد التنفيذ التي تتضــــمن، Alpha Pharmaاإلجراءات القانونية المتعلقة باســــتبعاد شــــركةإن موافقة الحصـ
لم یتم اســـتيفاء االجراءات القانونية األخرى بعد..خالل الفترة الحاليةتم اســـتالمها التي  الهيئة العامة للمنافســـة في المملكة العربية الســـعودیة

صــــــــافي  لذلك، تم تثبيت القيم الدفتریة ذات العالقة ل.Cigalahإلى شــــــــركةمنع نقل الســــــــيطرة  تلن هذه اإلجراءات القانونيةترى اإلدارة أن  
.٢٠٢١سنةخاللAlpha Phamaالموجودات والحصص غير المسيطرة لشركة

ضــمن المعلومات القطاعية (إیضــاح  Alpha Pharma كعملية متوقفة، لم یتم عرض نتائج شــركةAlpha Pharma ومع تصــنيف شــركة
ظهار العمليات المتوقفة لشــركة جلفار بنغالدیش صــنيف معلومات المقارنة في بيان الدخل الشــامل الموحد للمجموعة إل). وقد تم إعادة ت١٨

بشكٍل منفصل عن العمليات المستمرة. وقد تم عرض معلومات المقارنة في بيان الدخل الشامل الموحد للمجموعة إلظهار العمليات المتوقفة 
.٢٠٢١ارس م٣١خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في عن العمليات المستمرة لشركة جلف إنجكت بشكٍل منفصل



شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 

(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في  

-١٧-

مجموعات االستبعاد المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة (تتمة)-٧

(تتمة)Alpha Pharma L.L.C ) شركةد

:Alpha Pharma )/المحققة من شركةالمتكبدةوفيما یلي صافي التدفقات النقدیة (

مارس ٣١أشهر المنتهية في الثالثة
٢٠٢٢٢٠٢١

درهممليون مليون درهم 
(مدققة)(غير مدققة)

) ٦٬٢(-التشغيلية 
٤٬٤-التمویلية 

) ٨٬١(-صافي النقد الصادر 

:مارس٣١للثالثة أشهر المنتهية في نتائج العمليات المتوقفة فيما یلي )ه

٢٠٢٢٢٠٢١
شركة الخليج شركة شركة جلفار شركة جلف شركة الخليج 
للصناعات ألفا دیش بنغالإنجكت للصناعات 
المجموع الدوائية فارما ذ.م.مليمتد ذ.م.م الدوائية 
مليون مليون مليون مليون مليون مليون 
درهمدرهمدرهمدرهمدرهمدرهم

(غير مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة) 

٣٬٥٦٬٠١٬٨١٬٤١٬٩١١٬١إیرادات من عقود العمالء  
)٨٬١٢()١٬١()٨٬٦()٠٬١()٩٬٣() ٠٬٢(تكلفة اإلیرادات 

)١٬٧(٠٬٨)٥٬٤(١٬٥٢٬١٠٬٨إجمالي األرباح 
٦٬٩-٣٬٠٣٬٦٠٬٣- دخل آخر

)٨٬٩()٢٬٠()٤٬٦()٠٬٢()٢٬١() ٤٬٠(مصاریف بيع وتوزیع 

)٤٬٦(٠٬٦)١١٬٥(١٬١٣٬٩٢٬٤أرباح تشغيلية
)٠٬٢(--)٠٬٢(-- تكلفة تمویل

)١٬٢()٢٬٠()٩٬١(--) ٣٬٠(مصروف ضریبة الدخل

األرباح للفترة من  
)٩٬٦(٤٬٠)٤٬١٣(٨٬٠٩٬٣٢٬٢العمليات المتوقفة 

العائدة إلى: 
)٢٬٦(٠٬٢)٧٬٨(٠٬٤٣٬٩١٬١مساهمي الشركة األم 

)٣٬٤(٢٬٠)٦٬٥(١٬١-٤٬٠الحصص غير المسيطرة

٩٬٦(٤٬٠)٤٬١٣(٨٬٠٩٬٣٢٬٢(

یتم تضمين أي مبلغ آخر في بنود الدخل الشامل األخرى واالحتياطيات المتراكمة المتعلقة بمجموعة االستبعاد في تاریخ التصنيف كمحتفظ  لم  
يع.بها للب



شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 

(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في  

-١٨-

مجموعات االستبعاد المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة (تتمة) - ٧

هي كالتالي: ٢٠٢٢مارس٣١اد المصنفة كمحتفظ بها للبيع كما في  إن الفئات الرئيسية لموجودات ومطلوبات مجموعة االستبع)و

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

شركة الخليج شركة الخليج 
للصناعات الدوائية ات الدوائيةللصناع

مليون درهممليون درهم 
(مدققة)(غير مدققة)

الموجودات 
٣٬٤٣٬٥الموجودات الثابتة 

٥٬٦٦٬٨المخزون 
٢٬٩٣٬٨مدینون تجاریون وآخرون 

٨٬١١٧٬٩أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق 

٢٣٬٧٢٣٬٨موجودات محتفظ بها للبيع 

المطلوبات 
١٬٧٠٬٨دائنون تجاریون ومبالغ مستحقة الدفع 

١٬٧٠٬٨مطلوبات مرتبطة مباشرًة بموجودات محتفظ بها للبيع

١٦٬٦١٥٬٨صافي الموجودات المرتبطة مباشرة بالموجودات المحتفظ بها للبيع
) ١٬٧()٥٬٧(إلى الحصص غير المسيطرة العائدة  داتناقصًا: صافي الموجو 

١٬٩٧٬٨حصة المجموعة في صافي الموجودات المرتبطة مباشرة بمجموعة االستبعاد 

المخزون - ٨
دیسمبر٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

(مدققة)(غير مدققة)

١٣٨٬١١٤٦٬٨مواد أولية (ملحوظة (ب))
٥٦٬٦٦٤٬٠مواد التعبئة 

١٧٬٣١٦٬٤نفيذ األعمال قيد الت 
٤١٠٬٦٤٢٠٬٦بضاعة تامة الصنع 
٨٬٢٩٬٠بضاعة في الطریق 

١٨٬٥١٨٬٦مواد استهالكية
١٬٤٢٠٬٤١قطع غيار 

٦٩١٬٤٧١٦٬٤
) ٧٬٥٥()٣٬٤٣(ناقصًا: مخصص خسائر المخزون (ملحوظة (أ)) 

٦٤٨٬١٦٦٠٬٧
) ٨٬٦()٦٬٥((ه))٧ودات المحتفظ بها للبيع (إیضاح ناقصًا: المخزون العائد إلى الموج 

٥٬٦٤٢٩٬٦٥٣



شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.
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(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في  

-١٩-

(تتمة) المخزون - ٨
المخزون للمجموعة كانت كما یلي: خسائر  إن الحركات في مخصص )أ

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

(مدققة)(غير مدققة)

٥٥٬٧٥٦٬٠الرصيد في بدایة الفترة/ السنة
٢٬٦١٦٬٤محمل خالل الفترة/ السنة

) ٣٨٬٤()١٥٬٠(مشطوبات خالل الفترة/ السنة 
٧٬٢١-خالل الفترة/ السنةالمستحوذ عليه عند دمج األعمال  

٣٬٤٣٧٬٥٥الفترة/ السنةنهایة الرصيد في 

طرف ثالث.یحتفظ بها ) التي مليون درهم٥٬٨-٢٠٢١دیسمبر ٣١مليون درهم (٣٬٦بمبلغالمواد الخام ذلكیشمل)ب

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الموجودات المالية بند -٩

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مصنفة بالدرهم اإلماراتي ومحتفظ بها للمتاجرة ضمن أوراق مالية إن بند 

مدرجة وتتضمن ما یلي: غير 

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

(مدققة)(غير مدققة)

٥٬١٩٥٬١٩داخل أسواق دولة اإلمارات العربية المتحدة 

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر: بند فيما یلي الحركات في 

ردیسمب٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

(مدققة)(غير مدققة)

١٩٬٥١٩٬٧الرصيد في بدایة الفترة/ السنة
) ٢٬٠(-الفترة/ السنةاالستبعادات خالل 

٥٬١٩٥٬١٩

. یبلغ استثمار المجموعة في أسهم  منشأة تعمل في مجال تصنيع مواد التعبئةتمثل االستثمارات في  االستثمارات في أسهم غير مدرجة  إن  
تكاليف االستبعاد ٧٬٢٥هذه المنشأة   ٪. وقامت اإلدارة بإجراء تقييم وسجلت االستثمار بالقيمة العادلة. تم احتساب القيمة العادلة ناقصًا 

ها على أنها قيم عادلة من ویتم تصنيف.)توقعات التدفقات النقدیة المخصومة-٢٠٢١دیسمبر  ٣١(توزیعات األرباحزیادةنموذجباستخدام  
ة بالمالحظة بما في ذلك مخاطر ائتمان الطرف المقابل  ر ویات قياس القيمة العادلة بسبب إدخال معطيات غير جدیالمستوى الثالث من مست

). ١٩(إیضاح  
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(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في  

-٢٠-

ذمم مدینة تجاریة وأخرى - ١٠
دیسمبر٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

٦٩٠٬١٦٤٩٬٤ذمم مدینة تجاریة
) ٤٬١٧٢()٩٬١٧٥(ناقصًا: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة (ملحوظة (أ)) 

٥١٤٬٢٤٧٧٬٠
٤٢٬٦٤٩٬٥دفعات مقدمة إلى الموردین 

٨٬٩٩٬٥مصاریف مدفوعة مقدماً 
١٬٧٢٬٥الحسومات والعموالت والخصم المستحق من الموردین 

١٥٬٤١٣٬٣ذمم ضریبة القيمة المضافة المدینة 
٩٬١٩٩٬٣٣مدینون آخرون 

٦٠٢٬٧٥٨٥٬٧
ناقصًا: الذمم المدینة التجاریة واألخرى العائدة إلى الموجودات المحتفظ بها  

) ٨٬٣()٩٬٢((ه))٧(إیضاح للبيع 

٨٬٥٩٩٩٬٥٨١

یلي:ن المتوقعة خالل الفترة/ السنة هي كما إن الحركة في مخصص خسائر االئتما )أ
)ب

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

(مدققة)(غير مدققة)

١٧٢٬٤٤١٧٬٨الرصيد في بدایة الفترة/ السنة
٣٬٥٢٬٠المحمل للفترة/ للسنة
) ٢٩٢٬٢(-لسنةا لفترة/ المشطوبات خالل ا 
٨٬٤٤-د دمج األعمال خالل السنة مستحوذ عليها عن

٩٬١٧٥٤٬١٧٢الرصيد في نهایة الفترة / السنة

ـــــركة  ٢٠١٨خالل عام )أ ــ ــ ـــــــــدیر منتجات الشــ ـــــــــت الهيئة العامة للغذاء والدواء تعليقًا مؤقًتا على تصــ إلى المملكة العربية األم ، فرضــ
ـــدیر جميع المنتجات التي تباع في الســــعودیة. تتعامل الشــــركة مع موزع حصــــري في المملكة العربية  الســــعودیة، وبالتالي یتم تصـ

وموزعها األم المملكة العربية الســعودیة إلى ذلك الموزع. نتيجة لهذا الحظر، حدث تراجع كبير في األنشــطة التجاریة بين الشــركة 
ـــتحقاق الذمم المدینة، وبالتاليالســــعود مليون درهم فيما ٢٨٧٬١بمبلغ قيدت اإلدارة مخصــــصــــًا  ٢٠١٨، في  ي وتدهورت آجال اسـ

یتعلق باألرصدة المستحقة من هذا الموزع.

ودي، قامت ، قامت إدارة الشــركة األم بالتفاوض مع الموزع لتســویة األرصــدة القائمة عند إجراء التســویة مع الموزع الســع٢٠٢١ســنةخالل  
المخصــــصــــات ذات  بشــــطبوقامت ٢٠٢١مایو ٣١حتى تاریخ  إدارة الشــــركة األم بتســــویة جميع أرصــــدة المدینون التجاریون والمطلوبات  

العالقة.
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(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في  

-٢١-

النقدیة وشبه النقدیة - ١١
دیسمبر٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

(مدققة)(غير مدققة)

١٣٨٬٦١٤٨٬٢حسابات متداولة 
١٧٬٢١٧٬٤ودائع بنكية قصيرة األجل 

٩٬٢٤٬٣النقد في الصندوق 

١٥٨٬٧١٦٩٬٠

ناقصًا: النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك العائدة إلى  
) ٧٬٩()٨٬١١((ه))٧موجودات محتفظ بها للبيع (إیضاح

١٤٦٬٩١٥٩٬٣وأرصدة لدى البنوك نقد في الصندوق 

) ٣٬١٦()٢٬٧(ةناقصًا: الودائع ألجل التي تستحق بعد ثالثة أشهر وأقل من سن

٧٬١٣٩٠٬١٤٣النقدیة وشبه النقدیة 

رأس المال- ١٢
دیسمبر٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

(مدققة)(غير مدققة)

والمصدر والمدفوع بالكامل المصرح به 
سهم عادي ١٬١٥٥٬٢٢٧٬٨١١-٢٠٢١دیسمبر ٣١سهم عادي (١٬١٥٥٬٢٢٧٬٨١١

١,١٥٥.٣١,١٥٥.٣درهم لكل منها ١مة اسمية بقي

االحتياطي القانوني - ١٣

، أنشأت الشركة احتياطًيا قانونيًا  (وتعدیالته)٢٠١٥لسنة  ٢وفقًا لقانون الشركات التجاریة االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  
، لذلك، لم یتم تكوین أي  ٢٠٢٢مارس  ٣١یها خسائر متراكمة كما في  أن الشركة لدبما  .٪ من األرباح لكل عام١٠بتخصيص ما نسبته  

القانون. مخصص إضافي في االحتياطي القانوني. هذا االحتياطي غير قابل للتوزیع إال في الحاالت التي یسمح بها 
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(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في  

-٢٢-

الحصص غير المسيطرة-١٤

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم
(مدققة)دققة)(غير م

٥٬٧١٬٧الحصص غير المسيطرة 

البنكية القروض - ١٥

دیسمبر٣١مارس ٣١تاریخ االستحقاق سعر الفائدة (%) 
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم 

(مدققة)(غير مدققة) 
متداولة وسلفيات قروض 

تترتب عليها فوائد 

٠٬٦٠٤٬٥٤عند الطلب ٪ ٢أشهر زائدًا ٣بسعر إیبور لفترة وإیصاالت أمانة سحوبات على المكشوف

متداولة وسلفيات غيرروض ق
تترتب عليها فوائد 

مليون  ٧٥٠قرض بمبلغ 
٢٠٣٠٠٬٦٦٥٠٬٦٦٥یوليو ١٧٪ ٥٠٬٢أشهر زائدًا ٣بسعر إیبور لفترة درهم (ملحوظة (أ)) 

٠٬٧٢٥٤٬٧١٩تترتب عليها فوائد التي سلفيات الو قروض إجمالي ال

بنكية هي كما یلي: الللقروض والتسهيالت إن السمات الرئيسية ) أ

، أبرمت الشــركة األم اتفاقية ترتيب قرض مشــترك مع مجموعة من البنوك المحلية. یتكون إجمالي التســهيالت المشــتركة ٢٠٢١ســنةخالل  
مليون درهم وتســـــهيل تقليدي بقيمة ٢٦٠مليون درهم وتســـــهيل تقليدي لرأس المال العامل بقيمة ١٥٠من تســـــهيل قرض إجارة ألجل بقيمة  

مليار درهم. كما في تاریخ التقریر، كان لدى الشــــركة تســــهيالت غير مســــحوبة بقيمة ١٬٠١لتســــهيل یبلغ مليون درهم بحجم إجمالي ل٦٠٠
ــهيل اإلجارة و١٥٠مليون درهم (٦٦٥مليون درهم. إن القرض ألجل المســــــحوب بمبلغ ٢٩٥٬٣ ــ مليون درهم من ٥١٥مليون درهم من تســ

.٢٠٢٣یوليو ٣٠ع على أقساط ربع سنویة تبدأ من في تاریخ التقریر یستحق الدفالتسهيالت التقليدیة) كما 
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(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في  

-٢٣-

(تتمة)البنكيةالقروض - ١٥

:(تتمة)البنكية هي كما یليللقروض والتسهيالت ) إن السمات الرئيسية أ

:مليار درهم مقابل الضمانات التالية١٬٠١حصلت المجموعة على تسهيالت بنكية بمبلغ 

الموجودات باستثناء أو إذا تم تحدیدها كموجودات مسموح بها لسلبي على  الرهن ا.
  ــة التأمين على أعمالها وموجوداتها (بما في ذلك الموجودات المضـــمونة والموجودات التي تمثل موجودات اإلجارة التنازل عن بوليصـ

.من وقت آلخر)
 لتعهد بتوجيهها سنوًیا من خالل حساب تحصيل المدین لدى البنكوا٪٧٥التنازل عن الذمم المدینة للعمالء الرئيسيين حتى نسبة.
  والمخزون الممتلكات والمكائن والمعداترهن عام على.
 (أ)).٦لشركة تابعة (إیضاح  ضمان تجاري

تطبيقها  تموســـيتخضـــع اتفاقية قرض المجموعة المشـــترك لشـــروط العهود، حيث یتعين على الشـــركة اســـتيفاء بعض النســـب المالية الرئيســـية
.٢٠٢٢دیسمبر ٣١لالختبار من السنة المنتهية في  

السحب على المكشوف من البنوك ب)

یستحق سداد السحب على المكشوف من البنوك عند الطلب. وبشكل عام، یتم تجدید هذه التسهيالت البنكية على أساس منتظم.•
.الحساب شهریاً تحتسب الفائدة على السحب على المكشوف وتضاف إلى •

: السلفياتالحركة في  ج)
دیسمبر٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

(مدققة)(غير مدققة)

٧١٩٬٤٦١١٬٨في بدایة الفترة / السنة
) ٥٥٠٬٠(-: القروض المسددة خالل الفترة / السنة ناقصاً 
٥٬٦٦٦٥٬٠: عمليات سحب جدیدةزائداً 
٢٬٤-عليها من دمج األعمال مستحوذ : زائداً 

) ٨٬٩(-تم التوقف عن تثبيتها عند استبعاد شركة تابعة مبالغ ناقصًا: 

٠٬٧٢٥٤٬٧١٩في نهایة الفترة / السنة



شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.
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-٢٤-

الخسارة األساسية للسهم - ١٦

م العادیة في الشركة األم على المتوسط العائدة لحاملي األسهللسنة)الخسائراألرباح / (یتم احتساب الربح األساسي للسهم بتقسيم )أ
. الفترةالمرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

مارس ٣١الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

(غير مدققة)(غير مدققة)

:عن الفترة العائدة إلى حملة حقوق ملكية الشركة األم) الخسارة(/الربح
) ٢١٬٣(١٬١المستمرة العمليات 

) ٦٬٢(٤٬٠(ج)) ٧العمليات المتوقفة (إیضاح 

) ٩٬٢٣(٥٬١عن الفترة العائدة إلى مساهمي الشركة األمالربح / (الخسارة) 

١,١٥٥.٣٣.١٥٥,١لعدد األسهمالمتوسط المرجح 

مارس ٣١الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠٢٢٢٠٢١

مدققة)(غير(غير مدققة)

للسهم العائدة إلى حملة حقوق األساسية) الخسارة(/الربح األساسي
) ١٬٢(١٣٬٠ملكية الشركة األم (بالفلس اإلماراتي) 

للسهم من العمليات المتوقفة العائدة إلى  األساسية) الخسارة(/الربح األساسي
) ٨٬١(١٠٬٠ملكية الشركة األم (بالفلس اإلماراتي) حملة حقوق 



شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 

(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في  

-٢٥-

(تتمة)الخسارة األساسية للسهم- ١٦

الجدول التالي مبلغ  یوضح  الحتساب ربحية السهم للعمليات المتوقفة، یكون المتوسط المرجح لعدد األسهم وفقًا للجدول أعاله.)ب
الخسائر المستخدم: 

مارس ٣١الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠٢٢٢٠٢١

(غير مدققة)(غير مدققة)

من العملياتعن الفترة العائدة إلى حملة حقوق ملكية الشركة األم(الخسائر) /األرباح
) ٦٬٢(٤٬٠(ج)) (بالمليون الدرهم) ٧المتوقفة (إیضاح 

األساسية للسهم من العمليات المتوقفة العائدة إلى حملة حقوق (الخسائر) /األرباح
) ٢٬٠(٠٣٬٠ملكية الشركة األم (بالفلس اإلماراتي) 

األساسية والمخففة للسهم الواحد هي نفسها.ليس لدى المجموعة أي أسهم حقوق ملكية محتملة وبالتالي فإن األرباح ج) 

أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة- ١٧

ت الشقيقة وأعضاء مجلس تتكون األطراف ذات العالقة من مساهمي الشركة الرئيسيين، وكبار موظفي اإلدارة العليا والشركات التابعة والشركا 
المساهمون أو أعضاء مجلس اإلدارة بشكٍل مباشر أو غير مباشر أو التي یمارسون عليها نفوذًا  اإلدارة والشركات األخرى التي یسيطر عليها 

مختلفة مع األطراف ذات  إداریًا فعاًال (ُیشار إليها فيما یلي باسم "الشركات الزميلة"). في سياق األعمال العادیة، لدى المجموعة معامالت
أو مجلس اإلدارة على سياسات التسعير وشروط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت.العالقة لدیها. تؤخذ موافق إدارة المجموعة

یتم حذف المعامالت مع األطراف ذات العالقة الخاضعة للملكية المشتركة والرقابة اإلداریة عند التوحيد. 

قةعاليأ) معامالت طرف ذ
أبرمت المجموعة خالل السنة المعامالت الجوهریة التالية مع األطراف ذات العالقة أثناء األعمال العادیة بناًء على الشروط خالل الفترة،  

واألحكام المتفق عليها فيما بين الطرفين.  
مارس ٣١الثالثة أشهر المنتهية في 

٢٠٢٢٢٠٢١
درهم درهم 
مليون مليون 
مدققة)(غير دققة)(غير م

١٬٧٢-المبيعات لشركة شقيقة 



شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 

(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في  

-٢٦-

أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة (تتمة)- ١٧

تعویضات موظفي اإلدارة العليا للمجموعة ب)

إن مكافآت موظفي اإلدارة العليا للمجموعة هي كما یلي:
مارس ٣١الثالثة أشهر المنتهية في 

٢٠٢٢٢٠٢١
درهم درهم 
مليون مليون 

(غير مدققة)(غير مدققة)

٣٬١٢٬٥مزایا قصيرة األجل 
-٥٬٠والمزایا طویلة األجل المزایا الالحقة النتهاء الخدمة 

٦٬٣٥٬٢

لم یتم تثبيت أي األطراف.أطراف ذات عالقة مقابل األرصدة المستحقة من / إلى هذه  من / إلى  لم یتم استالم/تقدیم أیة ضمانات بنكية  
مصاریف خالل الفترة لخسائر االئتمان المتوقعة فيما یتعلق بالمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة.

المعلومات القطاعية - ١٨

ـــغيلية التالية و ألغراض إداریة تم تنظيم المجموعة لقطاعات أعمال اســــــتنادًا إلى منتجاتها وخدماتها وهي تمتلك القطاعات   التي بموجبها التشـــ
تقدم الشركة تقاریرها وهي كما یلي:

التصنيع.أ
بالنت.ب
االستثمارات.ج
أخرى .د

.التصنيعها من قطاعؤ تم استثنا قد األرباح بين الشركاتشطبإن المبيعات من قطاع التصنيع إلى قطاع بالنت وتأثير  



شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 

(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في  

-٢٧-

(تتمة) المعلومات القطاعية- ١٨

ــغيلية لوحدات أعمالها بشــــــــــكل منفصــــــــــل لغرض اتخاذ   د وتقييم األداء. یتم تقييم األداء القرارات حول توزیع الموار تراقب اإلدارة النتائج التشــــــــ
ــغيلية في البيانات المالية الموحد ــــتنادًا إلى األرباح أو الخســــــائر التشــــــغيلية ویقاس بما یتماشــــــى مع األرباح أو الخســــــائر التشــــ ة القطاعي اســ

المرحلية الموجزة.

ــتویات متعددة من المعلومات والتي تتكون من اإل ــًا بمســــ یرادات وإجمالي األرباح وصــــــافي األرباح ویتم تجميع یتم تزوید مجلس اإلدارة أیضــــ
المكونات ذات المستوى األعلى (أي دمج جميع المنتجات والخدمات) حسب التوزیع وحسب المنطقة. 

، یعتمد  للمجموعة حاليًا بهذه الطریقة وهذه المعلومات متاحة بسهولة. ومع ذلك، وألغراض اتخاذ القراریتم تخصيص نظام المحاسبة المالية  
ــتوى أدنى. وبالتالي، فإن المعلومات  ــافي الربح والتي تتضـــمن مكونات ذات مسـ ــاســـي على معلومات اإلیرادات وصـ مجلس اإلدارة بشـــكل أسـ

الربح للمجموعة.افيالقطاعية المقدمة تتعلق بصورة أساسية بمستوى ص



شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 

(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في  

-٢٨-

القطاعية (تتمة) المعلومات - ١٨
(غير مدققة) ٢٠٢١مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في (غير مدققة) ٢٠٢٢مارس ١٣لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

المجموع قطاعات أخرى استثمارات تصنيعالمجموع قطاعات أخرى استثمارات بالنيت تصنيع
مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون 
درهم رهم ددرهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم 

٥٬١٦٣--٦٬٤١٨٥٬١٦٣--٦٬١٦٠٠٬٢٥٨إیرادات القطاع 
) ٣٬٢٢() ٤٬٤(٧٬١) ٦٬١٩(١٬١)١٬٦(٢٬١٢٠٬٢)٠٬٧(نتائج القطاع 

مصاریف استهالك 
٦٬٢١--٤٬١٨٦٬٢١--٤٬١٦٠٬٢الموجودات الثابتة 

استهالك مصاریف 
موجودات حق 

----٣٬٨--٣٬٨-االستخدام 
اإلطفاء 

مصاریف الموجودات  
٨٬٠--٨٬٤٨٬٠--٧٬٠١٬٤غير الملموسة

الحصة من خسائر  
) ٨٬٠(-) ٨٬٠(------شركة شقيقة 

(غير مدققة) ٢٠٢١مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في (غير مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١ر المنتهية في لفترة الثالثة أشه
المجموع قطاعات أخرى استثمارات بالنيتتصنيعالمجموع قطاعات أخرى استثمارات بالنيت تصنيع
مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون 
درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم م درهدرهم 

٦٬٩٧٨١,٢٤٣.٠٥٬١٩٩٬١٤٦٣٨٨.٠٢,١,٠٠٢.١١,٢٢١.٦٥٬١٩٣٬١٥٩٢,٤٠٢.٥موجودات القطاع 

٤٬٧١٩١,٤٥٤.٥-٠٬٧٢٥٨.٤٤٣١,٥٬٣٥٩٦٬٣٧٥-٤٬٣٣٤٤٬٣٨٤القطاع مطلوبات 



شركة الخلیج للصناعات الدوائیة ش.م.ع. 
لیة الموحدة المرحلیة الموجزة حول البیانات الما اإلیضاحات 

(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١في 

-٢٩-

المعلومات القطاعية (تتمة) - ١٨

علومات حسب المنطقة الجغرافيةالم
المتداولة أدناه إلى الموقع الجغرافي الذي تحتفظ المجموعة فيه  ، تســـــــــتند الموجودات غير  ٨وفقًا للمعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية رقم  

.المعلن عنها أدناه األدوات المالية، تستثني الموجودات غير المتداولة٨وفقًا للمعيار الدولية إلعداد التقاریر المالية رقم .بموجودات

(غير مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١

المجموع 

اإلمارات 
العربية  
المتحدة 

المملكة العربية  
أخرى مصر السعودیة 

مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
موجودات غير متداولة 

-٨٬٦٣٨٤٬٤٦٢٢٬٣٢٬١١الممتلكات والمكائن والمعدات
١١٢٬٦٣٥٬٧٩٬٢٦٧٬٣٠٬٤موجودات حق االستخدام 
١٧٢٬٤٦٩٬٢٩٬٣٨٢٬٧١١٬٢موجودات غير ملموسة 

٢٠٢٢مارس ٣١الثالثة أشهر المنتهية في 
(غير مدققة) 

٤١٨٬٦١٥١٬١٢٤٬٨١٢٢٬٧١٢٠٬٠اإلیرادات

(مدققة) ٢٠٢١دیسمبر ٣١

المجموع 

ارات  اإلم
العربية 
المتحدة 

المملكة 
العربية 
أخرى مصرالسعودیة

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم
موجودات غير متداولة 

-٣٬٦٤٥١٬٦٣٢١٬٣١٬١٠الممتلكات والمكائن والمعدات
١٠٣٬٧٣٦٬٥١٠٬٣٥٦٬٥٠٬٤موجودات حق االستخدام 

١٧٧٬٢٧٠٬٤٩٬٤٨٥٬٤١٢٬٠سة موجودات غير ملمو 

٢٠٢١مارس ٣١الثالثة أشهر المنتهية في 
(غير مدققة)

١٦٣٬٥٢٩٬١٢٬٤٢٨٬٣١٠٣٬٧اإلیرادات

٪ من مجموع المبيعات الخارجية. یبلغ مجموع ١٠بشكل فردي أكثر من  شكل مبيعاتهتالعمالء الذيبأحدلدى المجموعة مبيعات تتعلق  
مليون  ٣٩٬٠أفضل عميلين-٢٠٢١مارس  ٣١مليون درهم (٤٧٬٨هذا العميلإلى  ٢٠٢٢مارس  ٣١المنتهية في  شهر  أللثالثةالمبيعات

لم یتم إدراج أي موجودات غير متداولة أو إیرادات أخرى تحت بند "أخرى" بما یشكل  التصنيع.. یتم إدراج هذه اإلیرادات ضمن قطاع  )درهم
موجودات القطاع غير المتداولة أو مجموع اإلیرادات. ٪ من مجموع١٠أكثر من 

قياس القيمة العادلة - ١٩
المدفوع لتحویل بند مطلوبات ما في معاملة منتظمة بين المشاركين إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم قبضه لبيع بند موجودات ما أو  

روقات بين القيمة الدفتریة وتقدیرات القيمة العادلة. یتضمن تعریف القيمة في السوق بتاریخ القياس. وعلى هذا النحو، یمكن أن تنتج ف
عملياتها بصورة كبيرة أو إجراء معاملة العادلة افتراض أن المجموعة تعمل وفق مبدأ االستمراریة دون أي نية أو حاجة لتقليص حجم 

بشروط مجحفة.



شركة الخلیج للصناعات الدوائیة ش.م.ع. 
لیة الموحدة المرحلیة الموجزة حول البیانات الما اإلیضاحات 

(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١في 

-٣٠-

(تتمة) قياس القيمة العادلة- ١٩

دوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة القيمة العادلة لأل
البيانـات الماليـة الموحدة المرحلية الموجزة  ترى اإلدارة بأن المبالغ المدرجة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة في  

تعادل قيمها العادلة. 

لعادلة أساليب التقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة ا
المالية ناتیتم تحدید القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية باستخدام أساليب التقييم المماثلة واالفتراضات المستخدمة في البيا

. ٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في السنویةالمدققةالموحدة

ياسها بالقيمة العادلة على أساس متكررالقيمة العادلة للموجودات المالية للمجموعة والتي یتم ق
ل التالي معلومات عن كيفية یتم قياس بعض الموجودات المالية للمجموعة بالقيمة العادلة في نهایة فترة التقاریر المالية. یوضح الجدو 

تحدید القيم العادلة لهذه الموجودات المالية؛ 

الموجودات  
القيمة العادلة كما في المالية 

تسلسل 
يمة  الق

العادلة 

أساليب التقييم  
والمدخالت الرئيسية 

المدخالت الهامة غير الملحوظة 

مارس٣١
٢٠٢١

دیسمبر ٣١
٢٠٢١

دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس٣١
٢٠٢١

مليون درهممليون درهم 
ــمـــــــوجـــــــودات   الـــــ

-الــــــمــــــالــــــيــــــة
ــتثمــــارات في   اســــــــــــ
الــمــلــكــيــــــــة   حــقــوق 

–غير المتـــداولـــة
القيمـة العـادلـة من 

أو خالل األ ــاح  ربــ
١٩٬٥١٩٬٥الخسائر

المســــــــتوى  
٣

مدخالت عدا األسـعار 
فــــــــي   ــداولــــــــة  ــتــــــ الــــــــمــــــ

ــتــــوى وهــــي ١الــــمســـــــــــــــ
للموجودات   ــة  ملحوظـــــ
ــا  إمـــــ ــات  ـــ الـمـطـلـوبــ أو 
مباشـــــرة (كأســـــعار) أو 
ــــتقة   ــــرة (مشــ غير مباشــ

من األسعار)

تكلفة حقوق الملكية
 معدل النمو
 الخصـم لعدم إمكانية

التسویق

معدل الخصم
معدل النمو
 ــم لعدم الخصــــــــ

ـــــــة  ـــــــيــ ـــــــانــ ـــــــكــ إمــ
التسویق

أداة مالية مشــتقة 
رســـــــــــــملة معدل –

٩٬٨١٬٥الفائدة
المســــــــتوى  

غير مطبق غير مطبقغير مطبق٢



شركة الخلیج للصناعات الدوائیة ش.م.ع. 
لیة الموحدة المرحلیة الموجزة حول البیانات الما اإلیضاحات 

(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١في 

-٣١-

قياس القيمة العادلة (تتمة) - ١٩

تسلسل القيمة العادلة
١تثبيت األولي بالقيمة العادلة، مقسمة إلى المستویات من یقدم الجدول التالي تحليل األدوات المالية وغير المالية التي یتم قياسها الحقًا لل

ملحوظة:استنادًا إلى الحد الذي تكون فيه القيمة العادلة ٣إلى  

  ١المتداولة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة (المستوىاألسعار.(
ملحوظة للموجودات أو المطلوبات إما مباشرة (كأسعار) أو غير مباشرة (مشتقة وهي ١مدخالت عدا األسعار المتداولة في المستوى

).٢من األسعار) (المستوى
 ٣جودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق الملحوظة (مدخالت غير ملحوظة) (المستوىالمدخالت للمو(.

االلتزامات والمطلوبات الطارئة- ٢٠

مارس ٣١
٢٠٢٢

سمبر دی٣١
٢٠٢١

مليون درهممليون درهم 
(مدققة)(غير مدققة) 

٢٢٬٩٢٣٬٢التزامات رأسمالية 

١٠٬٦١٧٬٣خطابات االعتماد 

٤١٬٠٣٦٬٣خطابات الضمان 

معلومات المقارنة- ٢١

ت إعادة تصنيف أخرى خالل الفترة الحالية.، ال توجد عمليا ٩بخالف تأثير العملية المتوقفة والمعلن عنها ضمن اإلیضاح رقم 

أحداث الحقة - ٢٢

ــنو أثناء   ــا وا،  ٢٠٢٢أبریل  ٢١مومية المنعقد في  ي للجمعية العاالجتماع الســـ ١٬٩٥واقع جلس اإلدارة بء مفق المســـــاهمون على مكافأة أعضـــ
.٢٠٢١دیسمبر ٣١مليون درهم للسنة المنتهية في  
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