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

٢٠٢٢سبتمبر٣٠



عضو في مؤسسة إرنست ویونغ العالمیة المحدودة 

+ ١٤٩١٥٧٤٦٩٧١ھاتف:
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  لقد راجعنا البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة المرفقة لشــــــركة الخليج للصـــ

، والتي تتألف من بيان المركز المالي الموحد المرحلي  ٢٠٢٢سبتمبر٣٠التابعة لها (یشار إليها مجتمعًة بــ "المجموعة") كما في 
ــبتمبر٣٠الموجز كما في   ــهرلفترة الثالثةوالبيانات الموحدة المرحلية الموجزة لألرباح أو الخســــائر والدخل الشــــامل٢٠٢٢ســ أشــ

أشـهر المنتهية في ذلك التاریخ،  تسـعةالةلفتر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدیة  أشـهر المنتهية في ذلك التاریخ  تسـعةوال
ـــؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه  وملخص الســــــياســــــات المحاســــــبية الهامة واإلیضــــــاحات التفســــــيریة األخرى. إن اإلدارة مســـ

ــبي الــدولي رقم   ة (المعيــار  ، إعــداد التقــاریر المــاليــة المرحليــ ٣٤البيــانــات المــاليــة الموحــدة المرحليــة الموجزة وفقــًا للمعيــار المحــاســــــــــــ
ــبي الدولي رقم  ــتنتاج حول هذه البيانات المالية  ٣٤المحاســـ ــتنادًا إلى  الموحدة  ). إن مســـــؤوليتنا هي إعطاء اســـ المرحلية الموجزة اســـ

.أعمال المراجعة التي قمنا بها 

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

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

المراجعــة أقــل بكثير من مجــال التــدقيق الــذي یتم وفقــًا لمعــایير التــدقيق الــدوليــة وبنــاء عليــه فــإنهــا ال تمكننــا من الحصــــــــــــــول على  
ـــــــــق. بناء على ذلك فإننا ال نبدي رأ یًا  التأكيدات التي تطلعنا على جميع األمور الجـــــــــــوهریة التي یمكن تحدیدها أثناء القيام بالتدقيــ

بخصوص التدقيق.

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

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

عن إرنست ویونغ

قبل:موقعة من 
وردة إبراهيم

شریك
١٢٥٨رقم التسجيل:  

٢٠٢٢نوفمبر٩
، اإلمارات العربية المتحدةلشارقةا



للصناعات الدوائية ش.م.ع.شركة الخليج 

المرفقة جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة. ٢٢إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٢ -

بيان األرباح أو الخسائر الموحد المرحلي الموجز 
(غير مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر٣٠المنتهية في أشهرللتسعة

أشهر المنتهية فيالثالثة فترة أشهر المنتهية فيتسعةالفترة 
سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
مليون درهممليون درهم مليون درهمدرهم مليون إیضاحات 

العمليات المستمرة
٤١٬٢٥٤٬٣٧٤٦٬٣٤١٥٬٨٣٦٢٬٨إیرادات من عقود مع العمالء

)٢٧٤٬٦()٢٩١٬١()٥٠٥٬٧()٨٥٥٬٢(اإلیراداتتكلفة 
٣٩٩٬١٢٤٠٬٦١٢٤٬٧٨٨٬٢إجمالي األرباح 

٦١٬٦٨٤٬١٢٥٬٣١٤٬٨دخل آخر 
)٧٥٬٣()٧٥٬٠()١٧٢٬٧()٢٤٧٬٧(مصاریف بيع وتوزیع

)٥٧٬٣()٦٠٬٥()٩٨٬٩()١٧٩٬٢(مصاریف عمومية وإداریة 
--)٣١٬٤(-٦الحصة من خسائر شركة شقيقة

سابقةحصة خسائر إعادة قياس  
)٧٬٩(-)٧٬٩(-شركة شقيقة في 

٧٦٬٤-٧٦٬٤-١-٦ربح على صفقة الشراء 
٠٬٩-٢٬٠٣٬٤أرباح من استثمارات وأخرى 

٣٥٬٨٩٣٬٦١٤٬٥٣٩٬٨تشغيلية حاربأ
٢٬٢١٬٥٠٬٩١٬٤دخل تمویل 

)٧٬٨()١٠٬٥()١٧٬٠()٢٥٬٦(تكاليف تمویل 

قبل الضریبة ربح
١٢٬٤٧٨٬١٤٬٩٣٣٬٤للفترة من العمليات المستمرة

)١٬١()١٬٣()٠٬٧()٣٬٥(والزكاة ضریبة الدخلمصروف 

للفترة من الربح
٨٬٩٧٧٬٤٣٬٦٣٢٬٣العمليات المستمرة 

عمليات متوقفة
الربح/(الخسارة) للفترة  
٠٬٩٢٬٥)٧٬٤(٢٬٧)هـ(٧من العمليات المتوقفة

١٩٬٠-٢٨٬٠-(د)وب) (أ)(٧الربح من استبعاد شركات تابعة 
٢٬٧٢٠٬٦٠٬٩٢١٬٥

١١٬٦٩٨٬٠٤٬٥٥٣٬٨للفترة الربح

الربح/(الخسارة) العائدة إلى:
١٠٬٤١٠٣٬٢٤٬١٥٣٬٣مساهمي الشركة األم

٠٬٤٠٬٥)٥٬٢(١٬٢الحصص غير المسيطرة 

١١٬٦٩٨٬٠٤٬٥٬٨٥٣
:ربحية السهم

األساسي والمخفف
السهم العائد إلى مساهمي ربح

١٧٠٬٩٨٬٩٠٬٤٤٬٦الشركة األم (بفلس الدرهم اإلماراتي) 

:ربحية السهم للعمليات المستمرة
األساسي والمخفف

السهم من العمليات المستمرة ربح
العائدة إلى مساهمي الشركة 
١٧٨٠٬٩٬١٠٬٣٤٬٤األم (بفلس الدرهم اإلماراتي) 



للصناعات الدوائية ش.م.ع.شركة الخليج 

المرفقة جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة. ٢٢إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٣ -

المرحلي الموجز بيان الدخل الشامل الموحد 
(غير مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في للتسعة

أشهر المنتهية فيالثالثةفترة أشهر المنتهية فيتسعةالفترة 
سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
مليون درهممليون درهم مليون درهممليون درهم إیضاحات 

١١٬٦٩٨٬٠٤٬٥٥٣٬٨للفترة األرباح

بنود الدخل الشامل األخرى 

بنود الدخل الشامل 
األخرى التي قد یتم إعادة تصنيفها إلى  

األرباح أو الخسائر في الفترات الالحقة:

)٧٬٣()٢٬٨()٧٬٣()٢٧٬٢(فروقات تحویل العمالت األجنبية 
-١٠٬٥-٢٥٬٦أرباح على تحوطات التدفقات النقدیة

)٧٬٣(٧٬٧)٧٬٣()١٬٦(
بنود الدخل الشامل 

إعادة تصنيفها إلى ستتماألخرى التي 
األرباح أو الخسائر في الفترات الالحقة:

صافي التغير في القيمة العادلة لبند
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من

-١٬٦--)١٠(إیضاح  بنود الدخل الشامل األخرى  خالل  

)األخرى الخسائر الشاملةبنود (إجمالي 
)٧٬٣(٩٬٣)٧٬٣()١٬٦(ى خر األالشاملالدخل بنود /

١٠٬٠٩٠٬٧١٣٬٨٤٦٬٥للفترة إجمالي الدخل الشامل

إجمالي الدخل الشامل/(الخسائر  
الشاملة) العائدة إلى:
٨٬٨٩٥٬٩١٣٬٤٤٦٬٠مساهمي الشركة األم 

٠٬٤٠٬٥)٥٬٢(١٬٢الحصص غير المسيطرة

١٠٬٠٩٠٬٧١٣٬٨٤٦٬٥





شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.

المرفقة جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة. ٢٢إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٥ -

المرحلي الموجز بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد  
(غير مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في للتسعة

العائدة إلى مساهمي الشركة األم
احتياطي 

حقوق إجمالي الحصص الخسائر تحوطات تحویل احتياطي 
الملكية غير المسيطرةإجمالي المتركمة النقدیة التدفقات العمالت األجنبية قانوني رأس المال 

مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون 
درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم 

٩٥٦٬٧٧٬١٩٦٣٬٨) ٢٢١٬٩() ١٬٥() ١٦٠٬٧(١٬١٥٥٬٣١٨٥٬٥(مدققة) ٢٠٢٢ینایر ١كما في 
١٠٬٤١٠٬٤١٬٢١١٬٦----للفترة األرباح  

بنود الدخل  /الخسائر الشاملة األخرى)بنود (
)١٬٦(-) ١٬٦(-٢٥٬٦)   ٢٧٬٢(--للفترة األخرى الشامل 
٢٥٬٦١٠٬٤٨٬٨١٬٢١٠٬٠) ٢٧٬٢(--للفترة الدخل الشامل/)الشاملةالخسائر(إجمالي 
٩٦٥٬٥٨٬٣٩٧٣٬٨)٢١١٬٥(٢٤٬١)١٨٧٬٩(١٬١٥٥٬٣١٨٥٬٥) (غير مدققة٢٠٢٢سبتمبر ٣٠كما في 
٩٠١٬١١٦٨٬٨١٬٠٦٩٬٩) ٢٩٣٬٢(-) ١٤٦٬٥(١٬١٥٥٬٣١٨٥٬٥(مدققة) ٢٠٢١ینایر ١كما في 

٩٨٬٠) ٥٬٢(١٠٣٬٢١٠٣٬٢----للفترة األرباح/(الخسائر)
) ٧٬٣(-) ٧٬٣(--) ٧٬٣(--الخسارة الشاملة األخرى للفترة 

٩٠٬٧) ٥٬٢(١٠٣٬٢٩٥٬٩-) ٧٬٣(--(الخسارة الشاملة) للفترة /إجمالي الدخل الشامل
١٬١١٬١------) ١٥الحركة في الحصص غير المسيطرة (إیضاح 

حصص غير مسيطرة تم التوقف عن تثبيتها عند 
) ١٣٦٬٥() ١٣٦٬٥(------) ١٥(إیضاح استبعاد الشركات التابعة

محول احتياطي صرف العمالت األجنبية إلى  
---٦٬٩-) ٦٬٩(--الخسائر المتراكمة عند استبعاد شركة تابعة 
) ٣٬١٩() ٣٬١٩(------الحركة األخرى في الحصص غير المسيطرة 

٩٩٧٬٠٨٬٩١٬٠٠٥٬٩) ١٬١٨٣(-) ٧٬١٦٠(٣٬١٬١٥٥٥٬١٨٥(غير مدققة) ٢٠٢١سبتمبر٣٠كما في 



للصناعات الدوائية ش.م.ع.شركة الخليج 

المرفقة جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة. ٢٢إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٦ -

المرحلي الموجز بيان التدفقات النقدیة الموحد  
(غير مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في للتسعة 

أشهر المنتهية تسعةفترة ال
سبتمبر ٣٠في 

٢٠٢٢٢٠٢١
درهممليون درهم مليون إیضاحات 

األنشطة التشغيلية 
١٢٬٤٧٨٬١قبل الضریبة للفترة من العمليات المستمرة الربح
) ٥٬٠(٣٬٩(ه)٧للفترة من العمليات المتوقفة قبل الضریبة الربح

١٦٬٣٧٣٬١للفترة قبل الضریبة الربح
التعدیالت للبنود التالية: 

٥٥٦٬٣٥٢٬٤والمعداتالممتلكات والمكائن استهالك 
٢٧٬٠٦٬٨استهالك موجودات حق االستخدام

١٢٬٥٠٬٤إطفاء موجودات غير ملموسة
٣١٬٤-٦الحصة من خسائر االستثمار في شركة شقيقة

١٤٬٩١٢٬١(أ) ٨مخصص خسائر المخزون 
١٠٬٦٠٬٨(أ) ١١الذمم المدینة مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على 

٧٬٢٧٬٣مكافأة نهایة الخدمة للموظفين مخصص 
) ٦٥٬٩()٦٬٢(مطلوبات مشطوبة 

) ٧٦٬٤(-ربح على صفقة الشراء 
٧٬٩-٦شركة شقيقة في سابقة حصة خسائر إعادة قياس 

) ١٬٥()٢٬٢(تمویل دخل 
٢٥٬٦١٧٬٠تكاليف تمویل 

١٦٢٬٠٦٥٬٤
التغيرات في رأس المال العامل: 

٢٤٧٬٨)١٢٠٬١(مدینون تجاریون وآخرون 
) ٣٦٬٥()٢٦٬٩(المخزون 

) ٢٦٣٬٠()٤٧٬٩(ذمم تجاریة دائنة ومبالغ مستحقة الدفع 

١٣٬٧)٣٢٬٩(العمليات النقد (المستخدم في)/من 
) ٦٬٠()٨٬٦(الخدمة للموظفين المدفوعة مكافآت نهایة 

) ٠٬٥()٤٬٢(ضریبة الدخل والزكاة المدفوعة 

٧٬٢)٤٥٬٧(األنشطة التشغيلية من/في) المستخدمة (صافي التدفقات النقدیة 

األنشطة االستثماریة 
) ١٥٬٠()٣١٬٨(٥الممتلكات والمكائن والمعداتشراء 

٩٣٬٨-شركات تابعةت منسحب استثمارامبالغ محصلة من 
-٩٬٤بعد ثالثة أشهر وأقل من سنةودائع تستحق
٥١٬٤٤٥٬٥من شركة تابعة تم سحب االستثمار منها مبالغ مستلمة

شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
-) ٧٬٣(١٠بنود الدخل الشامل األخرى  خالل

) ١٢٦٬٥(-صافي -مبلغ مدفوع لالستحواذ على حصة في شركة تابعة
٢٬٢١٬٥دخل تمویل مقبوض 

) ٠٬٧(٢٣٬٩(المستخدمة في) األنشطة االستثماریةمن/صافي التدفقات النقدیة 

األنشطة التمویلية 
٦٥٬٣٦٦٥٬٠) ج(١٦بنكية مبالغ محصلة من سلفيات 

) ٥٥٤٬٧(-) ج(١٦بنكيةسلفياتسداد 
) ١٧٬٣() ٣٣٬٣(سداد مطلوبات عقود اإلیجار 

١٬١-١٥الزیادة في الحصص غير المسيطرة
) ١٧٬٠()٢١٬٦(فوائد مدفوعة 

١٠٬٤٧٧٬١من األنشطة التمویليةیةالنقدالتدفقات صافي 

٨٣٬٦)١١٬٤(الزیادة في النقدیة وشبه النقدیة (النقص)/صافي 
٦٬٦)١٨٬٥(فروقات تحویل العمالت األجنبية 

١٥٢٬٧٦٠٬٨النقدیة وشبه النقدیة في بدایة الفترة 

١٢١٢٢٬٨١٥١٬٠الفترة نهایةالنقدیة وشبه النقدیة في  
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-٧-

األنشطة - ١

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

.١٩٨٠مایو ٤الصادر في ٩/٨٠األميري رقم 

ــــــركة هو ص.ب   ــجل للشــ ــاطها التجاري اعتبارًا من نوفمبر  ٩٩٧العنوان المســــــ ــــــركة نشــــــ رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة. وقد بدأت الشــ
لألوراق المالية.يأبو ظبلشركة مدرجة في سوق لالعادیةسهماأل. إن ١٩٨٤

ـــطة الرئيســــــية ل ) في تصــــــنيع وبيع األدویة والعقاقير ومختلف األنواع األخرى من  أو "جلفار"لشــــــركة وشــــــركاتها التابعة ("المجموعة"تتمثل األنشـــ
األدویة والمركبات الصيدالنية والطبية باإلضافة إلى مستحضرات التجميل.

واعتمادها لإلصــدار بموجب  ٢٠٢٢ســبتمبر٣٠المنتهية في  أشــهرتســعةالالمالية الموحدة المرحلية الموجزة للمجموعة لفترة  البياناتتم اعتماد  
.٢٠٢٢نوفمبر٩قرار مجلس اإلدارة بتاریخ

فيما یلي الشركات التابعة للشركة:
النسبة المئویة 
من الملكية 

الرقم  
التسل 
مكان التأسيس  اسم الشركة التابعة سلي

٣٠
سبتمبر  
٢٠٢٢
(غير  
مدققة)

دیسمبر ٣١
٢٠٢١
نشاط الشركة التابعة (مدققة)

الشركات التابعة المباشرة
النقل ٪ ١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربية المتحدة مينا كول للنقليات م.م.ح  - ١

جلفار للصناعات الدوائية  - ٢
تصنيع األدویة  ٪ ٥٥٪٥٥إثيوبيا(ب))ملحوظة(ش.م.ع

شركة جلفار اس أي اس  - ٣
التجارة العامة٪ ٩٩٬٨٪٩٩٬٨مصرذ.م.م (أ)

شركة جلفار للسكري ذ.م.م - ٤
تصنيع األدویة ٪ ١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربية المتحدة (أ))ملحوظة(

شركة جلفار للتجارة والتوزیع - ٥
التجارة العامة٪ ٩٩٬٨٪٩٩٬٨مصر (أ))ملحوظةذ.م.م (

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

ملحوظةجلفار الیف ذ.م.م (- ٧
التجارة العامة٪ ١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربية المتحدة (أ))
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-٨-

األنشطة (تتمة)-١

النسبة المئویة 
من الملكية 

الرقم  
مكان التأسيس  اسم الشركة التابعة التسلسلي 

٣٠
سبتمبر  
٢٠٢٢
(غير  
مدققة)

٣١
دیسمبر 
٢٠٢١
نشاط الشركة التابعة (مدققة)

الشركات التابعة المباشرة

جلفار باكستان برایفت - ٨
(أ)  ملحوظةليمتد (

هــ)) و( (ب) و
موزعون لمنتجات شركة  ٪ ١٠٠-باكستان 

جلفار في باكستان 
ملحوظةجلفار تونس (- ٩

موزعون لمنتجات شركة  ٪ ٩٩٪٩٩تونس (أ))
جلفار في تونس 

جلفار جلف لألدویة كينيا  - ١٠
موزعون لمنتجات شركة  ٪ ١٠٠٪ ١٠٠كينيا(أ)) ملحوظةالمحدودة (

كينياجلفار في 

بالنت فارمسيز ذ.م.م - ١١
٪ ١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربية المتحدة (ه))ملحوظة(

توزیع وتجارة التجزئة 
والجملة في األدویة  

ومستحضرات التجميل 

الشركات التابعة غير المباشرة 
مينا كول لتجارة المعدات الشركة التابعة لشركة 

جلفار للتجارة العامة ذ.م.م  - ١
التجارة العامة٪ ١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربية المتحدة ))د(أ) و(ملحوظة(

جلفار للتجارة والتوزیع ذ.م.مالشركة التابعة لشركة 

٪ ١٠٠٪ ١٠٠مصر شركة جلفار مصر ذ.م.م - ١
منتجات شركة  موزعي 

جلفار في مصر 
))د(ملحوظة(

الشركة التابعة لشركة جلفار مصر ذ.م.م

١ -
شركة جلفار بلس  

تصنيع وتوزیع األدویة ٪ ١٠٠٪ ١٠٠مصر ))د) و(أ(ملحوظة(
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األنشطة (تتمة)-١

النسبة المئویة 
من الملكية 

الرقم  
مكان التأسيس  اسم الشركة التابعة التسلسلي 

٣٠
سبتمبر  
٢٠٢٢
(غير  
مدققة)

٣١
دیسمبر 
٢٠٢١
نشاط الشركة التابعة (مدققة)

الشركات التابعة المباشرة
بالنت فارمسيز ذ.م.مالتابعة لشركةاتالشرك

األدویة  في التجارة ٪ ١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربية المتحدة الشارقة درغ ستورجلفار - ١
والمعدات الطبية 

جلفار درغ ستور ذ م م - ٢
التجارة في األدویة  ٪ ١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربية المتحدة ظبي) (أبو

والمعدات الطبية 

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

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

خدمات إجراء العالج  و 
وإدارة  الطبي

المستشفيات

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

االستثمار في المجاالت  
التجاریة والصناعية  

والرعایة الصحية 
وإدارتها 

هيلث فيرست فارمسي ذ م  - ٦
التجارة في األدویة  ٪ ١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربية المتحدة ظبي)م (أبو

والمعدات الطبية 

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

والمعدات الطبية 

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

والمعدات الطبية 

٩ -
شركة فيوتشر ميدیكال 

األدویة  التجارة في ٪ ١٠٠٪ ١٠٠سلطنة عمان ليمتد
والمعدات الطبية 
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األنشطة (تتمة)-١

النسبة المئویة 
من الملكية 

الرقم  
مكان التأسيس  اسم الشركة التابعة التسلسلي 

٣٠
سبتمبر  
٢٠٢٢
(غير  
مدققة)

٣١
دیسمبر 
٢٠٢١
نشاط الشركة التابعة (مدققة)

الشركات التابعة المباشرة
جلفار هيلثي سيرفيسز التابعة لشركةاتالشرك

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

هيلث فيرست انفستمنت ذ م م التابعة لشركةاتالشرك
التجارة في األدویة  ٪ ١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربية المتحدة مسافي  صيدلية - ١

والمعدات الطبية 
ذ م م كواكب الصيدلياتالتابعة لشركةاتالشرك

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

تجارة التجزئة والجملة  
في األدویة

ومستحضرات التجميل 
ذات مسؤولية محدودةفارمسيز شركةزهرة الروضة لالتابعة اتالشرك

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

تجارة التجزئة والجملة  
في األدویة

ومستحضرات التجميل 

٢ -
٪ ١٠٠٪ ١٠٠المملكة العربية السعودیةزهرة الروضةشهد 

والجملة  تجارة التجزئة 
في األدویة

ومستحضرات التجميل 
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األنشطة (تتمة)-١

ليس لها أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة  الماليةالنتائجإن هذه الشــــــركات التابعة ليس لها أنشــــــطة تشــــــغيلية، وبالتالي فإن  ) أ
الكلية للمجموعة.المرحلية الموجزة 

وكما في تاریخ إعداد  .  (ج))٧(إیضـــــاح  التابعة كمجموعة اســـــتبعاد محتفظ بها للبيعةاإلدارة بتصـــــنيف الشـــــرك، قامت  ٢٠٢١خالل ســـــنة  )ب 
خالل السنة الحالية.من المتوقع أن یكتمل لكن لم یكتمل بيع الشركة التابعة بعد التقریر، 

ــ  نسبة، قامت الشركة األم بشراء٢٠٢١خالل سنة) ج السادة/) من"بالنت"ذ.م.م (بالنت فارمسيز  في شركة  الحصصمن  المتبقية  ٪  ٦٠الــ
Pharma SPV Ltd  البيـانـات المـاليـة الموحـدةفي بالنـتیتم توحيـد نتـائج  و ،  ٢٠٢١یوليو  ١من  یســـــــــــــري مفعولهـا اعتبـاراً ، وبنـاًء عليـه

).(أ)٦إیضاح(الموجزة المرحلية 

المنشآت من خالل ترتيب ملكية انتفاع مع المالك القانوني.یتم االحتفاظ بنسبة معينة من حصة المجموعة في هذه )د

ونظرًا ألن .في الشـركة التابعةحصـتها من  ٪١٠٠باسـتبعادالشـركة األم  قامت،٢٠٢٢سـبتمبر  ٣٠خالل فترة التسـعة أشـهر المنتهية في )ه 
جوهریًا على البيانات المالية الموحدة المرحلية  الشـــركة التابعةالســـتبعادلم یكن لها أنشـــطة تشـــغيلية، لم یكن التأثير المالي  الشـــركة التابعة

الموجزة الكلية للمجموعة.

جلف إنجكت  الشــركاتفي  من حصــتها  ٪٥١،  ٪٥٠٬٥،  ٪١٠٠م نســبة  ، باعت الشــركة األ٢٠٢١دیســمبر  ٣١خالل الســنة المنتهية في )و 
التوالي.ألفا فارما ذ.م.م على و ش ليمتدیجلفار بنغالدو ذ.م.م 

أسس إعداد البيانات المالية والتغيرات في السياسات المحاسبية-٢

أسس إعداد البيانات المالية١-٢

وفقًا للمعيار المحاسـبي  ٢٠٢٢سـبتمبر٣٠المنتهية في  أشـهرتسـعةالالموجزة للمجموعة لفترة  الموحدة المرحلية  تم إعداد البيانـــــــــــــــات الماليـــــــــــــــة  
.""التقاریر المالية المرحلية٣٤الدولي رقم 

الموجزة على كافة المعلومات واإلفصـــاحات المطلوبة في البيانات المالية الســـنویة الموحدة، وینبغي  المرحلية  ال تشـــتمل البيانات المالية الموحدة  
.٢٠٢١دیسمبر ٣١ویة للمجموعة كما في أن تقرأ جنبًا إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة السن

ليسـت بالضـرورة داللة على النتائج التي قد تكون متوقعة للسـنة  ٢٠٢٢سـبتمبر٣٠المنتهية في  أشـهرتسـعةالوعالوة على ذلك، إن نتائج فترة  
.٢٠٢٢دیسمبر ٣١المالية المنتهية في 

، ویجري  الشــركةلدى  العملة المســتخدمة  أیضــًا  یتم إعداد البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("درهم") وهو
.أقرب مليون درهم إال إذا أشير لغير ذلكتقریب جميع األرقام إلى 

ــتثناء  المرحليةیتم إعداد البيانات المالية الموحدة بالقيمة العادلة من خالل ودات المالية المقاســـــــة  الموجٍ الموجزة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخية، باســـــ
بالقيمة  المقاســةواألدوات المالية المشــتقةبنود الدخل الشــامل األخرى  بالقيمة العادلة من خالل  المقاســة  والموجودات المالية  األرباح أو الخســائر

).٢٠العادلة (إیضاح 
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-١٢-

(تتمة) أسس إعداد البيانات المالية والتغيرات في السياسات المحاسبية-٢

الجدیدة وتطبيقهاالتغيرات في السياسات المحاسبية٢-٢
ـــبية المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة مماثلة لتلك المتبعة عند إعداد البيانات المال ـــات المحاســــ ـــياســــ ية الموحدة  إن الســــ

ما یلي:، باستثناء ٢٠٢١دیسمبر ٣١السنویة للمجموعة للسنة المنتهية في 

(أدوات حقوق الملكية)نود الدخل الشامل األخرى موجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بال) أ (
إللغاء كأدوات حقوق ملكية مصــــنفة  لأن تختار تصــــنيف اســــتثماراتها في حقوق الملكية بشــــكل غير قابل  للمجموعةعند التثبيت األولي، یمكن  

األدوات  ٣٢بموجب المعيار المحاســـبي الدولي رقم  بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشـــامل األخرى عندما تســـتوفي تعریف حقوق الملكية  
ویتم تحدید التصنيف على أساس كل أداة على حدة.العرض وغير محتفظ بها للمتاجرة.-المالية

خل آخر في یتم تثبيت توزیعات األرباح كدإلى األرباح أو الخسـائر.إن األرباح والخسـائر من هذه الموجودات المالية ال یتم إعادة تصـنيفها أبداً 
عند تأكيد اســـــتحقاق الدفعة الخاصـــــة بها باســـــتثناء عندما تســـــتفيد المجموعة من هذه المبالغ  الموجز  المرحلي  بيان األرباح أو الخســـــائر الموحد  

ــامل   ـــترداد جزء من تكلفة بند الموجودات المالية، وفي هذه الحالة یتم تثبيت هذه األرباح في بنود الدخل الشـــ ـــلة كاســ إن أدوات  األخرى.المحصــ
حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى ال تخضع لتقييم االنخفاض في القيمة.

)١٠(إیضاح استثماراتها في حقوق الملكية المدرجة في هذه الفئةأحد اختارت المجموعة بشكٍل غير قابل لإللغاء تصنيف 

تعدیالت الجدیدة المتبعة من قبل المجموعةالمعایير والتفسيرات وال) ب (
ــيرات  المعایير  بعض  بتطبيقلم تقم المجموعة   . لم تقم المجموعة باالتباع  ٢٠٢٢ینایر  ١كما في  ألول مرةالســــاریة المفعولوالتعدیالتوالتفســ

.المبكر ألي معایير أو تفسيرات أو تعدیالت صادرة ولم یسر مفعولها بعد

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

المعيار ألول مرة
  بالمائة للتوقف عن تثبيت المطلوبات المالية ١٠الرسوم في اختبار نسبة  –الية  األدوات الم-٩المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم
 الضرائب على قياسات القيمة العادلة-الزراعة ٤١المعيار المحاسبي الدولي رقم

ليس لهذه التعدیالت أي تأثير على البيانـات الماليـة الموحدة الموجزة المرحلية للمجموعة.

المحاسبية الهامة  والتقدیرات واالفتراضاتاألحكام- ٣

الموجزة یتطلب من اإلدارة وضــع األحكام والتقدیرات واالفتراضــات التي تؤثر على تطبيق الســياسـات  المرحليةالموحدةإن إعداد البيانات المالية
.ج الفعلية عن تلك التقدیراتالمحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات والدخل والمصاریف. قد تختلف النتائ

ــبية  المرحلية الموجزةالموحدة  وعند إعداد هذه البيانات المالية   ــــــــات المحاســــــــ ــــــياســ ، كانت األحكام الجوهریة التي اتخذتها اإلدارة عند تطبيق الســــ
ــادر المطبقة في البيانات المالية   ــادر الرئيســــــية للتقدیرات غير المؤكدة نفس األحكام والمصــــ ــنة  الموحدة  للمجموعة والمصــــ الســــــنویة المدققة للســــ

.٢٠٢١دیسمبر ٣١المنتهية في 



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

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في  

-١٣-

مالء اإلیرادات من عقود الع-٤
معلومات اإلیرادات المفصلة ١-٤

فترة الثالثة أشهر المنتهية فيأشهر المنتهية فيتسعةفترة ال
سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
مليون درهممليون درهم مليون درهممليون درهم 
(غير مدققة)(غير مدققة) (غير مدققة)(غير مدققة) 

١٬٢٩٤٬٠٨٠٣٬١٤٢٦٬٢٣٨١٬٦المبيعاتإجمالي  
)١٤٬١()٧٬٣()٣٥٬٦()٢٩٬٥(ناقصًا: العموالت

١٬٢٦٤٬٥٧٦٧٬٥٤١٨٬٩٣٦٧٬٥صافي المبيعات
ناقصًا: صافي المبيعات المتعلقة بالعمليات  

))ه(٧المتوقفة (إیضاح  
)٤٬٧()٣٬١()٢١٬٢()١٠٬٢(

١٬٢٥٤٬٣٧٤٦٬٣٤١٥٬٨٣٦٢٬٨

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

محددة". وفيما یلي التقسيم الجغرافي إلجمالي اإلیرادات: 

فترة الثالثة أشهر المنتهية فيأشهر المنتهية فيتسعةفترة ال
سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
مليون درهممليون درهم مليون درهممليون درهم 

(غير مدققة)(غير مدققة) (غير مدققة)(غير مدققة) المعلومات الجغرافية 

٤٣٠٬٤٢٦٩٬٢١٤٧٬٩١٦٥٬٥اإلمارات العربية المتحدة
٤٧٧٬٨١٠٤٬٣١٥٥٬٣٨٨٬٨دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

٣٥٦٬٣٣٩٤٬٠١١٥٬٧١١٣٬٢دول أخرى 

١٬٢٦٤٬٥٧٦٧٬٥٤١٨٬٩٣٦٧٬٥
ناقصًا: صافي المبيعات المتعلقة بالعمليات  

)٤٬٧()٣٬١()٢١٬٢()١٠٬٢())ه(٧المتوقفة (إیضاح  

٥٤٬٣١٬٢٧٤٦٬٣٤١٥٬٨٣٦٢٬٨
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إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في  

-١٤-

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

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

(مدققة)(غير مدققة)
موجودات العقود

٢٬٥٧٨٤٧٧٬٠) ١١الذمم المدینة التجاریة (إیضاح 

مطلوبات العقود
٤٨٬٧٣٤٬٥سترداد االمطلوبات

١٢٬٦٢٣٬٣مبالغ مستحقةخصومات و 
٢٬٥٨٬٥مقدمة من العمالء دفعات 

١٨٬٢٣٩٬٠عموالت مستحقة الدفع 
٨٢٬٠١٠٥٬٣

التزامات األداء٣-٤

إلى  ٦خالل  –٢٠٢١سبتمبر  ٣٠(شهر١٢إلى  ٦یتم استيفاء التزام األداء عن بيع البضاعة عند التسليم وُیستحق الدفع عمومًا خالل  
من التسليم. شهر)١٢

والمعدات الممتلكات والمكائن -٥

متضـمناً ،مليون درهم٣٦٬٠–٢٠٢١سـبتمبر  ٣٠مليون درهم (٣١٬٨خالل الفترة الحاليةالممتلكات والمكائن والمعداتقيمةبلغت  أ)
.))١-٦ضاح  یإ(االستحواذ على شركة تابعة  عنمليون درهم٢١بقيمة  إضافة

مليون درهم).٥٢٬٤–٢٠٢١سبتمبر  ٣٠مليون درهم (٥٦٬٣بلغ االستهالك للفترة الحالية  )ب

).١٦یتم رهن بعض الممتلكات والمكائن والمعدات لدى المجموعة مقابل التسهيالت البنكية (اإلیضاح  ج)

مليون درهم)  ٣٬٧–٢٠٢١دیسمبر  ٣١مليون درهم (٣٬٧بلغ  بميضاللشركة األم على قطع أر والمباني المتعلقة بهإنشاء المصنع  د) تم
حكومة رأس الخيمة.من قبل  مملوكة  



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

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في  

-١٥-

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 . شركة بالنتعلىوالسيطرة الملكية حصص٪ من ١٠٠وبموجب ذلك أصبحت تمتلك،السعودیة وسلطنة عمان
١٬٠١لمقرضين بموجب تسهيل إعادة هيكلة الدیون بقيمة  اأحد الضامنين أمامبالنت٪، أصبحت  ١٠٠بنسبة  بالنتجلفار على  

، وبسبب ذلك  ٢٠٢١أكتوبر  ٢٠في  األمر  بخصوص هذاضمانسندعلى  بالنتمليار درهم وهي ملزمة بشروط التسهيل. وقعت  
)). (أ١٦إیضاحالضامن بموجب التسهيل (المنوط بها جميع االلتزامات بالوفاءعلى بالنتوافقت 

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

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

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

) ٧٬٩(-شقيقة خسائر إعادة قياس حصة سابقة في شركة 
) ٢٣١٬٣(-التوقف عن تثبيته عند الحصول على سيطرةتم استثمار في شركة شقيقة 

--في نهایة الفترة /السنة

ـــركة األم في  ج) تمت ـــتثمار الشــــ ــارة  ٢٠٢١یوليو  ١مليون درهم كما في ٢٣١٬٣بمبلغ  بالنتإعادة تقييم اســــ مما أدى إلى خســـــ
وبعــد ذلــك تم .درهم كمــا في ذلــك التــاریخ٢٣٩٬٢التي تبلغمليون درهم مقــارنــة بــالقيمــة الــدفتریــة  ٧٬٩بمبلغانخفــاض في القيمــة  

یوليو  ١ية الموجزة اعتباًرا من الموحدة المرحلوتم توحيدها في هذه البيانات الماليةشــقيقةاالســتثمار في شــركة التوقف عن تثبيت
).(أ)٦(إیضاح  ٢٠٢١

دمج األعمال ١-٦

استحواذ على حصة مساهمة إضافية في شركة بالنت فارمسيز ذ.م.م)أ
ــبةالمتبقيةالحصـــص، قامت الشـــركة األم بشـــراء  ٢٠٢١یوليو  ٨في   ــيز ذ.م.م (٦٠بنسـ مليون  ٢٨٦بمبلغ  )  "بالنت"٪ في شـــركة بالنت فارمسـ
على شركة بالنت.والسيطرة الملكية حصص٪ من ١٠٠وبالتالي الحصول على ، درهم

كجزء من الجهود اإلستراتيجية لزیادة قيمة المساهمين من خالل توسيع قدرات  الحصص٪ من  ٦٠نسبةتم إجراء هذا االستحواذ اإلضافي على
ـــویق الحالية لشــــركة جلفار لتشــــمل قطاعي التوزیع والتجزئة في جميع أنحاء اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية الســــ  عودیة  التصــــنيع والتسـ

ـــتح احتســــابوســــلطنة عمان. تم   ٣٠لفترة المنتهية في لواذ. تتضــــمن البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة  االســــتحواذ باســــتخدام طریقة االسـ
).٢٠٢١یوليو ١من تاریخ االستحواذ (أي فترة الثالثة أشهر) بمقارنة (أشهر التسعةنتائج شركة بالنت لفترة ٢٠٢٢سبتمبر 

مليون درهم  ٧٦٬٤بقيمة  ٢٠٢١ســبتمبر  ٣٠للفترة المنتهية في من صــفقة الشــراءأرباحتحقيق  بالنت٪ المتبقية في  ٦٠نتج عن شــراء حصــة  
:كما یلي

مليون درهم 
٥٩٣٬٧(ب))١- ٦(إیضاح المستحوذ عليها القابلة للتحدیدالقيم العادلة بتاریخ االستحواذ لصافي الموجودات 

)٢٨٦٬٠((ج)) ١-٦(إیضاح  مبلغ الشراء المحول
)٣٬٢٣١())ج(٦(إیضاح ٪٤٠القيم العادلة بتاریخ االستحواذ للحصة األولية بنسبة 

٤٬٧٦أرباح من صفقة الشراء
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(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في  

-١٦-

دمج األعمال (تتمة)١-٦

(تتمة) استحواذ على حصة مساهمة إضافية في شركة بالنت فارمسيز ذ.م.م)أ

ــــمبر  ٣١بحلول   المبلغ المؤقت  تعدیلتّم  وبناًء عليه،  لموجودات القابلة للتحدید المســــــتحوذ عليها صــــــافي االقيمة العادلة لتعدیلتّم  ،  ٢٠٢١دیســ
مليون درهم.٥٩٬٣بمبلغمبلغ األرباح من صفقة الشراء المحدد كما في تاریخ االستحواذ لعكس

الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المتحملة)ب 

العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحدید لبالنت كما في تاریخ االستحواذ:فيما یلي القيم ) ١
القيمة العادلة المثبتة 

عند االستحواذ
مليون درهم 

الموجودات 
٢١٬٠ممتلكات ومكائن ومعدات 

١٠٩٬١وجودات حق االستخدام م
١٩٠٬٥موجودات غير ملموسة 

٠٬٥الضریبة المؤجلة موجوداتبند 
٣٠٩٬٢مخزون 

٤٠٣٬٧) أدناه) ٣(ملحوظة(ذمم مدینة تجاریة وأخرى 
٥٬١٥٩النقدیة وشبه النقدیة 

٦٬١٩٣١٬
المطلوبات  

٢٠٬٤مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين 
١٬٤بند مطلوبات الضریبة المؤجلة 

١١٢٬٦عقود االیجار مطلوبات
٤٦٢٬٩والمبالغ المستحقة الدفعذمم دائنة تجاریة 

٤٬٢سلفيات بنكية
٬٧٥٩٩

٧٬٥٩٣مجموع صافي الموجودات القابلة للتحدید بالقيمة العادلة 

ــة  تحدید  االنتهاء منتم )٢ ـــتحوذ عليها القيمة العادلة للموجودات غير الملموســــــــــ ـــــــ ـــبتمبر ٣٠خالل الفترة المنتهية في المســ ـــــــ ســ
ــافي الموجوداتال یختلف. وبالتالي،٢٠٢٢ عن القيمة  في تاریخ االســـتحواذ اختالفًا جوهریًا  عند التقييم المرحليالمثبت  صـ

ـــــــتحواذ. وبناًء عليه،   ـــــــراء ألرباحاعلى  ال یلزم إدخال تعدیلالعادلة بتاریخ االســ ـــــــفقة الشــ في بيان األرباح أو المحققة من صــ
الخسائر الموحد الموجز المرحلي.

تحليل التدفقات النقدیة عند االستحواذج) 

مليون درهم 
١٥٩٬٥صافي النقد المستحوذ عليه من شركة تابعة

)٠٬٢٨٦(عند استحواذ حصة إضافية المبلغ المدفوع 
) ٥٬١٢٦(ذصافي التدفقات النقدیة عند االستحوا



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

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في  

-١٧-

مجموعات االستبعاد المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة-٧
جلف إنجكت ذ.م.مأ)

، قرر مجلس إدارة الشركة بيع شركة جلف إنجكت ذ.م.م ("جلف إنجكت")، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل. ٢٠١٩سنةخالل 

، أبرمت المجموعة اتفاقية بيع وشراء فيما یتعلق باستثمارها في جلف إنجكت. تم استيفاء اإلجراءات القانونية المتعلقة ٢٠٢١سنةخالل  
مليون ١٩٬٠بمبلغأرباحتثبيت. وبناًء على ذلك، تم  ٢٠٢١سنةء من بيع "جلف إنجكت" خالل  باستبعاد شركة جلف إنجكت وتم االنتها 

.التوقف عن التثبيتدرهم من قبل المجموعة عند 

لفترة المنتهية في ل)١٩ومع تصنيف جلف إنجكت كعملية متوقفة، لم یتم عرض نتائج جلف إنجكت ضمن المعلومات القطاعية (إیضاح  
.  ٢٠٢١سبتمبر ٣٠

من جلف إنجكت: المحققة)/المحملة على(وفيما یلي صافي التدفقات النقدیة 

سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في تسعةال
٢٠٢٢٢٠٢١

درهممليون درهم مليون 
(غير مدققة)(غير مدققة)

١٠٬٣-التشغيلية 
) ٩٬١(-االستثماریة 

) ١٬٠(-التمویلية 

١٬١-الواردة صافي التدفقات النقدیة

الخسارة األساسية والمخففة للسهم 
.١٧تم اإلفصاح عن الخسارة األساسية والمخففة للسهم في اإلیضاح  

ب) جلفار بنغالدیش ليمتد 

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

، دخلت المجموعة في اتفاقية بيع وشراء فيما یتعلق باستثمارها في شركة جلفار بنغالدیش. إن اإلجراءات القانونية المتعلقة ٢٠٢٠سنةخالل  
مليون ٠٬٥. وبناًء عليه، تم تثبيت ربح بمبلغ  ٢٠٢١سنةاكتمل بيع جلفار بنغالدیش خالل  و باستبعاد شركة جلفار بنغالدیش تم استيفاؤها  

المجموعة عند التوقف عن التثبيت.درهم من قبل

للفترة المنتهية )١٩ومع تصنيف جلفار بنغالدیش كعملية متوقفة، لم یتم عرض نتائج جلفار بنغالدیش ضمن المعلومات القطاعية (إیضاح 
.  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠في 



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

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في  

-١٨-

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

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

سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في تسعةال
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

* (غير مدققة)(غير مدققة)

٠٬١-التشغيلية 
) ٠٬١(-االستثماریة 

--صافي التدفقات النقدیة 

٢٠٢١مارس ٣١* تمثل ثالثة أشهر من النشاط قبل عملية البيع بتاریخ  

الخسارة األساسية والمخففة للسهم 
.١٧تم اإلفصاح عن الخسارة األساسية والمخففة للسهم في اإلیضاح  

جلفار للصناعات الدوائية ش.م.عج) 

("جلفار اثيوبيا"). ومن المتوقع أن یكتمل بيع جلفار للصناعات الدوائية ش.م.ع، قرر مجلس إدارة الشركة بيع شركة  ٢٠٢١سنةخالل  
. وبناًء عليه، تم تصنيف جلفار اثيوبيا كمجموعة استبعاد محتفظ بها للبيع وكعملية متوقفة.الحاليةسنة الجلفار اثيوبيا خالل 

). ولم یتم قيد القيمة ١٩ومع تصنيف جلفار اثيوبيا كعملية متوقفة، لم یتم عرض نتائج جلفار اثيوبيا ضمن المعلومات القطاعية (إیضاح  
المرحلي الدفتریة فورًا قبل وبعد تصنيف مجموعة االستبعاد كمحتفظ بها للبيع. وتم عرض معلومات المقارنة في بيان الدخل الشامل الموحد 

سبتمبر ٣٠لفترة المنتهية في  خالل اللمجموعة إلظهار العمليات المتوقفة لشركة جلفار اثيوبيا بشكٍل منفصل عن العمليات المستمرة  الموجز
. ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠و٢٠٢٢

جلفار إثيوبيا: )المحملة على(/منالمحققةوفيما یلي صافي التدفقات النقدیة 
سبتمبر ٣٠التسعة أشهر المنتهية في 

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

) ١٬٥(٥٬٦التشغيلية 
) ٠٬٤(-االستثماریة 

) ١٠٬()٠٬١(التمویلية 

) ٢٬٠(٥٬٥) الصادرالوارد/(صافي النقد  

الخسارة األساسية والمخففة للسهم 
.١٧تم اإلفصاح عن الخسارة األساسية والمخففة للسهم في اإلیضاح  



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

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في  

-١٩-

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

)Alpha Pharma L.L.Cألفا فارما (ج) شركة

ــبة ، ، تم إبرام اتفاقية بيع وشــــراء٢٠٢١مایو ٩بتاریخ   ــركة ألفا فارما ذ.م.م٪ في  ٥١حيث وافقت المجموعة على بيع حصــــتها بنســ ("ألفا  شــ
.)Cigalah(سقالةإلى شركة")  فارما 

إلى موافقة الهيئة العامة للمنافســة في المملكة العربية الســعودیةوالذي یتطلب،  ألفا فارما اإلجراءات القانونية المتعلقة باســتبعاد شــركةوردت
ـــتيفاء اإلجراءات القانونية األخرى .  أمور أخرى، خالل الفترة الحاليةجانب ـــــــ ینتهي اكتمال هذه اإلجراءات  و .  ٢٠٢٢مایو ١٩بتاریخ  وتم اســ

ــــــيطرة  القانونية بنقل  ــــــركة فارما ألفا  الســ ــقالةإلى  على شــ ــــــركة ســــــ ــافي الموجودات التوقف عنتمو . شــ تثبيت القيم الدفتریة ذات العالقة لصــــــ
مليون درهم من قبل المجموعة عند ٨٬٥وبناًء عليه، تم تثبيت أرباح بقيمة .  ٢٠٢١ســنةخالللشــركة ألفا فارما  والحصــص غير المســيطرة 

التوقف عن التثبيت.

للفترة المنتهية في )١٩المعلومات القطاعية (إیضــاح  في  ألفا فارما  نتائج شــركةكعملية متوقفة، لم یتم عرض شــركة ألفا فارما  ومع تصــنيف  
.٢٠٢١سبتمبر  ٣٠

ألفا فارما:المحققة من شركة/على)  وفيما یلي صافي التدفقات النقدیة (المحملة 

سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في تسعةال
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

* (غير مدققة)مدققة)(غير 

) ٧٬٠(-التشغيلية 
١٥٬٤-التمویلية 

٨٬٤-الواردة صافي التدفقات النقدیة 

.٢٠٢١ومای٩أشهر من النشاط قبل عملية البيع بتاریخ  أربعةیمثل  *



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

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في  

-٢٠-

مجموعات االستبعاد المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة (تتمة)-٧
العمليات المتوقفة:) وفيما یلي نتائج  ه

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةفترة ال
٢٠٢٢٢٠٢١

جلفار للصناعات ألفاجلفار جلف للصناعات ارجلف
اإلجمالي الدوائية ش.م.ع* فارما ذ.م.م** بنغالدیش ليمتد*** إنجكت ذ.م.مش.م.ع الدوائية

مليون مليون مليون مليون مليون مليون 
درهم درهم درهم درهم درهم درهم 

(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة) 
١٠٬٢١٢٬٠١٬٨١٬٣٦٬١٢١٬٢إیرادات من عقود مع العمالء

) ١٩٬٧() ٣٬٨() ٦٬١() ١٬٠() ٨٬٨()٥٬٥(اإلیراداتتكلفة 
٢٬٣١٬٥) ٤٬٨(٤٬٧٣٬٢٠٬٨إجمالي األرباح/(الخسائر) 

٣٬١٣٬٦٠٬٣٠٬١٧٬١-دخل آخر 
) ٣٬٩() ٠٬٦() ٠٬٢() ٢٬٠() ١٬١()٠٬٨(مصاریف بيع وتوزیع

) ٩٬٤(-)٩٬٢(-) ٠٬٢(-مصاریف عمومية وإداریة 
) ٤٬٧(١٬٨) ١٣٬٩(٣٬٩٥٬٠٢٬٤أرباح/(خسائر) تشغيلية 

٠٬١---٠٬١-دخل تمویل 
)٠٬٤(-) ٠٬١()٠٬٢() ٠٬١(-تكاليف تمویل 

لفترة من  لالربح/(الخسارة) قبل الضریبة 
) ٥٬٠(١٬٨) ١٤٬٠(٣٬٩٥٬٠٢٬٢العمليات المتوقفة

) ٢٬٤() ٠٬٥() ١٬٩(--)١٬٢(ضریبة الدخل مصروف 
) ٧٬٤(١٬٣) ١٥٬٩(٢٬٧٥٬٠٢٬٢العمليات المتوقفة عنفترةللالربح/(الخسارة) 

: العائدة إلى
) ٢٬٢(٠٬٧) ٩٬٠(١٬٥٥٬٠١٬١مساهمي الشركة األم
) ٥٬٢(٠٬٦) ٦٬٩(١٬١-١٬٢حصص غير مسيطرة 

٧٬٤(١٬٣) ١٥٬٩(٢٬٧٥٬٠٢٬٢ (
.٢٠٢١مایو٩شهر من النشاط قبل عملية البيع بتاریخ أ٤یمثل *

. ٢٠٢١مارس  ٣١أشهر من النشاط قبل عملية البيع بتاریخ ٣** یمثل 
.٢٠٢١سبتمبر١أشهر من النشاط قبل عملية البيع بتاریخ ٨** یمثل 



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

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في  

-٢١-

مجموعات االستبعاد المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة (تتمة)-٧
(تتمة)) وفيما یلي نتائج العمليات المتوقفة:ه

سبتمبر              ٣٠أشهر المنتهية في الثالثةفترة 
٢٠٢٢٢٠٢١

جلفار للصناعات ألفاجلفار جلف جلفار للصناعات 
اإلجمالي الدوائية ش.م.عفارما ذ.م.مبنغالدیش ليمتدإنجكت ذ.م.م*الدوائية ش.م.ع 

مليون مليون مليون مليون مليون مليون 
درهم درهم درهم درهم درهم درهم 

(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة) 
٢٬٩٤٬٧--٣٬١١٬٨إیرادات من عقود مع العمالء

) ٢٬٩() ١٬٥(--) ١٬٤()١٬٦(تكلفة اإلیرادات
١٬٤١٬٨--١٬٥٠٬٤إجمالي األرباح 

٠٬١٢٬٣--٢٬٢-دخل آخر 
) ٠٬٤() ٠٬٢(--) ٠٬٢()٠٬٢(مصاریف بيع وتوزیع

) ٠٬٨(---) ٨٠٬(-مصاریف عمومية وإداریة 
١٬٣٢٬٩--١٬٣١٬٦تشغيلية أرباح
) ٠٬١(---) ٠٬١(-تمویلتكلفة
لفترة من  لقبل الضریبة  الربح

١٬٣٢٬٨--١٬٣١٬٥العمليات المتوقفة
) ٣٠٬() ٠٬٣(---)٠٬٤(ضریبة الدخل مصروف 

٠١٬٥٢٬--٠٬٩١٬٥العمليات المتوقفة منفترةللالربح 
: العائدة إلى

٠٬٥٢٬٠--٠٬٥١٬٥مساهمي الشركة األم
٥٠٬٠٬٥---٠٬٤حصص غير مسيطرة 

٠١٬٢٬٥--٠٬٩١٬٥

.٢٠٢١سبتمبر١من النشاط قبل عملية البيع بتاریخ ین *یمثل شهر 

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



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

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في  

-٢٢-

مجموعات االستبعاد المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة (تتمة)-٧
: هي كالتاليالفترة/السنةالفئات الرئيسية لموجودات ومطلوبات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع كما في و) إن

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠

جلفار للصناعات الدوائية جلفار للصناعات الدوائية 
ش.م.عش.م.ع

مليون ن مليو
درهم درهم 

(مدققة)(غير مدققة) 
الموجودات 

٣٬١٣٬٥ممتلكات ومكائن ومعدات 
٤٬٤٦٬٨مخزون 

٣٬٠٣٬٨ذمم مدینة تجاریة وأخرى 
١٤٬٤٩٬٧ي الصندوق ف أرصدة لدى البنوك ونقد 

٢٤٬٩٢٣٬٨موجودات محتفظ بها للبيع

المطلوبات 
٧٬٦٨٬٠ومبالغ مستحقة الدفعذمم دائنة تجاریة 

٧٬٦٨٬٠مطلوبات مرتبطة مباشرة بموجودات محتفظ بها للبيع

١٧٬٣١٥٬٨مباشرة بموجودات محتفظ بها لغرض البيعصافي الموجودات المرتبطة
)٧٬١()٨٬٣(يطرةالحصة غير المسمباشرة على ناقصًا: صافي الموجودات العائد

٩٬٠٨٬٧بمجموعة االستبعاد حصة المجموعة من صافي الموجودات المرتبطة مباشرة



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

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في  

-٢٣-

المخزون - ٨
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

(مدققة)(غير مدققة)

١٥٤٬٨١٤٦٬٨(ب))ملحوظة مواد أولية (
٥٦٬٨٦٤٬٠مواد التعبئة 

١٤٬٥١٦٬٤األعمال قيد التنفيذ 
٣٩٨٬٧٤٢٠٬٦بضاعة تامة الصنع 
٠٬٦٩٬٠بضاعة في الطریق 

٣١٬٦١٨٬٦مواد استهالكية
٤٨٬٦٤١٬٠قطع غيار 

٧٠٥٬٦٧١٦٬٤
) ٥٥٬٧()٣٥٬٣((أ)) ملحوظةالمخزون (خسائرناقصًا: مخصص

٦٧٠٬٣٦٦٠٬٧
) ٦٬٨()٤٬٤())و(٧ملحوظة ناقصًا: المخزون العائد إلى موجودات محتفظ بها للبيع (

٦٦٥٬٩٦٥٣٬٩

كانت كما یلي: خالل الفترة/السنة للمجموعة خسائر المخزون إن الحركات في مخصص )أ

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

(مدققة)(غير مدققة)

٥٥٬٧٥٦٬٠بدایة الفترة/ السنةفي الرصيد 
١٤٬٩١٦٬٤السنةالفترة/ محمل خالل 

) ٣٨٬٤()٣٥٬٣(السنة الفترة/مشطوبات خالل
٢١٬٧-السنة/دمج األعمال خالل الفترةعند المستحوذ عليه 

٣٥٬٣٥٥٬٧الرصيد في نهایة الفترة/ السنة

طرف ثالث. یحتفظ بها ) التي مليون درهم٥٬٨–٢٠٢١دیسمبر ٣١مليون درهم (١٬٠بمبلغالمواد الخامذلكیشمل)ب

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر - ٩

اإلماراتي ومحتفظ بها للمتاجرة ضمن أوراق مالية غير  إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مصنفة بالدرهم  
مدرجة وتتضمن ما یلي: 

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

مليون درهممليون درهم 
(مدققة)(غير مدققة)

١٩٬٥٬٥١٩داخل أسواق دولة اإلمارات العربية المتحدة 



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

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في  

-٢٤-

(تتمة) خالل األرباح أو الخسائرالموجودات المالية بالقيمة العادلة من - ٩

:خالل الفترة/السنةفيما یلي الحركات في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

درهممليون درهم مليون 
(مدققة)(غير مدققة)

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

٥٬١٩٬٥١٩

یبلغ استثمار المجموعة في أسهم هذه  و في منشأة تعمل في مجال تصنيع مواد التعبئة.  استثمارًا  غير المدرجة  األسهمفي  االستثمارات  تمثل
نمو توزیعات نموذج٪. وقامت اإلدارة بإجراء تقييم وسجلت االستثمار بالقيمة العادلة. تم احتساب القيمة العادلة باستخدام  ٧٬٢٥المنشأة  
. ویتم تصنيفها على أنها قيم عادلة من المستوى الثالث من مستویات قياس  نموذج نمو توزیعات األرباح)–٢٠٢١دیسمبر  ٣١األرباح (

). ٢٠ة بالمالحظة بما في ذلك مخاطر ائتمان الطرف المقابل (إیضاح ر إدخال معطيات غير جدیالقيمة العادلة بسبب

ى خر الدخل الشامل األ بنود الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل - ١٠

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

درهممليون درهم مليون 
(مدققة)(غير مدققة)

-٣٬٧بنود الدخل الشامل األخرى  بالقيمة العادلة من خالل القيمة العادلة للموجودات المالية 

خالل الفترة/السنة:بنود الدخل الشامل األخرى القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل فيما یلي الحركات في 

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

درهممليون درهم مليون 
(مدققة)(غير مدققة)

--في بدایة الفترة/ السنةالقيمة العادلة
-٧٬٣خالل الفترة/ السنة اإلضافات 
--إعادة التقييم للفترة/السنة عندالمحققة غير)الخسارةاألرباح/( 

٣٬٧-

سبتمبر ٣٠وللفترة المنتهية في مليون درهم.١٬٦احتياطي قيمة عادلة سالب بمبلغ بتثبيت ، قامت المجموعة٢٠٢٢یونيو ٣٠خالل
بمبلغ ال شيء ، ما نتج عنه احتياطي قيمة عادلةدرهممليون ١٬٦، قامت المجموعة بتثبيت احتياطي قيمة عادلة موجب بمبلغ ٢٠٢٢

. ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠للفترة المنتهية في  

. لمكافحة أمراض القلب واألوعية الدمویةلعالجات المبتكرةتطویر ا تمثل االستثمارات في األسهم المدرجة استثمارًا في منشأة تعمل في مجال  
من بالقيمة العادلةبشكل غير قابل لإللغاءاالستثمارتصنيفوتم  .  هذه المنشأةفي٪٢٬٢حصص غير مسيطرة بنسبة  المجموعة  وتملك

.حيث ترى المجموعة أن االستثمار استراتيجي بطبيعتهخالل بنود الدخل الشامل األخرى 



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

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في  

-٢٥-

ذمم مدینة تجاریة وأخرى - ١١
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

(مدققة)(غير مدققة)

٧٥٨٬٧٦٤٩٬٤ذمم مدینة تجاریة
) ١٧٢٬٤()١٨٠٬٥() (أ)ملحوظة(ناقصًا: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

٥٧٨٬٢٤٧٧٬٠
٥٤٬٥٤٩٬٥دفعات مقدمة إلى الموردین 

١١٬٢٩٬٥مصاریف مدفوعة مقدماً 
٢١٬٢١٣٬٣ذمم ضریبة القيمة المضافة المدینة 

٩٬١٢٬٥مستحقة من الموردینخصومات وعموالت وحسومات
٩٬٨٦١٬٢شركة تابعة تم سحب االستثمار منها ذمم مدینة من

٢٠٬٢٣٣٬٩ذمم مدینة أخرى 

٧٠٤٬٢٦٤٦٬٩
ناقصًا: الذمم المدینة التجاریة واألخرى العائدة 

) ٣٬٨()٣٬٠())و(٧للموجودات المحتفظ بها للبيع (إیضاح  

٧٠١٬٢٦٤٣٬١

االئتمان المتوقعة خالل الفترة/ السنة هي كما یلي:إن الحركة في مخصص خسائر )أ
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

(مدققة)(غير مدققة)

١٧٢٬٤٤١٧٬٨الرصيد في بدایة الفترة/ السنة
١٠٬٦٢٬٠لفترة/ للسنةلالمحمل

) ٢٩٢٬٢()٢٬٥(لسنةاالمشطوب خالل 
٤٤٬٨-السنة دمج األعمال خالل عند المستحوذ عليه 

١٨٠٬٥١٧٢٬٤الرصيد في نهایة الفترة/ السنة

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

وموزعها األم جة لهذا الحظر، حدث تراجع كبير في األنشــطة التجاریة بين الشــركة المملكة العربية الســعودیة إلى ذلك الموزع. نتي
مليون درهم فيما ٢٨٧٬١قيدت اإلدارة مخصــــصــــًا بمبلغ ٢٠١٨، في  الســــعودي وتدهورت آجال اســــتحقاق الذمم المدینة، وبالتالي

یتعلق باألرصدة المستحقة من هذا الموزع.

ـــنةخالل   ـــدة القائمة٢٠٢١ســــ ــویة األرصــــ ـــركة األم بالتفاوض مع الموزع لتســـــ ــویة مع الموزع . و ، قامت إدارة الشــــ عند إجراء التســـــ
وقامت ٢٠٢١مایو ٣١ن والمطلوبات حتى تاریخ  ين التجاریيالســــــعودي، قامت إدارة الشــــــركة األم بتســــــویة جميع أرصــــــدة المدین

المخصصات ذات العالقة.شطبب



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

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في  

-٢٦-

ه النقدیة النقدیة وشب - ١٢
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

(مدققة)(غير مدققة)

١٠٤٬٤١٣٨٬٥الحسابات الجاریة 
٦٬٩١٧٬٤قصيرة األجل بنكية ودائع 

٤٬٠٣٬٤نقد في الصندوق 

١١٥٬٣١٥٩٬٣
النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك 

١٤٬٤٩٬٧))و(٧العائدة إلى موجودات محتفظ بها للبيع (إیضاح 

١٢٩٬٧١٦٩٬٠نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك 

) ١٦٬٣()٦٬٩(ناقصًا: ودائع ألجل تستحق بعد ثالثة أشهر وأقل من سنة

٨٬١٢٢٧٬١٥٢النقدیة وشبه النقدیة 

رأس المال- ١٣
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

(مدققة)(غير مدققة)

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

٣٬١٬١٥٥٣٬١٬١٥٥درهم لكل منها ١بقيمة اسمية 

االحتياطي القانوني - ١٤

، أنشأت الشركة احتياطًيا قانونيًا بتخصيص ما ٢٠٢١لسنة ٣٢وفقًا لقانون الشركات التجاریة االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 
خسائر لوجود نظرًا  ، ولكن٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠أرباح صافية للفترة المنتهية في  وتتمتع الشركة بوضع.٪ من األرباح لكل عام١٠نسبته  
هذا االحتياطي غير قابل للتوزیع إال و ، لم یتم تكوین أي مخصص إضافي في االحتياطي القانوني. الفترةنهایة كما في الشركة لدىمتراكمة

في الحاالت التي یسمح بها القانون. 



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

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في  

-٢٧-

الحصص غير المسيطرة-١٥
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

(مدققة)مدققة)(غير 

٨٬٣٧٬١الحصص غير المسيطرة 

طرف مساهم بحصة األقلية في إحدى الشركات التابعة للمجموعة قام ،  ٢٠٢١سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في  التسعةفترة  خالل  )أ
المملكة العربية السعودیة   ولم تكن هناك مثل هذه .مليون درهم١٬١بقيمة  بضخ رأس مالار منها  التي تّم سحب االستثمفي 
المعامالت في الفترة الحالية. 

ذلك، وخالل  )ب المنتهية في  تسعةالفترة  عالوًة على  تثبيت الحصص غير المسيطرة  ٢٠٢١سبتمبر٣٠أشهر  تم التوقف عن   ،
مليون درهم، على حساب استبعاد الشركات ١٣٦٬٥بمبلغ  ألفا فارما،  للشركات التابعة للمجموعة، شركة جلفار بنغالدیش وشركة  

ولم تكن هناك مثل هذه المعامالت في الفترة الحالية.التابعة.

بنكية سلفيات - ١٦
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠تاریخ االستحقاق سعر الفائدة (%) 

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم 

(مدققة)(غير مدققة) 
متداولة وسلفيات قروض 

تترتب عليها فوائد 

سحوبات على المكشوف
١١٩٬٧٥٤٬٤عند الطلب ٪٢أشهر زائدًا ٣بسعر إیبور لفترة (ب))ملحوظة(وإیصاالت أمانة

مليون درهم  ٦٦٥بمبلغقرض 
-٢٠٣٠١٦٬٦یوليو ١٧٪٢٬٥٠أشهر زائدًا ٣بسعر إیبور لفترة (أ))ملحوظة(

١٣٦٬٣٥٤٬٤

غير متداولة وسلفيات قروض 
تترتب عليها فوائد 

مليون درهم ٦٦٥قرض بمبلغ 
٢٠٣٠٦٤٨٬٤٦٦٥٬٠یوليو ١٧٪٢٬٥٠أشهر زائدًا ٣بسعر إیبور لفترة (أ))ملحوظة(

٧٨٤٬٧٧١٩٬٤التي تترتب عليها فوائد البنكيةإجمالي القروض 



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

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في  

-٢٨-

(تتمة)سلفيات بنكية وأخرى - ١٦

ـــهيالت  ٢٠٢١ســــنةخالل  )أ ، أبرمت الشــــركة األم اتفاقية ترتيب قرض مشــــترك مع مجموعة من البنوك المحلية. یتكون إجمالي التسـ
مليون درهم  ٢٦٠مليون درهم وتســــــــــهيل تقليدي لرأس المال العامل بقيمة ١٥٠المشــــــــــتركة من تســــــــــهيل قرض إجارة ألجل بقيمة 

مليار درهم. كما في تاریخ التقریر، كان لدى الشــــركة  ١٬٠١لتســــهيل یبلغ  مليون درهم بحجم إجمالي ل٦٠٠وتســــهيل تقليدي بقيمة 
. إن القرض ألجل المســـــحوب مليون درهم)٢٩٠٬٦–٢٠٢١دیســـــمبر ٣١(مليون درهم٢٢٥٬٣تســـــهيالت غير مســـــحوبة بقيمة 

دیة) كما في تاریخ التقریر  مليون درهم من التســهيالت التقلي٥١٥مليون درهم من تســهيل اإلجارة و١٥٠مليون درهم (٦٦٥بمبلغ 
.٢٠٢٣یوليو  ٣٠یستحق الدفع على أقساط ربع سنویة تبدأ من 

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

 الرهن السلبي على الموجودات باستثناء أو إذا تم تحدیدها كموجودات مسموح بها.
 ــة التـ ـــــموـنة والموجودات التي تمثـل  التـنازل عن بوليصــــــــــــ ـــــــ أمين على أعمـالهـا وموجوداتهـا (بمـا في ذلـك الموجودات المضــ

.موجودات اإلجارة من وقت آلخر)
  والتعهد بتوجيهها ســنوًیا من خالل حســاب تحصــيل المدین  ٪٧٥التنازل عن الذمم المدینة للعمالء الرئيســيين حتى نســبة

.لدى البنك
  والمخزون ن والمعداتالممتلكات والمكائرهن عام على.
 (أ))٦(إیضاح  لشركة تابعةضمان تجاري.

ــع اتفاقية قرض المجموعة المشــــــترك لشــــــروط العهود، حيث یتعين على الشــــــركة اســــــتيفاء بعض النســــــب المالية الرئيســــــية تخضــــ
.٢٠٢٢دیسمبر ٣١وستخضع لالختبار من السنة المنتهية في  

وإیصاالت األمانة السحب على المكشوف من البنوك)ب

. وبشكل عام، یتم في تواریخ السداد المتفق عليها /عند الطلبوإیصاالت األمانة  یستحق سداد السحب على المكشوف من البنوك  •
تجدید هذه التسهيالت البنكية على أساس منتظم. 

تحتسب الفائدة على السحب على المكشوف وتضاف إلى الحساب شهریًا.•

كانت كما یلي: خالل الفترة/السنة إن الحركة في السلفيات ج) 

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

(مدققة)(غير مدققة)

٧١٩٬٤٦١١٬٨في بدایة الفترة/ السنةالرصيد 
) ٥٥٠٬٠(-ناقصًا: القروض المسددة خالل الفترة/ السنة 

٦٥٬٣٦٦٥٬٠سحب جدیدةزائدًا: عمليات 
٢٬٤-زائدًا: المستحوذ عليه عند دمج األعمال 

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

٧٨٤٬٧٧١٩٬٤في نهایة الفترة/ السنة الرصيد 



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

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في  

-٢٩-

(الربح األساسي للسهم)األساسي للسهم الخسارة- ١٧

العائدة لحاملي األسهم في الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم  للسنةاألرباحیتم احتساب الربح األساسي للسهم بتقسيم )أ
. الفترةالقائمة خالل 

فترة الثالثة أشهر المنتهية فيأشهر المنتهية فيتسعةفترة ال
سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
مليون درهممليون درهم مليون درهممليون درهم 
(غير مدققة)(غير مدققة) (غير مدققة)(غير مدققة) 

عن الفترة العائدة إلى حملة الربح  
:حقوق ملكية الشركة األم

٨٬٩١٠٥٬٤٣٬٦٥١٬٣العمليات المستمرة
٠٬٥٢٬٠)٢٬٢(١٬٥(ه))٧(إیضاح  العمليات المتوقفة 

للفترة العائدة إلى مساهمي الربح
١٠٬٤١٠٣٬٢٤٬١٥٣٬٣الشركة األم

٣٬١٬١٥٥١٬١٥٥٬٣٣٬١٬١٥٥١٥٥٬٣١٬المتوسط المرجح لعدد األسهم

العائدة إلى  الربح األساسي للسهم 
٠٬٩٨٬٩٠٬٤٤٬٦(بالفلس اإلماراتي)األمالشركة مساهمي 

األساسي للسهم من العمليات المستمرةالربح
٠٬٨٩٬١٠٬٣٤٬٤العائدة إلى مساهمي الشركة األم (بالفلس اإلماراتي)

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

فترة الثالثة أشهر المنتهية فيأشهر المنتهية فيتسعةفترة ال
سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
مليون درهممليون درهم مليون درهممليون درهم 
مدققة)(غير  (غير مدققة) (غير مدققة)(غير مدققة) 

عن الفترة العائدة إلى حملة حقوق (الخسائر)/األرباح
من العمليات ملكية الشركة األم

المتوقفة (بالمليون الدرهم)
٠٬٥٢٬٠)٢٬٢(١٬٥

األساسية للسهم من العمليات المتوقفة (الخسائر)/األرباح
ملكية الشركة العائدة إلى حملة حقوق 

٠٬٠٤٠٬٢)٠٬٢(٠٬١(بالفلس اإلماراتي)األم 

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



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

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في  

-٣٠-

أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة- ١٨

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

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

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

عالقةيأ) 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. 

فترة الثالثة أشهر المنتهية فيأشهر المنتهية فيتسعةفترة ال
سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

مليون درهممليون درهم مليون درهممليون درهم 
(غير مدققة)(غير مدققة) (غير مدققة)(غير مدققة) 

--٥٦٬٤-المبيعات لشركة شقيقة

٣٢٬٨-٣٢٬٨-دخل آخر

تعویضات موظفي اإلدارة العليا للمجموعة )ب

للمجموعة هي كما یلي:إن مكافآت موظفي اإلدارة العليا  

فترة الثالثة أشهر المنتهية فيأشهر المنتهية فيتسعةفترة ال
سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
مليون درهممليون درهم مليون درهممليون درهم 
(غير مدققة)(غير مدققة) (غير مدققة)(غير مدققة) 

٧٬٩٩٬١٢٬٦٤٬٢مزایا قصيرة األجل
مزایا الحقة النتهاء الخدمة 

-٠٬٧-١٬٨والمزایا طویلة األجل األخرى 
---١٬٩مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

١١٬٦٩٬١٣٬٣٤٬٢



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

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في  

-٣١-

المعلومات القطاعية - ١٩

وخدماتها وهي تمتلك القطاعات التشــــــغيلية التالية والتي بموجبها ألغراض إداریة تم تنظيم المجموعة لقطاعات أعمال اســــــتنادًا إلى منتجاتها  
تقدم الشركة تقاریرها وهي كما یلي:

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

المسـؤول الرئيسـي راقب  یصـنيع. و األرباح بين الشـركات من قطاع التشـطبوتأثير  المبيعات من قطاع التصـنيع إلى قطاع بالنت تم اسـتبعاد 
النتائج التشــــــغيلية لوحدات أعمالها بشــــــكل منفصــــــل لغرض اتخاذ القرارات حول توزیع الموارد اتخاذ القرارات بشــــــأن العمليات التشــــــغيليةعن 

غيلية في وتقييم األداء. یتم تقييم األداء القطاعي اســتنادًا إلى األرباح أو الخســائر التشــغيلية ویقاس بما یتماشــى مع األرباح أو الخســائر التشــ 
لبيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة.ا

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

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

مجموعة.الربح للالقطاعية المقدمة تتعلق بصورة أساسية بمستوى صافي



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

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في  

-٣٢-

المعلومات القطاعية (تتمة) - ١٩
مدققة) غير (٢٠٢١سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةاللفترة (غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةاللفترة 

المجموع قطاعات أخرى استثمارات بالنتتصنيعالمجموع قطاعات أخرى استثمارات بالنت تصنيع
مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون 
درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم 

٧٤٦٬٣--١٬٢٥٤٬٣٥٣٤٬٥٢١١٬٨--٥١٥٬٣٧٣٩٬٠إیرادات القطاع 

٧٧٬٤) ١٥٬٥() ٢٨٬٠(٨٬٩١١٣٬٠٧٬٩)٢٣٬٤(٣٠٬٧٢٬٠)٠٬٤(نتائج القطاع 
استهالك ممتلكاتمصاریف 

٥٢٬٤--٥٦٬٣٥٠٬٩١٬٥--٥٠٬٠٦٬٣ومكائن ومعدات 

موجوداتمصاریف استهالك
٦٬٨--٦٬٨-٢٧٬٠--٢٧٬٠-حق االستخدام 

مصاریف إطفاء موجودات
٠٬٤---١٢٬٥٠٬٤---١٢٬٥غير ملموسة
خسائر الحصة في 

) ٣١٬٤(-) ٣١٬٤(-------الشركة الشقيقة

(مدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠
المجموع قطاعات أخرى استثمارات بالنتتصنيعالمجموع قطاعات أخرى استثمارات بالنت تصنيع
مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون 
درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم 

٠٠٩٬١١٬١٬٢٨٣٬٢٢٦٬٨١١٥٬٣٢٬٤٣٤٬٤٠٠٢٬١١٬١٬٢٢١٬٦١٩٬٥١٥٩٬٣٢٬٤٠٢٬٥موجودات القطاع 

٧١٩٬٤١٬٤٥٤٬٥-٧٨٤٬٧١٬٤٧٧٬٩٣٥٩٬٥٣٧٥٬٦-٢٨٦٬٩٤٠٦٬٣القطاع مطلوبات 



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

(غیر مدققة) ٢٠٢١مارس ٣١في 

-٣٣-

المعلومات القطاعية (تتمة) - ١٩

المعلومات حسب المنطقة الجغرافية
ــتند الموجودات غير المتداولة  ٨وفقًا للمعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية رقم   أدناه إلى الموقع الجغرافي الذي تحتفظ المجموعة فيه ، تســــــــ

.، تستثني الموجودات غير المتداولة المعلن عنها أدناه األدوات المالية٨وفقًا للمعيار الدولية إلعداد التقاریر المالية رقم .بموجودات

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

المجموع 

اإلمارات 
العربية  
عمانالمتحدة 

المملكة  
العربية  
أخرى السعودیة 

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

٦٢٠٬٨٦٠٣٬٩٣٬٣١٣٬٥٠٬١الممتلكات والمكائن والمعدات
١٢١٬٦٣١٬١١١٬٥٧٨٬٨٠٬٢موجودات حق االستخدام 
١٥٨٬١٧٠٬٠٩٬٢٧٦٬٩٢٬٠موجودات غير ملموسة 

(غير مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتهية في التسعة أشهر 

المجموع 

اإلمارات 
العربية  
عمانالمتحدة 

المملكة  
العربية  
أخرى السعودیة 

مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 

١٬٢٥٤٬٣٤٣٠٬٤٩١٬٧٣٥٠٬٤٣٨١٬٨االیرادات

(مدققة) ٢٠٢١دیسمبر٣١

المجموع 

اإلمارات  
العربية 
عمان المتحدة 

المملكة 
العربية 
أخرى السعودیة

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم
موجودات غير متداولة 

-٦٤٥٬٣٦٣٢٬١٣٬١١٠٬١الممتلكات والمكائن والمعدات
١٠٣٬٧٣٦٬٥١٠٬٣٥٦٬٥٠٬٤موجودات حق االستخدام 
١٧٧٬٢٧٠٬٤٩٬٤٨٥٬٤١٢٬٠موجودات غير ملموسة 

(غير مدققة) ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠التسعة أشهر المنتهية في 

٧٤٦٬٣٢٦٩٬٢٤٤٬٠١٤١٬٢٢٩١٬٩االیرادات



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

(غیر مدققة) ٢٠٢١مارس ٣١في 

-٣٤-

(تتمة) المعلومات القطاعية - ١٩

٪ من مجموع المبيعات الخارجية. یبلغ مجموع المبيعات ١٠تشكل مبيعاته بشكل فردي أكثر من  بعميل واحدلدى المجموعة مبيعات تتعلق  
عمالء٣أفضل  بلغت مبيعات -٢٠٢١سبتمبر٣٠مليون درهم (١١٦٬٨هذا العميلإلى ٢٠٢٢سبتمبر٣٠المنتهية في شهر أتسعةلل

لم یتم إدراج أي موجودات غير متداولة أو إیرادات أخرى تحت بند . یتم إدراج هذه اإلیرادات ضمن قطاع التصنيع.)مليون درهم٢٧٩٬٩
٪ من مجموع موجودات القطاع غير المتداولة أو مجموع اإلیرادات. ١٠"أخرى" بما یشكل أكثر من 

قياس القيمة العادلة - ٢٠
السعر الذي سيتم قبضه لبيع بند موجودات ما أو المدفوع لتحویل بند مطلوبات ما في معاملة منتظمة بين المشاركين إن القيمة العادلة هي  

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

بشروط مجحفة.

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

تعادل قيمها العادلة. 

أساليب التقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة
المستخدمة في البيانات المالية یتم تحدید القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية باستخدام أساليب التقييم المماثلة واالفتراضات  

.٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في السنویةالمدققةالموحدة
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قياس القيمة العادلة (تتمة)- ٢٠
القيمة العادلة للموجودات المالية للمجموعة والتي یتم قياسها بالقيمة العادلة على أساس متكرر 

للمجموعة بالقيمة العادلة في نهایة فترة التقاریر المالية. یوضح الجدول التالي معلومات عن كيفية تحدید یتم قياس بعض الموجودات المالية  
: القيم العادلة لهذه الموجودات المالية

القيمة العادلة كما في 
تسلسل 
القيمة  
العادلة 

أساليب التقييم  
والمدخالت الرئيسية 

المدخالت الهامة غير الملحوظة 

سبتمبر٣٠
٢٠٢٢

دیسمبر ٣١
٢٠٢١

دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١

مليون درهم 
(غير مدققة) 

مليون درهم
(مدققة)

(مدققة)(غير مدققة) 

الموجودات  
المالية 

ــتثمــــارات في   اســــــــــــ
الــمــلــكــيــــــــة   حــقــوق 

ــة  غير   –المتـــداولـ
القيمــة العــادلــة من 
أو  ــاح  خالل األربــ

١٩٬٥١٩٬٥الخسائر
المســــــــتوى  

٣

مدخالت عدا األسـعار 
فــــــــي   ــداولــــــــة  ــتــــــ الــــــــمــــــ

ــتــــوى وهــــي ١الــــمســـــــــــــــ
للموجودات   ــة  ملحوظـــــ
ــا  إمـــــ ـــات  الـمـطـلـوبــــ أو 
مباشـــــرة (كأســـــعار) أو 
غير مباشــــــرة (مشــــــتقة  

من األسعار)

  ــوق حـــقـ ــة  ــفـــــ ــكـــلـ تـ
الملكية

 معدل النمو
 لعــــــدم الخصــــــــــــــم 

إمكانية التسویق

  معدل
الخصم 

  معدل
النمو 

الخصم لعدم 
إمكانية التسویق 

ــتثمــــارات في   اســــــــــــ
الــمــلــكــيــــــــة   حــقــوق 

القيمـة –المتـداوـلة
العــادلــة من خالل  
الــــــــدخــــــــل   ـــود  بــــــــنـــــ

-٧٬٣الشامل األخرى  
المســــــــتوى  

١

ــاءات  العطــ ــعــــار  أســــــــــــ
المتــداولــة في ســــــــــــــوق  

ال شيءال شيءنشطة
٢٦٬٨١٩٬٥

أداة مالية مشتقة 
الحد األقصى 

٢٤٬١١٬٥لسعر الفائدة 
المستوى 

ال شيءال شيءال شيء٢
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قياس القيمة العادلة (تتمة)- ٢٠

تسلسل القيمة العادلة
١المسـتویات من یقدم الجدول التالي تحليل األدوات المالية وغير المالية التي یتم قياسـها الحقًا للتثبيت األولي بالقيمة العادلة، مقسـمة إلى  

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

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

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

االلتزامات والمطلوبات الطارئة- ٢١

سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢

دیسمبر ٣١
٢٠٢١

مليون درهممليون درهم 
(مدققة)(غير مدققة) 

١٠٬٧٢٣٬٢التزامات رأسمالية 

١٬٣١٧٬٣خطابات االعتماد 

٢٤٬٧٣٦٬٣خطابات الضمان 

معلومات المقارنة-٢٢

، ال توجد عمليات إعادة تصنيف أخرى خالل الفترة الحالية. ٧بخالف تأثير العملية المتوقفة والمعلن عنها ضمن اإلیضاح رقم 
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