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معلومات عن التقرير
يمثل هذا التقرير المرحلة التالية لجلفار و نحن ملتزمون بزيادة 
وعي المساهمين بقضاياالبيئة,المجتمع و الحوكمة  ذات األولوية 
مالية  الغير  المقاييس  في  أداءنا  مساهمة  كيفية  عن  والكشف 
في خلق قيمة طويلة األجل ونموذج أعمال مستدام  ومسؤول 

ومتمحور حول العمالء.

تم إعداد هذا التقرير باتباع الخيار “األساسي” لمعايير المبادرة 
إلى  التركيز  من  مزيد  مع   ،  )GRI( التقارير  العالمية إلعداد 
مؤشرات قياس األداء الرئيسية الـ 31 لسوق أبوظبي لألوراق 
بأهداف  التزامنا  التقرير  يعكس   ، ذلك  إلى  باإلضافة  المالية. 
التنمية المستدامة السبعة عشر )SDGs( لخطة األمم المتحدة 

لعام 2030.

نحن ملتزمون بتقديم تقارير سنوية حول تدابير االستدامة لدينا 
يوفر  والذي   ، بنا  الخاص  الحوكمة  تقرير  مع  إلى جنب  جنًبا 
نظرة عامة شاملة على األداء المالي ، والحوكمة ، والمخاطر 
موضوعات  ثالثة  في  التقرير  بتنظيم  قمنا   ، لذلك  وفًقا  لدينا. 

رئيسية المتعلقة بالحوكمة .

بانتظام وتحسين عمليات  األداء  تقارير  بمراجعة  تعتزم جلفار 
جمع البيانات والضوابط. نظًرا للشروط الكامنة في المعلومات 
، فإن بعض المعلومات في هذا التقرير هي تقديرات أو تستند 

إلى افتراضات.

تسعى الشركة جاهدة لخلق قيمة لمساهمينا من خالل تخصيص 
مبادئ  أن  نعتقد  و  األولوية.  ذات  لألهداف  بعناية  الموارد 
المدى  على  القيمة  خلق  من  تمكننا  والحوكمة   البيئة,المجتمع 
الطويل ، وقد مثلنا في هذا التقرير نهجنا إلدارة المخاطر واغتنام 
الفرص في المجاالت الرئيسية البيئة,المجتمع والحوكمة  - والتى 
من اهمها عدم المساواة والترابط في مجتمعنا ، واإلفصاح عن

معايير صناعة المنتجات الصيدالنية باعتبارها شركة األدوية. يتم 
إعداد تقرير البيئة,المجتمع والحوكمة لمعالجة القضايا ذات الصلة 

بالمساهمين لدينا. 

لدينا ،  التنفيذي  التقرير من قبل الرئيس  تمت الموافقة على هذا 
وأعضاء اللجنة التوجيهية لالستدامة متعددة الوظائف.

اثناء مشاركة المساهمين و تقييم األهمية النسبية فإن اإلفصاحات 
المياه,  الرئيسية لعام 2021 قد تم تحديدها في عمليات الطاقة, 
االنبعاثات , المياه العادمة, التوظيف, معلومات الموظفين, التنوع, 

تكافؤ الفرص و ما إلى ذلك.
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كلمة الرئيس التنفيذي
متوقعة  غير  تحديات  كوكبنا  على  الماضيان  العامان  شهد 
 ، الوباء  مثل  والبيئية  االجتماعية  باالضطرابات  يتعلق  فيما 
وقد شددنا    . األدوية  أهمية صناعة  الضوء على  مما سلط 
في جلفار على مسؤولياتنا تجاه عمالئنا,موظفينا,مجتمعنا و 
بيئتنا. و قد كان علينا أن نتكيف ونواصل عملنا كالمعتاد في 
أكثر الظروف استثنائية. في مواجهة هذه المعضلة ، عززت 
هذه الظروف عزمنا على تحسين موقفنا وإجراءاتنا لتعزيز 
مسؤولياتنا والتزاماتنا االجتماعية. كما أكدت أن تغير المناخ 
أيًضا  ولكنها مرتبطة   ، بالبيئة  فقط  تتعلق  ، ال  مشكلة حادة 

بشكل واضح بالصحة.

في خضم ذلك ، بذلنا جهوًدا كبيرة لدمج  الممارسات البيئية و 
اإلجتماعية و حوكمة الشركات  في إستراتيجية أعمالنا ، بدًءا 
من مجلس اإلدارة واإلشراف التنفيذي. في سعينا نحو حوكمة 
عالمية المستوى ، تساعد إرشادات البيئة,المجتمع والحوكمة 
المالية و لذلك يجب أن  في مراقبة الفرص والتحديات غير 
الذين  واألشخاص  فيها  نعيش  التي  المجتمعات  جلفار  تمثل 

نخدمهم. 

في عام 2021 ، قمنا في جلفار بتطوير استراتيجية عالمية 
جوانب  جميع  في  منهجي.  بشكل  والتنوع  الشمول  لتضمين 
والجنس  والعرق  واآلراء  الخلفيات  بتنوع  نؤمن   ، مؤسستنا 
، ونعزز ثقافة شاملة ، ونقوم بتوظيف مواهب عالية الجودة 
ومتنوعة لموظفينا ومجلس إدارتنا بما يعززعزز ثقافة جلفار 

الشمولية فى التنوع.

لقد حان الوقت لجلفار كمنظمة لكي ترقى إلى مستوى هدفنا 
المتمثل في تطوير مسار مستدام ، تماًما كما نهضنا كأفراد 
لمواجهة صعوبات عصرنا الحالى و هذا سوف يدفعنا التزامنا 
بشكل  العمل  إلى  والمسؤولة  المستدامة  األعمال  بممارسات 

أفضل.

الصحية  المشكالت  لمكافحة  مبتكرة  سنواصل تطوير حلول 
التي تهدد الحياة وتحسين الرعاية الصحية ؛ العمل كمشرفين 
مسؤولين في عملياتنا وعروض منتجاتنا ؛ التعرف على قوة 
أهمية التنوع واإلنصاف والشمول للجميع ؛ والعمل جنًبا إلى 
جنب مع الموظفين والشركاء والموردين والمساهمين لضمان 

نجاحنا جميًعا وتحقيق أهدافنا مًعا.

إن موظفينا لديهم هدف واحد: توفير األدوية األساسية للعمالء. 
التزاماتنا  واحترام  السنوات  متعدد  منظور  اتخاذ  خالل  من 
هو  هدفنا  فإن   ، ومساهمينا  وبيئتنا  ومجتمعنا  مرضانا  تجاه 

تطوير أعمال عالمية مرنة ومستدامة تدوم أجياال.

مع إصدار تقرير الممارسات البيئة و االجتماعية و حوكمة 
الكثير  أمامنا  الشركات ، تبشر جلفار بعصر جديد. ما زال 
هذا  في  بالفعل  اآلخرون  قدمها  التي  الهائلة  والمساهمات 
المجال والتي يمكننا التعلم. منها والبناء عليها. نحن فقط في 
بداية هذه التجربة ونحتاج إلى مساهمتكم للبقاء على المسار 

الصحيح ولرسم مًعا مستقبال أفضل.

 

صفحة 4

د.عصام محمد

الرئيس التنفيذي - شركة الخليج للصناعات الدوائية )جلفار(



بن  صقر  الشيخ  سمو  إشراف  تحت  الشركة  تأسيس 
مساهمة  كشركة  الشركة  تسجيل  و  القاسمي  محمد 

وطنية إماراتية

1980

نيل موافقة وزارة الصحة ألول 30 منتجاً للشركة1984

1988 البدء بتصنيع السوائل وشبه الجوامد

تأسيس وكاالت توزيع في أسواق أساسية في أرجاء 1990
العالم

1998 إطالق 3 مصانع جديدة: جلفار 2 وجلفار 3 وجلفار 
4

إطالق مصنع جلفار 7 للتكنولوجيا الحيوية2003

2007 إطالق 3 مصانع جديدة: جلفار 7 وجلفار 9 وجلفار 
10

إطالق قسم النقل، ميناكول.2008

2011

جلفار توّقع اتفاقية مع مجموعة سقالة السعودية لبناء 
منشأة تصنيع مستقلة في المنطقة الغربية من المملكة 
العربية السعودية، وهو مشروع بقيمة 40 مليون دوالر 
مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  بجائزة  فوزها  و  أمريكي 

2012لألعمال في حفل جوائز تكريم لإلنجازات العربية.

2013

2015

2017

2019

قسم  تطلق  و  حيوياً  المماثلة  األدوية  بإنتاج  البدء 
حلول السكري

االفتتاح الرسمي ألول منشأة في إثيوبيا

و  بنغالدش  في  أكثرية  حصة  تستحوذ  جلفار 
العناية الصحية  انطالق جلفار اليف، قسم منتجات 

االستهالكية
االفتتاح الرسمي لجلفار السعودية 

بداية خطة التنمية المستدامة

إطار  في  المالية  لألوراق  ابوظبي  سوق  مع  التوافق 
وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الممارسات  عملية 

الشركات.

العربية  اإلمارات   ، الخيمة  رأس  في  صغيرة  مبادرة  من 
المتحدة إلى شركة إقليمية رائدة في األدوية النوعية ,المنتجات 

عن جلفار

المتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  نسيج  من  جزء  وأعمالنا 
بصفتنا رواًدا في مجال الرعاية الصحية في المنطقة ، فإننا 
مسؤولون عن إدارة أعمالنا بإحسان ورعاية واحترافية. فيما 
الحاسمة في رحلتنا حتى  يلي جدول زمني لبعض األحداث 

اآلن. 

في  لألدوية  المصنعة  الشركات  أكبر  من  واحدة  هي  جلفار 
الرئيسيين  المنتجين   من  واحدة  و  وأفريقيا  األوسط  الشرق 
لإلنسولين في العالم. تم تأسيس الشركة في عام 1980 بتوجيه 
من صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم إمارة 
رأس الخيمة طيب الله ثراه. منذ ذلك الحين ، قدمت جلفار 
حلول رعاية صحية عالية الجودة ومبتكرة وبأسعار متوفرة 
للعائالت في جميع أنحاء العالم. لم تكن جلفار فقط أول شركة 
ولكننا   ، العربي  الخليج  دول  في  إنشاؤها  تم  أدوية  تصنيع 
نواصل أيًضا ريادتنا في إنتاج وتوزيع المنتجات الصيدالنية 
و لدينا شبكة من اثني عشر مصنًعا وشبكة لوجستية موثوقة 

تغطي القارات الخمس.

يتركز عملنا على ثالث وحدات عمل أساسية -جلفار لحلول 
مرض السكري ، األدوية العامة ، وقسم المستهلك ، تستهدف 
الجهاز  ذلك  في  بما   ، الرئيسية  العالجية  القطاعات  أدويتنا 
الندوب  الجروح  إدارة األلم ،  التنفسي ،  الجهاز  الهضمي ، 
، مضادات العدوى ، فقر الدم ، أمراض النساء ، األمراض 
الجلدية ، وأمراض القلب.تقوم الشركة حاليا بتوظيف حوالي  
منتجاتنا  بتوزيع  ونقوم  العالم  مستوى  على  شخص   2500
على أكثر من 50 دولة في القارات الخمس. لدينا تراث غني 

الهيكل المؤسسي

تاريخنا

الصيدالنية الحيوية مع عمليات في 13 دولة ، شهدت جلفار 
نمًوا كبيًرا بمرور الوقت.

2020

صفحة 5



األدوية العامة

جلفار اليف

األدوية التي انتهت صالحية 
براءات اختراعها عادًة ولكنها تنتج 
وفًقا لمعايير األدوية األصلية ذات 

العالمات التجارية

تتوفر األدوية والمكمالت والمراهم 
والمنتجات األخرى اليومية بدون وصفة 

طبية

تعمل الحلول الميسورة التكلفة في 
تركيبات األنسولين المختلفة على تحسين 

نوعية حياة مرضى السكري

المرضى الذين يعانون السكري من النوع 
1 والنوع 2 وسكري الحمل

2021 ، ونحن شركة مطروحة للتداول العام بقيمة أصول 
إجمالية تبلغ 2.41 مليار درهم إماراتي. نحن فخورون جًدا 
بوجودنا العالمي حيث إننا نعمل في أسواق متعددة كما هو 

موضح على الخريطة أدناه: 

والحقن  األدوية  من  واسعة  مجموعة  بتصنيع  مصنعنا  يقوم 
في حاالت  أدويتنا  يستخدم عمالؤنا  المستهلك.  ومنتجات صحة 
في  نحن متخصصون  القلب.  أمراض  إلى  الصداع  تتراوح من 
العناية بالجروح ، وصحة القلب واألوعية الدموية ، وإدارة األلم 

، ونُعد أحد رواد تصنيع اإلنسولين في العالم. و بهذا فإننا 
ندعم أيًضا األشخاص األصحاء في خيارات أسلوب حياتهم 
أدناه  الفيتامينات.  مكمالت  خالل  من  المثال  سبيل  على   ،

تتوفر لمحة عامة عن منتجاتنا

سلسلة القيمة لدينا
يتم تصدير أكثر من ٪80 من منتجاتنا خارج دولة اإلمارات 
طور  في  منتًجا   150 من  أكثر  ولدينا   ، المتحدة  العربية 
صيدلية   200 لدينا  القوية  التوزيع  شبكة  تضم  اإلعداد. 
في دول مجلس التعاون الخليجي. لدينا إجمالي 14 منشأة 

تصنيع إلنتاج  واللقاحات وحلول مرض السكري.

أدوية يومًيا في منشآتنا  أكثر من نصف مليون عبوة  ننتج 
ولدينا أكثر من 4000 شهادة تسجيل منتج. لقد حققنا مبيعات 

عالمية تجاوزت 1.15 مليار درهم إماراتي في نهاية عام

جلفار لحلول السكري
6 صفحة 6 صفحة 



ثقافتنا ومصدر  “قيمنا هي جوهر 
إلهام لسلوكنا. إنها تحدد من نحن 

وكيف نعمل”
قيمنا هي األساس لكل ما نقوم به - من ضمان معايير السالمة الصارمة 
في  المتخصصين  مع  األخالقي  التعامل  إلى  الجديدة  األدوية  تطوير  في 
الرعاية الصحية والعمالء. الطريقة التي نؤدي بها األشياء ال تقل أهمية 
يأتي  أن  لضمان  القيم  على  القائمة  ثقافتنا  طورنا  لقد  به.  نقوم  ما  عن 

عمالؤنا دائًما في المرتبة األولى.

لبعضهم  جلفار  موظفوا  يضعها  التي  التوقعات  األساسية  قيمنا  تعكس 
البعض وترمز إلى ما نمثله كشركة.

التجارية ، وتمكين نجاح  نقدم طريقة أفضل - لممارسة األعمال  سوف 
عمالئنا وإشراك عمالنا ، ودعم المجتمعات التي نعيش فيها ونخدمها - 
مسترشدين بهذه القيم األساسية والمبادئ األساسية ، باإلضافة إلى التزامنا 

بالتغيير اإليجابي. لدينا تراث غني وأعمالنا جزء من 
نسيج دولة اإلمارات العربية المتحدة

قيمنا

رؤيتنا مهمتنا

تسعى جلفار جاهدة لتوفير نوعية حياة أفضل 
لجميع أفراد األسرة ، من خالل تقديم أفضل 
الحلول في فئتها وقيمة حقيقية مع التعاطف 

واالحتراف
أن نصبح شركة أدوية رائدة ، معترف بها 

دولًيا لالبتكار

القيم
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احترام  مع  الثقافي  االحتراف  على  نركز  نحن 
قدمتها  التي  الفريدة  المساهمة  ونقدر  الناس 

مجموعة متنوعة من وجهات النظر والثقافات

التعاون

القيادة االبتكار
كشركة رائدة في مجال الرعاية الصحية العالمية 

، نحن ملتزمون بالتميز في كل ما نقوم به

الناس  واحترام  االحتراف  ثقافة  نحتضن  نحن 
تنوع  يقدمها  التي  الفريدة  المساهمة  ونكرم 

وجهات النظر والثقافات

نعتقد أن البحث والتطوير عالي الجودة أمر بالغ 
صناعة  نجاح  وضمان  االبتكار  لدفع  األهمية 

األدوية على المدى الطويل.

 ، مشترك  هدف  لتحقيق  واحد  كفريق  نعمل 
تأثير  تعظيم  من  تمكننا  قوية  عالقات  وبناء 

عملنا والنمو كمنظمة.

قيمنا

االحترام التكامل
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وجهت قيمنا استجابتنا لوباءـ كوفيد 19-: حماية صحة 
وسالمة زمالئنا ، وضمان توفر أدويتنا للعمالء الذين 
يعتمدون عليها ، والقيام بدورنا للحد من انتقال العدوى 
، ودعم المجتمعات التي يعيش ويعمل فيها زمالؤنا. في 
عام 2021 ، كانت جلفار فخورة بأن تكون جزًءا من 
مشروع مشترك جديد أطلقته حكومة اإلمارات العربية 
المتحدة والذي لعب دوًرا حيوًيا في مكافحة كوفيد-19

 Hayat-Vax  على مستوى العالم و قد دعمنا إنتاج
إنتاج كوفيد19- في اإلمارات  يعتبر أول خط  الذي  و 
جرعة  مليون   2 تبلغ  أولية  بسعة   ، المتحدة  العربية 

شهرًيا.

إلثبات  كبير  استراتيجي  تقدم  بمثابة  المبادرة  هذه  كانت 
صحة السكان في المستقبل.

لقد اتخذنا إجراءات في وقت مبكر من الوباء وتابعنا ذلك 
إيقاف  خالل  من   ،  2021 عام  من  األخير  الجزء  حتى 
الضرورية وتحويل زمالئنا  الدولية غير  الرحالت  جميع 

في المكاتب إلى العمل عن بُعد.

العدوى  لمكافحة  محّسنة  بروتوكوالت  بتنفيذ  أيًضا  قمنا   
الخاصة  والتطوير  البحث  التصنيع ومختبرات  مواقع  في 
بنا للتأكد من أن الزمالء الذين يحتاجون إلى التواجد في 

الموقع يمكنهم االستمرار في القيام بذلك بأمان.

تم اتخاذ خطوات على مستوى المؤسسة تجاه كوفيد-19

في   40٪ بنسبة  الموقع  في  العاملة  القوة  تخفيض   •
2021-2020 وتخصيص أجهزة الكمبيوتر المحمولة 

للعمل عن بعد لتسهيل العمليات التجارية.

النوبات   للعمل بشكل  الموظفين  تكليف٪60  من  تم   •
لطبيعة العمليات.

الحوامل  والموظفات  الموظفات  جميع  اعتبار  تم   •
المصابات بأمراض مزمنة معرضين للخطر ، وبالتالي 

ُطلب منهم العمل من المنزل.

• تم تخصيص ساعات عمل مخفضة للموظفين  الذين 
ال يستطيعون العمل من المنزل بسبب طبيعة عملهم ، 

أو قائمة الدعم.

• إذن للتعلم اإللكتروني خارج ساعات العمل للموظفات 
تأثيرات  بسبب  اإلنترنت  عبر  األطفال  دراسة  لدعم 

فيروس كورونا المستندة إلى منصات التعلم المنقحة.

الموقع  خارج  الكامل  الصحي  الحجر  مرفق  إنشاء  تم   •
)مدرسة زمزم الثانوية للبنات بمنطقة دقداقة( وتم تشغيله 

لمدة شهرين تقريًبا مع الرعاية الطبية في الموقع.

العمل بسبب أزمة  التغيب عن  • تم اعتبار جميع حاالت 
كوفيد إجازة مدفوعة األجر. 

• تم تنفيذ حمالت ومواد توعية منتظمة ومتعددة لضمان 
سالمة الموظفين.

• قام فريق السالمة وفريق عيادة جلفار بالعمل على مدار 
الساعة إلدارة أزمة كوفيد في كل من المصنع و مراكز 

الحجر الصحي.

• تم تحديد البروتوكوالت االحترازية الحتواء العدوى في 
حالة التعرض اإلصابات المؤكدة.

ُطلب  ،و  المنتظمة  الذاتية  للمراقبة  تعليمات  تطبيق  -تم   •
من جميع الموظفين الذين لم يُطلب منهم التواجد في منشأة 

جلفار أو في موقع العميل العمل من المنزل.استجابتنا لكوفيد19-1

• تم تنظيم حمالت فحص جماعي لفيروس كوفيد في الموقع 
وخارجه الحتواء العدوى.

• تم إجراء 3 حمالت تطعيم جماعية ضد كوفيد في عام 
الوقاية ومستشفى رأس الخيمة  بالتعاون مع إدارة   2021

لضمان تلقيح أكبر عدد ممكن من الموظفين. 

لتشجيع  األخضر  السفر  جواز  إلى  الوصول  إدخال  تم   •
المزيد من التطعيم.

صفحة 9

• فحص الجواز األخضر اإللزامي للقوى العاملة.

• ُطلب من الموظفين الذين يعانون من أعراض خفيفة العمل 
من المنزل و اجراء اختبار كوفيد 19- اإللزامي.



نهجنا تجاه كوفيد-19
دعم عمالئنا

• توفير أنظمة جديدة لنقاط الرعاية وخدمات الدعم لالستجابة 
السريعة.

وحل  النشر  دعم   - اإلنترنت  عبر  االفتراضي  التدريب   •
المشكالت الفنية باستخدام اجتماعات الفيديو وأداة التشخيص 

عن بُعد.

• مساعدة العمالء الميدانيين في تنفيذ أنظمة األتمتة الهامة مع 
االلتزام ببروتوكوالت السالمة ، بما في ذلك استخدام معدات 

.)PPE( الحماية الشخصية

• توفير تحليالت البيانات للعمالء لمساعدتهم على توقع وفهم 
التغييرات المهمة في استخدام األدوية وإدارة هذه التغييرات 

خالل أوقات زيادة الحاالت

صحة الموظف وسالمته أوالً

• تم حظر السفر غير الضروري.

اجتماعات  لتعليق  بعد  االتصال عن  تقنية  استخدام  تم   •
وأحداث المجموعة وجًها لوجه.

• تم تنفيذ ترتيبات العمل المرنة وعمليات الجدولة البديلة 
تعليمات للمراقبة الذاتية المنتظمة

• تم تكليف جميع الموظفين الذين لم يُطلب منهم التواجد 
في منشأة جلفار أو في موقع العميل بالعمل من المنزل.

• تم تنفيذ إجراءات استمرارية األعمال في جميع مراحل 
سلسلة اإلنتاج والتوريد لدينا.

لضمان  حيوية  كخدمة  التجارية  عملياتنا  تسريع   •
استمرارية التوريد.

مراقبة األعمال
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قبل  من  لالستدامة  النسبية  األهمية  بتقييم  االستشهاد  تم 
األدوية  تحتاج صناعة  الذي  المجال  باعتباره  المساهمين 
التقييم  متوسط  باستخدام  التقييم  إجراء  تم  معالجته.  إلى 
األداء  تحديد  تم  جوهري.  موضوع  كل  مقابل  المرجح 
عدم   ، البيئية  اآلثار   ، السوق  في  التواجد   ، االقتصادي 
التمييز والتوطين كأهم الموضوعات ، حيث حصلت على 

تصنيف 9 + من 10.

تعنى االستدامة في جلفار باستخدام قدراتنا إلحداث أكبر 
الناس  نعلم أن صحة  المجتمع. نحن  تأثير حيثما يحتاجه 
والكوكب وأعمالنا مترابطة وتؤثر على بعضها البعض و 
يعتبر هدفنا في جلفار هو تحريك مؤسستنا نحو استدامة 

أكبر. تتجاوز جهود االستدامة الخاصة بنا تلبية أهدافنا السنوية 
تفكيرنا  باستمرار  نطور  أن  يجب  المدى.  طويلة  وأهدافنا 
وفرصة  مسؤولية  المتغير.هذه  العصر  لمواجهة  وممارساتنا 

عمل.

المساهمة في التنمية الوطنية واإلقليمية

اإلمارات  دولة  لمستقبل  ودائمة  هادفة  مساهمة  تقديم  إن 
طويلة  التنموية  خطتنا  صميم  في  هو  المتحدة  العربية 
األجل. مع أكثر من 800 منتج بأشكال جرعات مختلفة 
العالجية ، نحن في جلفار مثال على  القطاعات  لمختلف 
فرًقا  تحدث  المتحدة  العربية  اإلمارات  في  محلية  شركة 
على نطاق عالمي. لدينا 14 موقًعا في اإلمارات العربية 

المتحدة ، ويقع مقرنا الرئيسي في رأس الخيمة.

التوطين هو جزء أساسي من خطتنا لدعم التنمية المحلية. 
لهذا السبب شاركنا في مبادرة أبشر. تهدف هذه المبادرة 
اإلمارات  دولة  لمواطني  أفضل  حياة  نوعية  توفير  إلى 
كما  الخاص.  القطاع  دخول  على  وتشجيعهم  وأسرهم 
والشرق  اإلمارات  في  رائدة  مؤسسات  مع  شراكة  أقمنا 
في  وكليات  جامعات  إلى  باإلضافة   ، وخارجها  األوسط 
اإلمارات العربية المتحدة ، لتعزيز فرص العمل للخريجين 
والطالب. من خالل هذه الشراكات ، نحقق رؤيتنا المتمثلة 

في تمكين الشباب في دولة

تمنح جلفار منًحا دراسية في ظل ظروف معينة  لموظفيها 
المواطنين وخريجي المدارس الثانوية المتميزين لمساعدتهم 
خالل  من  والدراسة.و  العمل  بين  التوازن  تحقيق  على 

مركز التدريب الخاص بها ، تلتزم جلفار بمساعدة الموظفين 
يتمكنوا  حتى  وقدراتهم  مهاراتهم  تطوير  على  اإلماراتيين 
لتنمية  فيصل  الشيخ  برنامج  أطلقنا  أعلى.  مناصب  تولي  من 
إلى تدريب  التحديد  القيادات ، وهي مبادرة تهدف على وجه 
القادة الشباب اإلماراتيين وتشجيعهم على المشاركة بنشاط في 
صنع القرار مع التقدم في حياتهم المهنيةأطلقت جلفار مبادرات 
لجذب الطالب لتطوير المهارات واكتساب الخبرة خالل فصل 
الصيفتنظم جلفار منازل مفتوحة للسماح للمتقدمين المحتملين 
الفرص  على  والتعرف  موظفينا  ومقابلة  منشآتنا  في  بالتجول 
الوطنية  التوظيف  معارض  في  نشارك  جلفار.  في  المختلفة 
كجزء من خطة التوطين لجذب قوة عاملة وطنية ذات مهارات 

عالية.

نهجنا إلى االستدامة

”ITURNAROUND“ مشروع 

في عام 2020 ، بدأنا مشروع iTurnaround لتحسين 
الداخلية  ضوابطنا  من   ، شركتنا  بها  تعمل  التي  الطريقة 
إلى تحسين أنظمة أداء الموظفين لدينا وتنفيذ تدابير كفاءة 
الطاقة. تم تنفيذ المشروع في ثالث موجات متميزة ، امتدت 
من عام 2020 إلى عام 2021. في عام 2021 ، أحرزنا 
تقدًما جيًدا في العديد من المبادرات التي تمت مناقشتها في 

هذا التقرير.

يهدف مشروع iTurnaround الخاص بنا إلى تقديم مساهمة 
ذات مغزى لكل من موظفينا والمجتمعات التي نعمل فيها من 

خالل تأثيرنا االجتماعي والبيئي واالقتصادي
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حوكمة االستدامة
وصحة  البيئة  وحماية  للشركات  االجتماعية  بالمسؤولية  ملتزمون  نحن 
اإلنسان والسالمة في جميع عملياتنا. نتعهد بمبادرات المسؤولية االجتماعية 
عمله.  ينبغي  الذي  الصحيح  الشيء  أنها  نعتقد  ألننا   )CSR( للشركات 

تساعدنا هذه الجهود في تقوية عالقاتنا والمساهمة في المجتمع ككل.

 تركيزنا على أنشطة المسؤولية االجتماعية
للشركات

• تحسين احتياجات الصحة والسالمة لعمالئنا.

• زيادة حمالت التوعية العامة بشأن القضايا الصحية المزمنة. أي برامج 
التوعية بالسرطان.

• توفير التدريبات المتنوعة وبناء القدرات للطلبة القادمين.

• زيادة التمويل لبرامج البحث والتطوير.

• حماية حقوق المجتمعات المحلية واالهلية.

• تقليل اآلثار السلبية على البيئة.

• دعم المجتمعات من خالل المشاريع والمنظمات والجمعيات الخيرية.

• إنتاج منتجات مبتكرة تهدف إلى تحسين الجودة الشاملة لحياة اإلنسان 

خطواتنا لألمام

في عام 2022 ، نخطط لمواصلة طريقنا نحو االستدامة البيئية من خالل االلتزام 
كفاءة  لتحسين  الطاقة  إلدارة  واعتماد خطة  الصحي  الصرف  مياه  تصريف  بعدم 
الطاقة لدينا. باإلضافة إلى ذلك ، كجزء من “مشروع iTurnaround” الحالي ، 
أجرينا تحلياًل معيارًيا ودراسة التعويضات لضمان تعويض موظفينا بشكل عادل. 

نحن عازمون على مواصلة دعم دولة اإلمارات العربية المتحدة.

15.20%

26%

100%

من القوى العاملة لدينا

أقل من 30 عاًما في عام 2021

من إجمالي الموظفين الجدد المعينين كن من 
االناث

من مياه الصرف الصحي المعالجة كانت 
تستخدم ألغراض الري

100%
من شكاوى على منتجاتنا كانت طفيفة

48.60%
 من إجمالي الموظفين الجدد المعينين كانوا

 من القوى العاملة أقل من 30 سنة

8.20%
من إجمالي الموظفين الجدد المعينين كانوا من 

المواطنين اإلماراتيين

الطالب  للتوطين  خطتنا  خالل  من  اإلمارات  دولة  في  التوطين  سياسة  تساعد 
اإلماراتيين على اكتساب خبرة عملية قيّمة. أخيًرا ، نحن ملتزمون أيًضا بمواصلة 

دعم اإلغاثة من الوباء من خالل التصنيع.
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 إشراك المساهمين
تأثيرنا  بقدر  أعمالنا  يؤثرون على  الذين  أولئك  لدينا هم  المساهمين  أهم  فيها.  المساهمين  يعتمد كل جزء من عمليات جلفار على 
نتيجة عالقتهم مع جلفار. لتوجيه قضايانا وبرامجنا وإجراءاتنا ، تعمل جلفار بشكل استراتيجي مع المرضى والموظفين والمنظمين 
وصناعة الرعاية الصحية والمنظمات غير الربحية والمستثمرين والموردين والعمالء. في الوقت نفسه ، نحن نعمل على تعزيز 

الجهود للحد من ظاهرة االحتباس الحراري من خالل التعاون المستمر والتواصل ، بما في ذلك على سبيل المثال ال 
الحصر الحوار مع المستثمرين والمشاركة مع منظمات المرضى واستطالعات الرأي للموظفين. لمزيد من المعلومات 

حول مشاركتنا مع مجموعات المساهمين الرئيسيين ، انظر الجدول أدناه:

هيكل المساهمين استراتيجية المشاركة موضوعات االهتمام

جودة اإلنتاج والعناية بالجودة ؛ أخالقيات العمل ، ومكافحة الرشوة والفساد ، و تسهيل الوصول إلى األدوية و العالج تسهيل التواصل مع مجموعات شؤون  المرضى المرضى

إشراك الموظفين و إجراء تحليالت القوى العاملة والنهوض بها وتطويرها, مراقبة االنبعاثات والنفايات السائلة والنفايات 

الشمول والتنوع ؛ خصوصية البيانات وأمنها ؛ صحة الموظف وسالمته ورفاهيته

تعد استطالعات الرأي السنوية للموظفين ، والموائد المستديرة ، ومراجعات األداء 

، وأحداث التدريب ، واالجتماعات المفتوحة ، واجتماعات الفريق كلها أمثلة على 

طرق إشراك الموظفين.

الموظفين

الحصول على الصحة واألدوية ؛ السعر؛ جودة التصنيع وسالمة المرضى ؛ أخالقيات العمل ومكافحة الرشوة ومكافحة الفساد 

؛ االنبعاثات والنفايات السائلة والنفايات ؛ وأخالقيات العمل ، ومكافحة الرشوة ، ومكافحة الفساد. و تقليل اآلثار البيئية لألدوية

حسب الحاجة ، المشاركة التعاونية والتشاور بشأن السياسة العامة. الجهات المنظمة

جودة التصنيع وسالمة المرضى ,مراقبة االسعار و التأهب لألوبئة واإلغاثة من الكوارث المشاركة في جمعيات الصناعة قطاع الرعاية الصحية

 االنبعاثات والنفايات السائلة والنفايات الصلبة ؛ مع تعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على تأثير االحتباس الحراري وسالمة 

المرضى ، فإن كل هذه القضايا تحتاج إلى معالجة

لتعزيز الرعاية الصحية ، نواصل التعاون مع شركاء المجتمع والتعاون في 

المبادرات االجتماعية والبيئية.

المنظمات الغير  الربحية

إمكانية الوصول إلى الصحة واألدوية ؛ التأهب لألوبئة واإلغاثة من الكوارث ؛ والعمل المناخي وسالمة المرضى ,اإلنتاج 

عالي الجودة ؛ سلسلة توريد جديرة بالثقة

التفاعالت مع المنظمات الصحية العالمية الحاكمة ، والمشاركة في المؤتمرات 

واالجتماعات الصحية العالمية

قادة الصحة العالمية

تغير المناخ والقدرة على التكيف ؛ االنبعاثات والنفايات السائلة والنفايات ؛ أخالقيات العمل ومكافحة الرشوة ومكافحة الفساد ؛ 

التنوع والتضمين؛ حقوق االنسان؛ جودة التصنيع وسالمة المرضى ؛ حوكمة الشركات

المناقصات واالستبيانات والمسوحات والمراجعة العمالء

العمل المناخي ؛ االنبعاثات والنفايات السائلة والنفايات ؛ أخالقيات العمل والرشوة والفساد ؛ الشمول والتنوع ؛ حقوق االنسان؛ 

جودة التصنيع خصوصية البيانات وأمنها ؛. ومسؤولية سالسل التوريد و األدوية في البيئة

يتم جمع المعلومات من خالل االستبيانات واالستبيانات والتدقيق. الموردين

حوكمة الشركات ؛ العمل المناخي ؛ الشمول والتنوع ؛ أخالقيات العمل ومكافحة الرشوة ومكافحة الفساد ؛ الحصول على 

الصحة واألدوية ؛ التسعير جودة التصنيع وسالمة المرضى ؛ حوكمة الشركات؛ العمل المناخي و المرونة ؛ الملكية الفكرية؛ 

إشراك الموظف؛ توظيف المواهب وتطويرها و االهتمام بها

يعد توعية المستثمرين ، ومؤتمرات وعروض المستثمرين ، واالجتماعات المنتظمة 

مع مجموعات المستثمرين المختلفة ، والمشاركة في تصنيفات الحوكمة البيئية 

واالجتماعية والمؤسسية وتقييماتها كلها أمثلة على توعية المستثمرين.

المستثمرين
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بالنسبة  حاسمة  أداة  بمثابة  النسبية  األهمية  تحليل  يعتبر 
لنا لتحديد األهداف االجتماعية األكثر صلة والتي تتوافق 
مع  تق2021 رؤية جلفار واستراتيجية العمل ولتحديد 
الشركات   حوكمة  و  البيئة  اإلستدامة,  تقرير  محتوى 

الخاص بنا.

تعتمد  المساهمين  مع  شاملة  استشارة  على  التحليل  يعتمد 
على البيانات. تعتبر البيانات الداخلية والخارجية أهم أداة 
في تحليل هذا التقرير. تستند البيانات إلى المعايير الحكومية 
الحالية والسابقة ، والبحث عن آراء المساهمين ومراجعة 

تدابير االستدامة لدينا

وتم   ، والخارجيين  الداخليين  بالمساهمين  االتصال  تم 
تضمين الرؤى االستراتيجية. و قد اخترنا القضايا التي 
لها تأثير كبير على أداء جلفار االقتصادي واالجتماعي 
والبيئي ، باإلضافة إلى القضايا التي قد يكون لها تأثير 
وقراراتهم  المساهمين  تصورات  على  المدى  طويل 

باستخدام هذه المصفوفة.

التي  وااللتزامات  للخطط  الواجبة  األهمية  جلفار  تولي 
تم تقديمها للعمالء والمساهمين. يشير وضع القضايا في 

إلى مستوى كبير من االتفاق بين  النسبية  مصفوفة األهمية 
آراء المساهمين الداخليين والخارجيين ، والتي تم الحصول 

عليها بشكل منفصل ، كما هو متوقع ومرغوب.

لتطوير  محاوالتنا  أيًضا  النسبية  األهمية  مصفوفة  تعكس 
وتعزيز نهج مشاركة المساهمين الخارجيين والداخليين. تظل 
الموضوعات الرئيسية التي يتم التركيز عليها هي االهتمامات 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية التي تعتبر حاسمة بالنسبة 

لنا لبناء أعمال مستدامة وقوية وطويلة األجل.

آراء المساهمين

يتم إجراء تقييم األهمية النسبية من خالل إجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين وتحديد المؤشرات 
ذات الصلة بناًء على التعليقات الواردة

تقييم األهمية النسبية

معايير الصناعة

المتنزهات الوطنية

تصنيف النسبية

موضوعات االهمية النسبية

ع ا
ضي

موا
د ال

حدي
ت

وية
اول

 معايير المبادرة
العالمية للتقارير 

آراء  المحيطين

اهمية كبرى

االهتمامات الكبرى

مواضيع  المبادرة العالمية للتقارير
و خطة الشركة 
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الموضوعات البيئية

األهمية النسبية
األداء االقتصادي

وجودها في السوق

ممارسات الشراء

التقييم االجتماعي للموردين

التوظيف

عالقات العمل / اإلدارة

الصحة والسالمة المهنية

التدريب والتعليم

التنوع وتكافؤ الفرص

عدم التمييز

عمالة األطفال

حقوق الشعوب األصلية

تقييم حقوق اإلنسان

التقييم االجتماعي للموردين

صحة العميل وسالمته

التوطين

إدارة الطاقة وآثارها

كثافة الطاقة

المياه والصرف الصحي

االنبعاثات

النفايات

التأثيرات البيئية

الموضوعات االجتماعية

الموضوعات اإلقتصادية
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أداءنا البيئي 
زيادة  أيًضا   2 النطاق  من  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  شهدت 
في عام 2021 مقارنة بعام 2020 ، بزيادة قدرها 7.5٪. 
انبعاثات النطاق 2 هي االنبعاثات غير المباشرة ، في شكل 

الكهرباء المستخدمة لعمليات جلفار ، بعد الوباء ، زاد 
معدل استخدام الكهرباء ، وهو ما ينعكس في انبعاثات 

النطاق 2 المرتفعة. 

أدنى  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  شهدت   ،  2019 عام  منذ 
و  الجائحة  نظًرا ألننا خرجنا من   ، ذلك  ، ومع  مستوياتها 
تبلغ  المستمرة  الزيادة  فإن  لحالته اإلعتيادية،  العمل  رجوع 
تقليل  هو   2030 لعام  هدفنا   ،  09٪ مالحظة  تم  تقريًبا. 

 ، ذلك  ومع   .33٪ بنسبة   2 و   1 النطاق  انبعاثات 
وكجزء من “مشروع iTurnaround” “  الخاص 
بنا ، فإننا نهدف إلى إجراء تمرين على إدارة الطاقة 

لتحسين عملياتنا

38,400
39,926

43,514 

2019 2020 2021

:9اث نط( ةئيفدلا تازاغلا تاثاع(نا ع$مجم
; 

 )نوAB@لا د?س=أ

31,719 
32,348 

34,788 

2019 2020 2021

:9اث نط( ةئيفدلا تازاغلا تاثاع+نإل 2 قاطنلا
; 

(نوAB@لا د?س=أ

 المرونة والعمل المناخي
العالم - وقائمة متزايدة من  إنتاج في جميع أنحاء  البيئي من خالل 13 منشأة  تقع على عاتقنا مسؤولية تقليل تأثيرنا 

المخاوف التي تضر بعالمنا”. 

 انبعاثات الغازات الدفيئة
وضعت جلفار أهداًفا بيئية جديدة طويلة المدى هذا العام 
الموارد  ، واستخدام  األعمال  المناخ ومرونة  تغير  لدعم 
الطبيعية بشكل مسؤول ، وتحسين إدارة وتقليل االنبعاثات 
والنفايات السائلة والنفايات.المرونة وحماية المناخ يعتبر 
العالم  تواجه  التي  إلحاًحا  القضايا  أكثر  من  المناخ  تغير 
اليوم.تعد صحة واستدامة بيئتنا أمًرا بالغ األهمية ألعمالنا 
ومرضانا في جلفار ، ونحن نرتقي إلى مستوى التحدي 

المتمثل في تغير المناخ العالمي.

6,681 
7,578 

8,726 

2019 2020 2021

:9اث نط( ةئيفدلا تازاغلا تاثاع+نإل 1 قاطنلا
; 

 )نوAB@لا د?س=أ

انبعاثات  2020 ، زادت  بعام  2021 ، مقارنة  في عام 
 ،  15٪ بنسبة   Julphar Scope 1 الدفيئة  غازات 
الرئيسي  السبب  الديزل  لوقود  المباشر  االستهالك  ويعد 
المساهم في االنبعاثات و تم تحديد زيادة النشاط الصناعي 
والعمليات اللوجستية بعد الجائحة على أنها السبب الرئيسي 

لهذه الزيادة
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32,348 

34,788 

2019 2020 2021
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; 

)نوAB@لا د?س=أ



إدارة النفايات
ال يزال هذا الجهد في مراحله األولى ، مع توقع تحقيق وفرة  
في عام 2021. هدفه هو استكشاف إمكانات خفض الطاقة 
و انبعاثات الغازات الدفيئة عبر أنشطة جلفار. ستركز السنة 

األولى الكاملة للمبادرة على:

•  تحديد وتنفيذ حلول موفرة للطاقة منخفضة التكلفة وعديمة 
التكلفة.

•  رسم خارطة طريق إلمكانيات الشركة من الطاقة المتجددة 

الطاقة
 تستخدم جلفار الكهرباء والديزل كمصادر أولية للطاقة الكهربائية المستخدمة في اإلنتاج وعمليات مصنعها والتي أظهرت

االتجاه التالي

الديزل هو مصدر الطاقة الرئيسي لسلسلة التوريد والنقل. على الرغم من زيادة استهالكنا للكهرباء والديزل اعتباًرا من 
عام 2020 ، تجدر اإلشارة إلى أننا رفعنا طاقتنا اإلنتاجية

558,308
614,875

761,649

2019 2020 2021

)نولاج( لزيدلا كالهتسا

64,053

65,323

65,886

2019 2020 2021

 )ةعاس طاواغ0م( ءا+*ه(لا كالهتسا

نلتزم  ونحن   ، جًدا  مهمة  نفاياتنا  إدارة  تعتبر   ، جلفار  في 
بالتخلص  المتعلقة  المحلية  واللوائح  القواعد  بجميع  بصرامة 
من النفايات. تتضمن إدارة النفايات لدينا تصنيف النفايات ، 
والفصل ، والتقليل ، والتعامل اآلمن والتخلص ، والمراقبة. 

نعتبر أن من واجبنا ضمان التخلص من النفايات بأمان دون 
اإلضرار بالبيئة. اعتماًدا على فئة النفايات ، يتم التخلص من 
نفاياتنا بأمان من خالل الحرق أو معالجة النفايات الملوثة أو 
تدويرها وإعادة  إعادة  الممكن  يكن من  لم  إذا  النفايات  طمر 

استخدامها.

ال يمكن إعادة استخدام نفاياتنا الصيدالنية ، لذلك يتم حرق 
جميع المخلفات الصيدالنية الخطرة وغير الخطرة.

نفايات  من  طًنا   733 جلفار  أنتجت   ،  2021 عام  في 
الصيدالنية  المخلفات  وتقل   ، الصيدالنية  المستحضرات 
المتولدة بنسبة ٪55 عن عام 2019. ومع ذلك ، في عام 
بنسبة  النفايات  توليد  في  إجمالية  زيادة  لوحظت   ،  2021

٪42 عن جيل العام الماضي.

كجزء من مشروع  iTurnaround”” الخاص بنا في عام 
لتقليل  لدينا  المخزون  إدارة  لتحسين  تدابير  قدمنا   ،  2020
توافر  زيادة  إلى  باإلضافة   ، الصالحية  وانتهاء  التكاليف 
تقليل  إلى ذلك ، أجرينا عملية  المخزون. باإلضافة  مخزون 

المخزون لمرة واحدة لتقليل الفاقد.

1,620

514
733

2019 2020 2021

 )نط( ة*نالد*صلا تا&افنلا

و إصدار مشاريع توفير الطاقة في موقعين تجريبيين.

على  به  نحظى  أن  يمكن  الذي  الكبير  التأثير  ندرك  نحن 
كوكبنا من خالل أكثر من 13 موقًعا للتصنيع منتشرة في 
العديد من الدول ، لذلك من اجل البقاء من الروادفي صناعتنا 
من حيث األداء البيئي. نواصل تتبع إنجازاتنا وإعادة تقييم 

أهدافنا بانتظام من أجل االستمرار في دفع أنفسنا.

صفحة 17

نحن نسعى جاهدين للحفاظ على الموارد وتقليل سحب المياه 
المياه.  ندرة  من  تعاني  التي  المناطق  في  نعمل  حيث  لدينا 
نحتاج إلى الماء لتطوير منتجاتنا وتصنيعها ، وبالتالي ، من 
المورد  لنا استخدام هذا  التجارية  بالنسبة لألعمال  المنطقي 

بشكل مسؤول.



تنتج مرافق اإلنتاج لدينا غالبية مياه الصرف الصحي لدينا. و 

الصرف  مياه  كميات  تقديم  يتم  أشهر  ثالثة  كل  في غضون 
الصحي لدينا نقدمها إلى الهيئة الحكومية لرأس الخيمةكجزء 
من تقرير التشغيل والصيانة. تمت معالجة معظم هذه المياه 
واستخدامها ألغراض الري. باستثناء مياه الصرف الصحي 
الملوثة كيميائًيا ، تتم معالجة مياه الصرف الصحي لدينا داخل 
الصحي  الصرف  مياه  معالجة  محطة  طريق  عن  منشآتنا 

النفايات السائلة. في عام  الداخلية المدعومة بعملية معالجة 
معالجة  محطة  في  المعالجة  المياه  كمية  كانت   ،  2021
مما   ، متر مكعب  السائلةلدينا حوالي 242،802  النفايات 
استخدام  إلعادة  نوليها  التي  األهمية  على  الضوء  يسلط 
مواردنا قدر اإلمكان. لضمان جودة مياه عالية ، يتم اختبار 
الهيئة  قبل  من  أسبوعًيا  والصرف  المتدفقة  المياه  معايير 

الحكومية في رأس الخيمة.

 المياه
نحن نتفهم أهمية المياه الثمينة ونتخذ التدابير الالزمة لتقليل الطلب على المياه لدينا. 

زاد طلبنا على المياه من 2020 إلى 2021 بنسبة ٪6.7. ومع ذلك ، فقد المس معدل توليد المياه العادمة ومعالجة  

المياه العادمة وإعادة استخدامها ما يقرب من 60٪

344,009

373,342

398,662

2019 2020 2021

 )3 م( ەا*ملا كالهتسا

224,964

296,898
242,802

2019 2020 2021

)3م( ةجلاعملا ەا$ملا
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أداءنا اإلجتماعي
"موظفونا هم في صميم أعمالنا ، ونحن نستثمر في الفرص المتاحة لهم تطوير موظفينا وصقل مهاراتهم لتعزيز فرصهم

النمو المهني. إلى جانب التدريب المهني ، نحن نعزز الوعي الصحي حمالت للترويج ألنماط الحياة الصحية بين موظفينا"

 -رئيس قسم الموارد البشرية

:)UNSDGs( التزامنا بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

نعمل أيًضا على دعم رفاهية الموظفين النفسية و الصحية. 
توضح معايير السالمة العالية لدينا التزامنا بصحة موظفينا 

وسالمتهم.

لهم  ونوفر  موظفينا  بين  الحياة  مدى  التعلم  نشجع  نحن 
فرص تدريب عالية الجودة للنمو المهني.

االستعداد  مهارات  ونعزز  القدرات  بناء  ندعم  نحن 

وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  أنحاء  جميع  في  الوظيفي 
إفريقيا. و نعمل على زيادة الوعي حول القضايا الصحية 

للتثقيف والدعم للمجتمعات المحلية التي نعمل فيها.

.نحن ملتزمون بخلق فرص عمل للمواهب المحلية

يهدف أدائنا االجتماعي إلى رفع جودة الحياة للمجتمعات المحلية التي نعمل فيها

لقد تطورنا وازدهرنا بفضل موظفينا ، الذين ذهبوا دائًما 
إلى ما هو أبعد من نداء الواجب. نحن نعتبر موظفينا أعظم 
ثروتنا ، من أولئك الذين يعملون في البحث والتطوير إلى 
العمل بشكل  الذين يضمنون استمرار عملياتنا في  أولئك 
موثوق وأولئك الذين يشاركون في مجتمعنا. نحن نستثمر 

فيهم لمساعدتهم على التطور كموظفين وكأفراد.

يكرم  الذي   ، للتميز  جلفار  برنامج  مثل  مبادرات  نجحت  لقد 
السعادة  لساعة  الشهرية  وفعالياتنا   ، االستثنائيين  الموظفين 
مناطق  جميع  من  الموظفين  جمع  في   ، الرمضانية  وأنشطتنا 

الشركة بنجاح.
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التزامنا تجاه موظفينا

موظفينا مهمون لنمونا المستمر والمستدام. و نحن نسعى 
جاهدين لجذب أفضل المواهب وإشراكها واالحتفاظ بها 
الداخلية  قدراتنا  بناء  لضمان  العمل  مجاالت  جميع  في 
على المدى الطويل. نحن نفخر بأنفسنا ألننا نخلق بيئة 
الموظفين  وخبرات  مساهمات  من  وتستفيد  تقدر  عمل 
أن  من  نتأكد  أن  نريد  للغاية.و  متنوعة  خلفيات  من 
وأنهم  وباحترام  معاملة عادلة  يعاملون  الموظفين  جميع 

متساوون في الوصول إلى الفرص والموارد المطلوبة. 

الترحيب بجميع  يتم  بيئة شاملة حيث  يعتمد نجاحنا على 
الزمالء وتشجيعهم وإلهامهم الستخدام أصواتهم ومواهبهم 
الفريدة. هذه هي الطريقة التي سنجد بها أساليب مبتكرة 

لخدمة عمالئنا ومجتمعاتنا.

قوتنا العاملة

نحن نسعى جاهدين لضمان أن يكون التزامنا ببيئة عمل 
صحية له صدى لدى جميع الموظفين حتى يتمكنوا من 
بناء وظائف ذات مغزى تتناسب مع تطلعاتهم. في عام 

2021 ، وصل إجمالي عدد الموظفين لدينا إلى 2،144 
وهو أقل من سجالت العام الماضي.

8.8%
 نسبة اإلناث في اإلدارة العليا

 موظف جديد تم تعيينه دون سن
الثالثين

9%
معدل دوران الموظفين

664 641 
342 

1,792 1,740 1,802 

2,456 2,380 
2,144 

2019 2020 2021

رافلج اوفظوم

Female Employees Male Employees

Total Employees

48.60%

26%

42%

توظيف موظفة جديدة

 موظف جديد تم تعيينه في ظل التوطين
، وهو األفضل على اإلطالق

جنسية مختلفة تعمل حاليا مع جلفار

8.20%
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في عام 2021 ، تم تمثيل 42 جنسية في القوى العاملة 
لدينا. ينعكس تنوعنا أيًضا في تجربة القوى العاملة لدينا. 
في عام 2021 ، شكل موظفونا الذين تقل أعمارهم عن 
30 عاًما ٪48.6 من إجمالي القوى العاملة الجديدة لدينا. 
موظفونا األكثر خبرة الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 
50 يشكلون ٪49.8 ، والموظفون فوق سن الخمسين 

العمري قوة  التنوع  يمثلون ٪1.6 من موظفينا. يمنحنا هذا 
والتنوع  والخبرة  المعرفة  من  مختلفة  مستويات  ذات  عاملة 
الشباب.  جيل  بتعزيز  ملتزمون  نحن   ، جلفار  في  الفكري. 
من 2019 إلى 2021 ، من خالل تشجيع توظيف الشباب 
لجيل  العمل  فرص  وتحسين  المحلية  التنمية  دعم  يمكننا   ،

الشباب.

26 
55 

82 91 

163 

235 

117 

218 

317 

2019 2020 2021

Julphar Employees Hired

Female Employees Male Employees

Total Employees

64 

117 

154 

51 

86 

158 

2 15 5 

2019 2020 2021

Julphar Hired Employees (Age 
Distribution)

18-30 30-50 51+

4 4 3 

17 

27 
34 

21 

31 
37 

2019 2020 2021

Julphar Top Management Diversity

Female Members Male Members

Total Members

39 

40 

42 

2019 2020 2021

Julphar Workforce, Nationalities

 التدريب والتعليم
منتظمة  تدريبية  حمالت  إجراء  تم   ،  2021 عام  في 
لتطوير وبناء قدرات الموظفين ، ورفع مستوى الوعي 
بالصناعةنحن  الخاصة  الموضوعات  مختلف  حول 
التطوير  على  تركز  مؤسسية  ثقافة  بتعزيز  ملتزمون 
والتحسين المستمر لمهارات وكفاءات وقدرات موظفينا. 
والفرص  بالموارد  موظفينا  تزويد  المهم  من  أنه  نعتقد 
للنهوض بتطورهم المهني والشخصي. تغطي عروض 
التعلم والتطوير الخاصة بنا مجموعة متنوعة من مجاالت 
التركيز ويتم تقديمها من خالل منصات التعلم أثناء العمل 

والفصول الدراسية ومنصات التعلم عبر اإلنترنت.

في عام 2021 ، شارك ما مجموعه 1590 موظًفا في 
التدريب التنظيمي في تدريب تنمية المهارات من خالل 
منصتنا اإللكترونية كورسيرا وبيرسيبيو في عام 2021 

 2021 عام  في  لدينا  الموظفين  تدريب  جهود  عززت  قد  و 
الفرص  توفير  خالل  من  والنمو  المستمر  التعلم  وراء  السعي 
لجميع الموظفين لبناء مهارات وقدرات جديدة. لتمكين التحسين 
المستمر لموظفينا ، قمنا بتعريف وتنفيذ نظام تقييم أداء التدريب 

كجزء من مشروع iTurnaround الخاص بنا.

القائمة  ضمن  أيًضا  والمشاركة  دعوتنا  تم   ،  2021 عام  في 
التعاون  مجلس  في  مرموقة  جائزة  على  للحصول  المختصرة 
الخليجي - جوائز الموارد البشرية 2021 في فئة ‘إستراتيجية 
جلفار  بمركز  االعتراف  تميًزا.مع  األكثر  والتطوير  التعلم 
للتدريب كواحد من أفضل ثالثة مرشحين. هذه الجائزة تقديراً 
مهارات  تحسين  على  واضح  بشكل  تركز  التي  التعلم  لبرامج 
الموظفين ، والتطوير الوظيفي وإدارة األداء. نحن أيًضا مزود 
تدريب معترف به من قبل معهد القيادة واإلدارة في اإلمارات 

العربية المتحدة. 

26 
55 

82 91 

163 

235 

117 

218 

317 

2019 2020 2021

مهن3يعت مت نيذلا رافلج اوفظوم

Female Employees Male Employees

Total Employees

64 

117 
154 

51 
86 

158 

2 15 5 

2019 2020 2021

 عــــ8زوت( مهن3يعت مت نيذلا رافلج اوفظوم
 )رامعألا

18-30 30-50 51+

4 4 3 

17 
27 

34 

21 
31 

37 

2019 2020 2021

ا0لعلا ةرادإلا () ع%نتلا

Female Members Male Members

Total Members

39 

40 

42 

2019 2020 2021

تا1س/جلاو ع+نتلا رافلج
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تعويض عادل
في عام 2021 ، أجرينا تحلياًل للتعويضات واألداء وقياس 
 .”iTurnaround األداء للصناعة كجزء من “مشروع
بأكملها  للشركة  بذلك ، حددنا هيكل تصنيف  القيام  عند 
هيكل  بناًء على  والمزايا  التعويض  ، وحددنا مستويات 
معايير  مقابل  المعيارية  األجور  ، ومستويات  الدرجات 

للمبيعات  المالية  الحوافز  خطط  بتطوير  أيًضا  قمنا  الصناعة. 
وممثلي مبيعات األدوية والمديرين التنفيذيين.

 تلتزم جلفار بااللتزام بهدف التنمية المستدامة العاشر: نحو ضمان تكافؤ
 الفرص والتعويض العادل لموظفيها

التوطين

لتقديم مساهمة هادفة  لنا  بالنسبة  أساسي  أمر  التوطين 
ودائمة في مستقبل دولة اإلمارات العربية المتحدة. تقع 
هذه الفلسفة في صميم خطط النمو طويلة المدى لشركة 
عمل  فرص  خلق  بمواصلة  ملتزمون  ونحن   ، جلفار 

لإلماراتيين.

كجزء من “مشروع iTurnaround” في عام 2021 
، قمنا بتحديد وتنفيذ خطة تركز على تطوير وتوظيف 

مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة.

نحن نوظف حالًيا ما يقرب من 163 مواطًنا إماراتًيا من ذوي 
الخبرة. باإلضافة إلى ذلك ، نساعد الخريجين المحليين المهتمين 
لهم  المتاحة  المختلفة  الفرص  استكشاف  األدوية على  بصناعة 
وتزويدهم بالدعم الالزم لدخول سوق العمل. منذ توقيع اتفاقية 
 ،  2013 مايو  في  الرئاسة  شؤون  وزارة  مع  أبشر  مبادرة 
التزمنا بتوظيف المزيد من المواطنين اإلماراتيين. نشارك أيًضا 
في معارض التوظيف الوطنية كجزء من خطتنا للتوطين لجذب 

الخريجين المؤهلين تأهيال عاليا.

1,590 ساعة إجمالي عدد الموظفين المدربين

34,970 ساعة متوسط الوقت الممنوح للتدريب في عام 2021.

32,811 ساعة إجمالي عدد ساعات التدريب الداخلي عام 2021

2,159 ساعة
إجمالي عدد ساعات التدريب الخارجية في عام 2021

متوسط ساعات التدريب لكل موظف عام 222021 ساعة

متوسط ساعات التدريب الداخلية لكل موظف عام 202021 ساعة

1.5 ساعة

1,443 ساعة

549 ساعة

31,368 ساعة

1,610 ساعة

 400

employees

 112

courses

متوسط ساعات التدريب الخارجية لكل موظف عام 2021

ساعات تدريب داخلية للموظفين اإلماراتيين عام 2021

ساعات تدريب خارجية للموظفين اإلماراتيين عام 2021

ساعات تدريب داخلية للموظفين الدوليين عام 2021

ساعات تدريب خارجية للموظفين الدوليين في عام 2021

عدد الكتب التعليمية اإللكترونية والكتب اإللكترونية المكتملة ، مثل الندوات عبر 
اإلنترنت ودورات التعلم الذاتي في برنامج GXP والندوات عبر اإلنترنت التي يتم 

PV و Ana Julphar نشرها في دورات

عدد برامج التعليم اإللكتروني والقراءات اإللكترونية المتاحة
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تثقيف موظفينا
الرفاهية  لضمان  لدينا  البشرية  الموارد  قسم  يسعى 
التوازن  تعزيز  خالل  من  لموظفينا  والجسدية  العاطفية 

 ، الفريق  بناء  أنشطة  وتنفيذ   ، والحياة  العمل  بين  الصحي 
وتنظيم فعاليات التوعية الصحية.

إن االهتمام بصحة وسالمة ورفاهية زمالئنا والمجتمعات 
من  األهمية.  بالغ  أمر  فيها  ونعمل  ونعيش  نعمل  التي 
ورش عمل الصحة والسالمة المهنية إلى التثقيف حول 
كوفيد- 19 ، نضمن حصول موظفينا على الموارد التي 

يحتاجونها ليعيشوا حياة صحية.

كان هذا العام مليًئا بالتحديات بشكل خاص بسبب الوباء  
اتخاذ  على  حرصنا  لقد  استباقي.  بشكل  استجبنا  لكننا 

جميع  في  ومستمرة  آمنة  عمليات  لضمان  ممكن  إجراء  كل 
مواقع أعمالنا والمساهمة في عالم أكثر أماًنا وشمولية - من 
أجل المنفعة المشتركة لشركتنا ومجتمعنا وكوكبنا. تم التنويه 
بشكل خاص بالصحة الذهنية للموظف كالعودة إلى العمل بعد 
الوباء ، وتوفير الجلسات الالزمة لتقليل مخاطر حوادث مكان 

العمل بسبب اإلرهاق الذهني.

خالل  إصابات  وجود  عدم  لوحظ   ،  2021 عام  عملياتنا البالغة 4.704.000 ساعة عمل موزعة على في 
8 ساعات وردية / 240 يوًما في السنة.

أولويتنا للسالمة
يبدأ الحفاظ على سالمة موظفنا بالوقاية. في جلفار ، نلتزم 
بمعايير السالمة الصارمة ونعمل على منع المخاطر قبل 
أن تتحقق. نتجنب اإلجراءات التي قد تعرض األشخاص 
للخطر أو تؤثر على صحتهم أو رفاههم. نحن نقدم تدريًبا 
خاًصا باألدوار في مجال الصحة والسالمة لموظفينا ، 
 )GLP( الجيدة”  المخبرية  “الممارسات  تدريب  مثل 
على  نعمل  نحن  مختبراتنا.  في  يعملون  الذين  لموظفينا 
تنفيذ نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة لتطوير ومراقبة

السالمة  وتقييمات  التصنيع  عمليات  بعناية  طورنا  لقد 
الخاصة بنا لكل منتج من منتجاتنا لمنع األحداث السلبية. 
التشغيل  العديد من إجراءات  لدينا   ، إلى ذلك  باإلضافة 
لدينا في جلفار.  السالمة  توجه ممارسات  التي  القياسية 
بيئة  لضمان  الالزمة  اإلجراءات  اإلجراءات  هذه  تحدد 
اتباع  مسؤولية  األقسام  مديرو  ويتحمل   ، آمنة  عمل 
إجراءات التشغيل الموحدة. تشمل الموضوعات التي تم 
تناولها في إجراءات التشغيل الموحدة تعليمات السالمة 

العامة للمقاولين: 

المقاولون من الباطن والسائقون الخارجيون ، إجراءات تشغيل 
طفايات الحريق المحمولة

قواعد األمان الخاصة باللحام والقطع والنحاس لمعدات الحماية 
الشخصية

حاالت  مع  التعامل  وإجراءات  الشخصية  الحماية  معدات 
الطوارئ والتحقيق فيها واإلبالغ عنها.

لقد قمنا أيًضا بتطوير خطة استمرارية األعمال وخطة التعافي 
وقوع  حالة  في  واإلجراءات  الموارد  تحدد  التي  الكوارث  من 

كارثة.

0

0.4

0.1

2021 2020 2019

لمعلا ةط0ترملا ة(اصإ لدعم

الصحة و السالمة المهنية

التوعية بالسالمة

وتتبع مؤشرات األداء الرئيسية للصحة والسالمة.

والقدرات  التشغيلية  الفجوات  جميع  لسد  جاهدين  نسعى  نحن 
المتعلقة بالصحة والسالمة في جميع المصانع في مقرنا الرئيسي 
في رأس الخيمة كجزء من “مشروع iTurnaround” الخاص 

بنا.

صفحة 23



التزامنا تجاه مجتمعنا وعمالئنا

التي  المناطق  في  الحياة  نوعية  لتحسين  جاهدين  نسعى 
تركز خطتنا  االجتماعية.  خدماتنا  من خالل  فيها  نعمل 
مواطني  وتطوير  تعليم  على  أيًضا  المدى  طويل  للنمو 
دولة اإلمارات العربية المتحدة. من خالل معهدنا المعتمد 
أحدث  إلى  الوصول  لموظفينا  يمكن   ، واإلدارة  للقيادة 
تقنيات اإلدارة وأفضل الممارسات في بيئة دولية حقيقية.

تعزيز  على  لدينا  التدريب  طاقم  يعمل   ، ذلك  إلى  باإلضافة 
التطوير الوظيفي المحلي من خالل تنظيم العديد من برامج 
التطوير الداخلية والخارجية التي تمكن المواطنين اإلماراتيين 
من التفوق في مكان العمل والمساهمة بنجاح في اقتصاد دولة 

اإلمارات العربية المتحدة.

إعداد الشباب لعالم العمل

القوى  جلفار  تساعد   ، لدينا  التدريب  مركز  خالل  من 
وقدراتهم.  مهاراتهم  تطوير  على  اإلماراتية  العاملة 
لتنمية  فيصل  برنامج  الشيخ.  أطلقنا   ،  2012 عام  في 

القيادات مبادرة تنشئة.

القيادات اإلماراتية وتشجيعهم على أن يكونوا صناع قرار 
فاعلين واالرتقاء بحياتهم المهنية. نحن ندعم الخريجين 
والفيزياء   ، الصيدلة  التالية:  التخصصات  في  الوطنيين 

الطبية ، والتكنولوجيا الحيوية ، والكيمياء ، والعلوم الطبيعية 
، والهندسة الكهربائية ، وأنظمة المعلومات ، والتسويق. نحن 
يكملون  بينما  منشآتنا  في  وندربهم  الخريجين  نوظف  أيًضا 

تعليمهم الجامعي “.

مركز جلفار للتدريب

يعتبر مركز التدريب الداخلي الخاص بنا فريًدا من نوعه 
 ILM قبل  من  به  االعتراف  تم  األدوية.  شركات  بين 
كمزود  المتحدة(  المملكة   - واإلدارة  الدولية  )القيادة 
تدريب معتمد وهو المركز الوحيد من نوعه في المنطقة. 
في كل عام ، يستقبل المركز أكثر من 3000 طالب من 
التقني  التدريب والتطوير  العالم لمزيج من  جميع أنحاء 

واالجتماعي

للمساعدة  مصممة  وهي  داخلًيا  التدريبات  جميع  إجراء  يتم 
في سد فجوة المهارات وتعزيز نمو وتطور الجيل القادم من 
اليوم  بيئة  في  ميزة  يمنحهم  مما   ، الصحية  الرعاية  مقدمي 
التنافسية. يلعب المركز دوًرا مهًما في تكوين قوة عاملة ذات 
مهارات عالية ومتحفزة ويساعدنا في بناء خط أنابيب قوي 

للمواهب.

تدريب منزلي
جلفار  مركز  يعمل  الجدد.  للموظفين  فقط  ليس  التدريب 
للتدريب باستمرار على تحسين المهارات وتحديث معرفة 
الموظفين الحاليين لمساعدتهم على التكيف مع المتطلبات 

المتغيرة لوظائفهم.

إن مركز جلفار للتدريب مستعد دائًما وقادرة على تقديم 
)التكنولوجيا  الصعبة  المهارات  من  كل  على  التدريب 

جلفار لإلرشاد والتدريب

وإشراكهم  خاص  بشكل  الناجحين  الموظفين  دعوة  التدريس لزمالئهم )التعلم من األقران ومشاركة يتم  في مهارات 
الخبرات(.

التدريب الخارجي

عن  الموقع  خارج  تدريًبا  للتدريب  جلفار  مركز  يوفر 
المؤتمرات  أو  الندوات  إلى  الموظفين  إرسال  طريق 
اعتبار فرص  يمكن  العمل.  أو ورش  الكلية  أو دورات 

إلهام  ومصدر  كبير  وحافز  مكافأة  بمثابة  هذه  التدريب 
للموظفين المتميزين.

التدريب األكاديمي للطالب

تلعب مركز جلفار للتدريب دوًرا مهًما في تطوير الجيل 
االحتياجات  وتلبية  الصحية  الرعاية  قادة  من  القادم 

لمواجهة التحديات والمطالب المستقبلية.

والتوجيهية  التدريبية  الدورات  من  العديد  نقدم  نحن 

الجرعات  ألشكال  الدوائي  التصنيع  تغطي  التي  الموقع  في 
المختلفة ، وضمان الجودة ، ومراقبة الجودة ، وتخطيط المواد 

، والتكنولوجيا الحيوية ، والتغليف ، والتسويق.
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والسالمة( والمهارات الشخصية )االتصال واإلدارة، ورضا 
طاقمنا  بمساعدة  والتسويق(  والمبيعات   ، والخدمة  العمالء 
الخبراء المتاحين وفريق التدريب المطلع. و من خالل القيام 
التعلم  تعزيز  يتم   ، الميدان  في  الموظفين  وجود  أثناء  بذلك 

والتنفيذ الفعال. 



- جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية

- جامعة الشارقة

- كلية عجمان للصيدلة وعلوم الصحة

- جامعة النجاح الوطنية

- كلية الصيدلة والعلوم الصحية )الفجيرة(

- كلية الهندسة بجامعة اإلمارات

- كليات كليات التقنية العليا )جميع اإلمارات(

- وزارة التربية والتعليم )MOE( - رأس الخيمة

- مركز تطوير التعليم المهني

- الجامعة األمريكية في رأس الخيمة

- جامعة الشارقة

- جامعة اإلمارات

- جامعة أبوظبي

.- جامعة الخليج الطبية

15. جامعة خليفة

- جامعة كوينز بلفاست - )المملكة المتحدة

- جامعة ميد ويسترن - )الواليات المتحدة األمريكية(

 - كلية سري بوذا - )الهند(

. جامعة يلدز التقنية - )تركيا(

. جامعة كاليكوت - )الهند(

- الجامعة األلمانية - )األردن(

. جامعة كاليكوت - الهند(

. الجامعة األلمانية - )مصر(

. جامعة هليوبوليس - )مصر(

 جامعة فلوريدا أتالنتيك -)لواليات المتحدة األمريكية(

 برنامج الخريجين جلفار اإلمارات العربية المتحدة
هو برنامج تدريبي صناعي تم تطويره من أجل

• تزويد الطالب بفهم مهارات العمل األساسية.

• تعلم الخيارات المهنية المختلفة في مجاالت تخصصهم.

• تطوير الكفاءات المهنية.

• تطبيق نظريات الفصول الدراسية في عالم الشركات.

• تسهيل انتقال الطالب من عملهم األكاديمي إلى عالم الشركات.

دعمنا حكومة اإلمارات من خالل عدة مبادرات منها:

• دعم هيئة األوراق المالية والسلع في إطالق حملة “الحوكمة الفعالة هي أساس التنمية 
المستدامة” للتوعية بأهمية حوكمة الشركات المدرجة من خالل تبادل اإلصدارات 

ومنشورات وسائل التواصل االجتماعي التي تقدمها الهيئة.

• دعم حملة حكومة دولة اإلمارات للترويج لمسبار المريخ بما يتماشى مع توجهات 
المكتب اإلعالمي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

نحن نعمل بنشاط مع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية على األدوية 
المبتكرة لتوفير إمدادات عالية الجودة من األدوية للمحتاجين. نعتقد أن التعاون بين 
صناعة األدوية والهيئات التنظيمية والحكومات المحلية أمر أساسي لدعم االحتياجات 

الصحية لمجتمعنا المحلي.

المؤسسات التعليمية الدولية:

المؤسسات التعليمية المحلية:

صفحة 25



على  قادرون  وهم   ، مسؤولياتهم  ويعرفون   ، الدوائي 
الوفاء بها.

أو سالمة  بجودة  تتعلق  أي مشكالت  اإلبالغ عن  يجب 
الموظفين.  قبل جميع  الفور من  األدوية في جلفار على 

االكتشافات العلمية والبحث والتطوير
مع أكثر من 800 منتج بجرعات مختلفة أشكال تستهدف 
العالج المتنوع المقاطع ، هنا في جلفار ، نسعى جاهدين 

لتحقيق ذلك االستمرار في توسيع عرض منتجاتنا.

 2021 في   ”iTurnaround “مشروع  من  كجزء 

،استكشفنا الشراكات اإلستراتيجية وإمكانية تطوير الجزيئات 
في المنزل لتوسيع ملف منتجات جلفار المستقبلية.

أنه  على  الدوائي  التيقظ  العالمية  الصحة  منظمة  تعرف 
والوقاية  وفهم  وتقييم  باكتشاف  المتعلقة  واألنشطة  العلم 
من اآلثار الضارة أو أي مشكلة أخرى متعلقة باألدوية.

تشمل مراقبة السالمة جميع األنشطة المتعلقة باكتشاف 
المشاكل  من  وغيرها  الضارة  اآلثار  ومنع  وفهم  وتقييم 
المحتملة المتعلقة باألدوية. باإلضافة إلى مراجعة وتقييم 
واألدبيات   ، بها  المشتبه  العكسية  التفاعالت  تقارير 
التجارب  ونتائج   ، الوبائية  والدراسات   ، المنشورة 
السريرية اإلضافية ، يتم إجراء المراقبة أيًضا من خالل 

مجموعة متنوعة من األساليب األخرى.

جلفار  تتخذ   ، والناشئة  الجديدة  السالمة  لبيانات  استجابة 
في  المساهمة  إلى  باإلضافة  المناسبة.  التنظيمية  اإلجراءات 
ملفات تعريف سالمة األدوية الموجودة ، تساهم أنشطة التيقظ 

الدوائي في توسيع البيانات الوبائية.

 ، الطبي  الفهم  لتقدم  حيوي  أمر  الدوائي  التيقظ  فإن  لذلك 
في  تحسينات  أي  المنتجات.  ، وتطوير  المستقبلية  والبحوث 
السالمة أو الفهم ستؤدي في النهاية إلى تحسينات في رعاية 

المرضى.

مسؤوليتنا

من بين مسؤوليات جلفار اإلبالغ عن ردود الفعل السلبية 
المنتجات  استالم  عند  بلد  كل  سلطات  إلى  بها  المشتبه 
)بما   )HCP( الصحية  الرعاية  الطبية من متخصصي 
في ذلك على سبيل المثال ال الحصر األطباء والصيادلة 
الصحيون  والمهنيون  األسنان  وأطباء  والممرضات 

المتحالفون والقابالت ومقدمو الرعاية ، إلخ.(

يتم التعامل مع األسئلة والشكاوى المتعلقة بمنتجاتنا على محمل 
الجد ويتم التعامل معها بسرية تامة. يتم تدريب موظفي جلفار 
المشاركين في أنشطة التيقظ الدوائي ، ويعرفون مسؤولياتهم 
، وقادرون على القيام بذلك.يتم التعامل مع األسئلة والشكاوى 
المتعلقة بمنتجاتنا على محمل الجد ويتم التعامل معها بسرية 
تامة. يتم تدريب موظفي جلفار المشاركين في أنشطة التيقظ 

التيقظ الدوائي

صفحة 26

كجزء من بروتوكول التجارب السريرية ، يتم جمع ردود الفعل 
السلبية العفوية تجاه المنتجات المسوقة عن طريق الهاتف,البريد 
اإللكتروني, الفاكس أو البريد. يتم جمع ردود الفعل السلبية على 

المنتجات البحثية وفًقا لبروتوكول التجارب السريرية



أداء الحوكمة 

ومسؤول  وحذر  أخالقي  بشكل  بالعمل  ملتزمون  نحن 
السالمة  وتعزيز  المجتمع  احتياجات  لتلبية  نسعى  حيث 
االمتثال  برنامج  يعزز  به.  نقوم  ما  كل  في  واالنفتاح 
تقودها  التي  االستباقية  واالمتثال  الجودة  إدارة  لدينا 
مجلس  المخاطر.يعتبر  إدارة  مبادئ  على  بناًء  األعمال 

اإلدارة أمًرا حاسًما في حوكمتنا ألنه يمثل مصالح مساهمينا 
الطويل.  المدى  على  المساهمين  قيمة  لزيادة  جاهداً  ويسعى 
يتكون مجلس اإلدارة في الغالب من إعضاء مستقلين يمثلون 
والخبرة  والخلفيات  واألعمار  الجنس  من  واسعة  مجموعة 

المهنية واآلراء.

"لدينا االلتزام النهائي لخدمة عمالئنا بأدوية عالية الجودة مع توفير بيئة عمل آمنة لموظفينا والحفاظ على البيئة. 
يخضع ذلك لرؤيتنا الخاصة بالجودة والبيئة والصحة والسالمة واالستدامة ، والتي تشمل زيادة امتثالنا باستمرار في 
جميع نواحى الجودة لدينا ، مع امتالك القدرات الصحيحة ، واتخاذ القرارات المناسبة في جميع مراحل عمر دورة 

المنتج"

كيف يساهم أسلوب الحوكمة لدينا في أهداف التنمية المستدامة

الصحة الجيدة والرفاهية: من خالل الوصول العادل إلى األدوية واللقاحات ، نهدف إلى ضمان صحة جيدة ورفاهية لجميع 
األشخاص من جميع األعمار

المساواة بين الجنسين: نريد القضاء على التمييز ضد المرأة ، وتوفير فرص قيادية متكافئة ، وضمان حصول المرأة على 
رعاية الصحة اإلنجابية السالم والعدل والمؤسسات القوية: نعمل على ضمان تحقيق العدالة ، ودعم سيادة القانون ، واتخاذ 

القرار بطريقة أخالقية وشفافة وتمثيلية.

أدى كوفيد-19 إلى تقييد عالقتنا التقليدية وجًها لوجه مع 
متخصصي الرعاية الصحية ، مما شكل حاجًزا أمام عمليات 
والتفاعالت  التفاصيل  لدينا.  المسؤولة  والتسويق  البيع 
االفتراضية ، والندوات عبر اإلنترنت ، وبرامج المتحدثين 
عبر المنصة اإللكترونية ، واالجتماعات االفتراضية كلها 
أمثلة على كيفية تكيفنا وحاولنا التغلب على الوباء العالمي. 
و لضمان فهم مرضانا لمنتجنا ، نتفاعل مع المساهمين لدينا 
، بما في ذلك المتخصصين في الرعاية الصحية ، بطريقة 

شفافة وأخالقية.

في  األخالقية  والتسويق  المبيعات  سياسات  جميع  تنفيذ  يتم 
جميع وحدات العمل والمواقع ، وتتم مراجعة المواد الترويجية 

والموافقة عليها بشكل أخالقي.

القوانين  بجميع  لدينا  والتسويق  المبيعات  أنشطة  تلتزم   
واللوائح المعمول بها. كما هو موضح في موقف جلفار من 
ممارسات التسويق والترويج ، نشجع الوصول الشامل إلى 
األدوية من خالل االلتزام بالمعايير المحددة عالمًيا واستخدام 

القنوات والمواد المناسبة وذات الصلة.

 األخالق والشفافية في الصيدلة

بشكل  األعمال  بممارسة  الملتزمين  الموردين  مع  نتعاون 
أخالقي واحترام حقوق اإلنسان.

، وتتخذ  المتحدة  لألمم  العالمي  لالتفاق  تتبًعا  كانت جلفار 
وحقوق  األفراد  جميع  وحماية  احترام  لضمان  خطوات 

واللوائح  التوريد  وسلسلة  جلفار  عبر  بهم  الخاصة  اإلنسان 
المعمول بها ، باإلضافة إلى مبادئنا الصارمة.

بشكل  األعمال  لممارسة  عالية  بمعايير  جلفار  "تتمتع 
أخالقي ومسؤول ووفًقا لجميع القوانين" 
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الموردون المتنوعون

 التأثير واالقناع

التجارية  االتحادات  في  باستمرار  جلفار  تشارك 
المنظمات  مع  بعمق  منخرطون  أننا  كما   ، والصناعية 
في  والمتخصصين   ، البحث  ومعاهد   ، الربحية  غير 
أن  من  نتأكد  أن  يجب  لذلك  الفردية.  الصحية  الرعاية 
المستهلكين لدينا يمكنهم الوصول إلى نظام رعاية صحية 

طويل األجل. 

 تتم إدارة هذه األنشطة من قبل المتخصصين في الشؤون 
ذوي  التنفيذيين  المسؤولين  وكبار  جلفار  في  الحكومية 
الصلة. موقف جلفار من الشؤون الحكومية الذي يشرح 
كيفية عملنا مع الحكومة لمعالجة قضايا الرعاية الصحية 

العالمية بذكاء ومسؤولية.

لمنتجاتنا  الجودة  معايير  أفضل  تلبية  على  نعمل  ألننا  نظًرا 
وعقلي   ، أخالقي  بشكل  التصرف  على  أيًضا  نركز  فإننا   ،
إلى  باستمرار على رفاهية عمالئنا. نحن ندعو  ، والتركيز 
إدارة استباقية مقبولة تعمل حول المديرين التنفيذيين. يعتبر 
واألطر  اإلدارة  في  القرار  صناع  كبار  من  إدارتنا  مجلس 

األخرى.

يضع إطار عمل إدارة المخاطر لدينا األساس الستراتيجياتنا األساسية بما في ذلك ، على سبيل المثال ال الحصر:

• مخاطر الطرف الثالث.

• المخاطر في سلسلة التوريد.

• إدارة األزمات ، إلخ.

إدارة المخاطر
 ، ومساهمينا  ومجتمعاتنا  وموظفينا  لعمالئنا  قيمة  لتقديم 
التي  يجب علينا فهم وإدارة اآلثار والمخاطر والفرص 
العديد  نستخدم  نحن  بأكملها.  مؤسستنا  عبر  تواجهنا 
وترتيبها حسب  والفرص  المخاطر  لتحديد  األدوات  من 
لالستدامة  النسبية  األهمية  تقييم  ذلك  في  بما   ، األولوية 
إدارة  وعملية   ، المصلحة  أصحاب  مشاركة  وعملية   ،

مخاطر المؤسسة.

 ، جلفار  داخل  استراتيجًيا  نشاًطا  المخاطر  إدارة  تعد 
أيًضا.  المخاطر تخلق فرًصا  إدارة  كما أن قدرتنا على 
الشركة بشكل  المخاطر على مستوى  وإدارة  تحديد  يتم 
منهجي باستخدام نهج متكامل إلدارة مخاطر المؤسسة. 

يتم إبالغ نتائج إدارة المخاطر بانتظام إلى اإلدارة.

 مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إدارة 
المخاطر الشاملة للشركة ، بما في ذلك مراجعة واعتماد 
تنفذها  التي  والعملية  المؤسسة  مخاطر  إدارة  نموذج 
تعتبر  المخاطر.  وتخفيف  وإدارة  وتقييم  لتحديد  اإلدارة 
إدارة المخاطر أولوية إستراتيجية داخل الشركة ، وتقع 
 ، التنفيذية  اإلدارة  عاتق  على  المخاطر  إدارة  مسؤولية 

بينما يشرف مجلس اإلدارة على العملية. 

يتم تمكين المسؤولية اإلشرافية لمجلس اإلدارة من خالل 
نموذج وعملية إدارة مخاطر المؤسسة ، والتي يتم تنفيذها 
من قبل اإلدارة والتي تم تصميمها لتحديد وتقييم وإدارة 
عن  المسؤولة  هي  التدقيق  لجنة  المخاطر.  وتخفيف 

المخاطر  إدارة  وتتبع عملية  تنفذ  اإلدارة  أن  اإلشراف على 
في  األخرى  اللجان  قبل  من  المراجعات  نتائج  وتنسيق  هذه 

مجاالت المخاطر الخاصة بكل منها.

وتجنب  الفرص  تحديد  في  المتمثل  األساسي  الهدف  مع   
حاالت عدم اليقين قبل أن تتحقق ، يحدد إطار إدارة المخاطر 
لدينا نغمة إدارة المخاطر لدينا. رئيس التدقيق الداخلي وإدارة 
المخاطر هو المسؤول عن قيادة عملية تقييم المخاطر الرسمية 
داخل المنظمة. تعمل وظيفة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر 
للمخاطر  العام  الملف  لتقييم  العليا  اإلدارة  مع  وثيق  بشكل 
في المؤسسة جنًبا إلى جنب مع أي مخاطر ناشئة وضوابط 
التخفيف. بشكل دوري ، يقدم رئيس التدقيق الداخلي وإدارة 
المخاطر ملف المخاطر المحدث للمؤسسة إلى لجنة التدقيق 
جنًبا إلى جنب مع الخطوات التي يخططون التخاذها لتخفيف 

التعرض.

في حين أن مجلس اإلدارة قد أسند المسؤولية األساسية عن 
مراقبة المخاطر إلى لجنة التدقيق ، إال أن هناك لجاًنا أخرى 
تساعد في تقييم المخاطر في مجاالت مسؤوليتها وخبراتها ، 
مثل لجنة الجودة والتقنية )QTC( التي تتعامل مع مخاطر 
السيبراني  األمن   ، المثال  سبيل  على  والتكنولوجيا.  الجودة 

والتعافي من الكوارث.
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حوكمة شركتنا
ملتزمون  نحن   ، األساسي  هدفنا  لتحقيق  محاولة  في 
بالحفاظ على ثقافة تمتثل للقانون المعمول به والسياسات 
أنحاء  جميع  في  بالكامل  ,والمتتضمنة   ، التنظيمية 
مع  أعمالنا  أهداف  األخالقية  معاييرنا  تدعم  المنظمة. 
ضمان االمتثال وتعزيز قيم العمل األخالقية في أنشطتنا 

اليومية.

لقد طبقنا معايير االنضباط المؤسسي والحوكمة بعد قرار 
المالية  األوراق  لهيئة  التابع  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس 
والسلع رقم. رقم )3 / رئيًسا( لسنة 2020 بشأن اعتماد 

دليل حوكمة الشركات المساهمة.

كجزء من هذه العملية ، قمنا بإعادة تشكيل لجان مجلس 
اإلدارة بما يتماشى مع القرار أعاله. باإلضافة إلى ذلك 
، نقوم حالًيا بتعديل النظام األساسي الخاص بنا واتخاذ 
لقد قمنا بتطوير نظام  اإلجراءات الالزمة لتعكس ذلك. 
حوكمة الشركات الذي يغطي إدارة الشركة والمساهمين 
والموظفين والعمالء ، باإلضافة إلى الشركات الزميلة. 
سياسات  ونراجع  والموضوعية  بالشفافية  التزامنا  نؤكد 
الشركة بشكل دوري للتأكد من توافقها مع نظام الحوكمة 

لدينا ودليل الحوكمة المعتمد.

 تعاقدت جلفار مؤخًرا مع شركة خارجية لتطوير إطار 
حوكمة  لقواعد  لالمتثال  بنا  الخاص  الشركة  حوكمة 
أفضل  عن  فضاًل   ، الشركة  ولوائح  المحدثة  الشركة 
وتحديث  مراجعة  العملية  تضمنت  الدولية.  الممارسات 
مواثيق اللجان ودليل حوكمة الشركات ومراجعة تفويض 

السلطة الحالي تحت إشراف لجنة التدقيق.

منذ   ،  2020 عام  في  العملية  هذه  من  االنتهاء  تم 
وتحديث  بمراجعة  التدقيق  لجنة  قامت   ،  2020 عام 
“مشروع  من  كجزء  مستمر.  بشكل  هذه  الحوكمة  أدلة 
 ، الداخلية  سياساتنا   Wave 1 ،و   ”iTurnaround

يتألف مجلس اإلدارة لعام 2021 من األعضاء التالية أسماؤهم

• الشيخ صقر بن حميد القاسمي
• السيد ربيع الخوري 

• األستاذ عبد العزيز عبد الله سالم الزعابي
• األستاذ جمال سالم إبراهيم بن درويش النعيمي

• السيدة. ألفة جام
•  السيد عبود بجاني

•  السيد عادل كريم كاك أحمد
• السيد مدحت أبو األسرار

• السيد رامان جارج

و ال ننسى ايضا ان نشكر مساهمة السيد يوسف علي محمد والدكتور علي حسين علي الزواوي والسيد خالد عبد الله يوسف 
العبد الله الذين كانوا جزًءا من مجلس اإلدارة في العام الماضي. و ننتهز هذه الفرصة للترحيب بعضو مجلس اإلدارة الجديد 

السيدة ألفة جام.

مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي والمبلغ 
عن المخالفات والعناية الواجبة من قبل طرف ثالث.
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لجاننا ومسؤولياتهم

يعمل مجلس إدارتنا بشكل وثيق مع المراجعين الخارجيين 
من خالل لجنة التدقيق التابعة له.

يضمن االلتزام بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
)IFRS( تقديم تقارير شفافة وموثوقة. باإلضافة إلى ذلك 

لجان مجلس اإلدارة
• لجنة التدقيق

• لجنة الترشيحات والمكافآت

• لجنة اإلشراف والمتابعة لمعامالت المطلعين

• لجنة اإلستراتيجية واالستثمار
 الجودة والتقنية •

لجنة التدقيق
تساعد لجنة التدقيق مجلس اإلدارة في الوفاء بمسؤولياته 
الرقابية فيما يتعلق بالتقارير المالية ، وإدارة المخاطر ، 

المهام األساسية
تساعد لجنة التدقيق مجلس اإلدارة في الوفاء بمسؤولياته 
المخاطر  وإدارة   ، المالية  بالتقارير  يتعلق  فيما  الرقابية 
القانونية  للمتطلبات  واالمتثال   ، الداخلية  والرقابة   ،

والتنظيمية.

المهام األساسية:

وتطبيق   ، المالية  البيانات  وسالمة  وموثوقية  جودة   •
مبادئ المحاسبة

وكفاية  التنظيمية  أو  القانونية  للمتطلبات  االمتثال   •
الضوابط الداخلية

• أداء وظيفة المراجعة الداخلية

• إشراك مدقق حسابات مستقل

• اإلشراف على مراقبة المخاطر في عملية إدارة المخاطر 
للشركة

الخارجية  والتقارير  والتدقيق  المحاسبة  وفعالية  إدارة   •
واألخالقيات,االمتثال,الضوابط الداخلية,األمن السيبراني 

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتمثل مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت في تحديد 
اإلدارة  مجلس  ألعضاء  واإلجمالية  الفردية  المكافآت  حزمة 
وسياسات  األجور  سياسة  تطوير  عن  مسؤولة  أنها  كما  لدينا. 
الموارد البشرية. لجنة اإلشراف والمتابعة لمعامالت المطلعين 

المطلعين  لمعامالت  والمتابعة  اإلشراف  لجنة  مهام  تتمثل 
في التأكد من التزامنا بقرارات هيئة األوراق المالية والسلع 

وسوق أبوظبي لألوراق المالية والتعديالت الواردة فيها.

 لجنة اإلشراف والمتابعة لمعامالت المطلعين لجنة اإلشراف والمتابعة
لمعامالت المطلعين

في  المطلعين  لمعامالت  والمتابعة  اإلشراف  لجنة  مهام  تتمثل 
التأكد من التزامنا بقرارات هيئة األوراق المالية والسلع وسوق 

أبوظبي لألوراق المالية والتعديالت الواردة فيها.

لجنة اإلستراتيجية واالستثمار
مجلس  إستراتيجيات  على  ويوافقون  اللجنة  أعضاء  يراجع 
اإلدارة ، باإلضافة إلى ميزانيتنا السنوية وخطة عملنا. يجب على 
للتشريعات واللوائح ذات  امتثالنا  أيًضا تطوير ومراقبة  اللجنة 
الصلة. وكجزء من مسؤولياتها ، تقوم اللجنة بمراجعة العقود 
والمحاسبية  المالية  األمور  وكذلك  اإلستراتيجية  األهمية  ذات 

 لجنة الجودة والتقنية

لمجلس  اإلشرافية  المسؤوليات  في  المساهمة  خالل  من 
اإلدارة فيما يتعلق بالجودة واالمتثال والتوجيه العلمي والتقني 

، فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن نظام الرقابة الداخلية وإدارة 
لدينا  الداخلي  التدقيق  هيكل  إلى  باإلضافة   ، لدينا  المخاطر 
، والذي يضمن االمتثال الكامل للقوانين واللوائح وسياسات 

جلفار.

والموافقة على هذه األمور ضمن الحدود الواردة في ميثاق 
الجدوى  ودراسات  التقارير  بمراجعة  نقوم  كما  لجنتنا. 
أو  عليها  والموافقة  االستثمار  مخاطر  وتقييم  االقتصادية 

رفضها قبل عرضها على مجلس اإلدارة لالعتماد.

في  اإلدارة  لمجلس  التابعة  والتقنية  الجودة  لجنة  تساهم   ،
المجلس.
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مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا

للترويج  العالمية  الممارسة  قواعد  بمدونة  نلتزم  نحن 
مشاركاتنا  ترتكز  أن  نضمن  نحن  العمالء.  وتفاعالت 
العلمية وأنشطتنا التسويقية على قيمنا وأن جميع الجهود 

الترويجية دقيقة ومحددة بشكل مناسب. تم تصميم تحديث سلوكنا 
لمنح عمالئنا مزيًدا من التأكيد بشأن التزامنا بوضع احتياجاتهم 
في المقام األول وتحسين وضوح تفاعالتنا مع المتخصصين في 

الرعاية الصحية.

التقييم االجتماعي للموردين

تتضمن ضوابطنا الداخلية وضع قواعد وإجراءات مكتوبة 
ومفصلة لضمان اعتماد ضوابط داخلية صارمة وشاملة. 
باإلضافة إلى ذلك ، تحدد ضوابطنا اإلجراءات المطلوبة 
لالمتثال لسياسات أعمالنا والمتطلبات واألهداف العامة 
المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها. لدينا أيًضا 

قسم امتثال مخصص لمراقبة االمتثال الخارجي لجميع القوانين 
واللوائح والقرارات ومتطلبات الهيئات التنظيمية المعمول بها 
واالمتثال الداخلي لسياسات الشركة وقواعدها وإجراءاتها التي 

وضعها مجلس اإلدارة

االمتثال للوائح

بجميع  ونلتزم  األخالقية  المعايير  بأعلى  نلتزم  نحن 
نتواصل  نحن  الشركة.  وإرشادات  واللوائح  القوانين 
ونتفاعل مع مجموعة متنوعة من األطراف الثالثة على 
أساس منتظم في جلفار ، ويجب التعامل مع هذه العالقات 
فإننا   ، لذلك  ونتيجة  النزاهة.  درجات  بأقصى  التجارية 
نتبع سياسة العناية الواجبة لألطراف الثالثة عند التعامل 
لتسليم  ثالثة  التعامل مع أطراف  ثالثة. عند  مع أطراف 
البضائع والخدمات إلى جلفار و تحدد السياسة المعايير 
في  جلفار  موظفى  جميع  قبل  من  مراعاتها  يجب  التي 

جميع أقسام األعمال اإلقليمية.

ومعايير جودة  وبيئية  اجتماعية  بمعايير  موردونا  يلتزم 
صارمة ويعملون معنا عن كثب ألخذ مبادئ المسؤولية 
الحوكمة  لضمان  االعتبار.  في  للشركات  االجتماعية 

الصعيد  على  المتطلبات  من  األدنى  الحد  واتباع  السليمة 
العالمي ، يتم إجراء العناية الواجبة من قبل طرف ثالث لجميع 
االرتباطات مع األطراف الثالثة. كجزء من ارتباطاتنا وأنشطة 
البحث والتطوير اإلكلينيكي ، فإننا ندرك أهمية تحديد معايير 
باستمرار  ومراجعتها  والشفافة  المتسقة  الحيوية  األخالقيات 

وتحسينها.

تم تحديد مشاركات الطرف الثالث والعناية الواجبة وممارسات 
في  جلفار  لشركة  المعيارية  التشغيل  إجراءات  في  اإلدارة 
الجودة  والتمويل وضمان  المشتريات  مثل  الوظيفية  المجاالت 
والتنظيم وتقنية المعلومات / نظم المعلومات. باإلضافة إلى ذلك 
، بناًء على موقع مكتب جلفار ، قد تنطبق التعليمات واإلجراءات 
ثالثة.  المحلية على عقودنا مع أطراف  الدولية أو اإلقليمية أو 
وامتثال  الرشوة  مخاطر  تتناول  مؤسسية  قواعد  لدينا   ، أخيًرا 

الشركة

تشجيع المشتريات المحلية

تساعد عمليات وإنفاق سلسلة القيمة لدينا الشركات المحلية على 
العثور  في  األشخاص  تساعد  مضاعفة  تأثيرات  وإنتاج  النمو 
منا  االقتصادية  االستدامة  تتطلب  حياتهم.  وتحسين  عمل  على 

بناء شراكات متبادلة المنفعة مع المساهمين لدينا ولتمكين 
االزدهار االقتصادي في المجتمعات التي نعمل فيها.
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2016 التأسيس    101 للتقارير  العاملية  املبادرة 

2016 عامة  إفصاحات   :102 للتقارير   العاملية  املبادرة 

املؤسسة هيكلية 

املؤسسة 102-1  إسم 

الخدمات 102-2  و  التجارية,املنتجات  العالمات  األنشطة, 

املقر -102-3  موقع 

العمليات 102-4  موقع 

القانوين 102-5  والشكل  امللكية 

نشطة-102-6  أسواق 

املؤسسة 102-7  مقياس 

والعاملني -102-8  املوظفني  عن   معلومات 

التوريد 102-9  سالسل 

الخارجية 102-12  املبادرات 

تيجية إلسرتا ا

القرار 102-14  صناع  كبار  من  البيانات 

والنزاهة األخالق 

السلوك 102-16  وقواعد  واملعايري  واملبادئ  القيم 

لحوكمة ا

الحوكمة 102-18  هيكلية 

ولجانها 102-22  حوكمة  هيئة  أعىل  تكوين 

واالسرتاتيجية 102-26  والقيم  األهداف  تحديد  يف  حوكمة  هيئة  أعىل  دور 

واالجتامعية 102-29  والبيئية  االقتصادية  اآلثار  وإدارة  تحديد 

املكافآت 102-35  سياسات 

األجر 102-36  تحديد  عملية 

املساهمني مشاركة 

املساهمني 102-43  ملشاركة  نهج 

أثريت  102-44  التي  واالهتاممات  الرئيسية  املوضوعات 

اإلفصاح مامرسات 

املوضوع 102-46  وحدود  التقرير  محتوى  تحديد 

الجوهرية 102-47  املوضوعات  قامئة 

التقارير 105-50  إعداد  فرتة 

التقارير 105-54  إعداد  دورة 

للتقارير 102-54  العاملية  املبادرة  ملعايري  وفًقا  باإلبالغ  مطالبة 

للتقارير 102-55  العاملية  املبادرة  فهرس 

2016 اإلدارة   منهج   :103 للتقارير  العاملية  املبادرة 

ونطاقه 103-1 الجوهري  املوضوع 

االقتصادية املعايري  سلسلة   :200 للتقارير  العاملية   املبادرة 

الرشاء مامرسات   :204 للتقارير  العاملية   املبادرة 

املحليني 204-1  املوردين  عىل  اإلنفاق  نسبة 

البيئية املعايري  سلسلة   :300 للتقارير  العاملية   املبادرة 

2016 الطاقة   :302 للتقارير  العاملية  املبادرة 

املؤسسة 302-1  داخل  الطاقة  استهالك 

2018 الصحي  الرصف  و  املياه   :302 للتقارير  العاملية  املبادرة 

املصدر 303-3 حسب  املياه  إستخدام 

2016 اإلنبعاثات   :305 للتقارير  العاملية  املبادرة 

  305-1 18  )1 )النطاق  املبارشة  الدفيئة  الغازات  انبعاثات 

الدفيئة 305-2  الغازات  انبعاثات   )2 )النطاق  املبارشة  غري  الطاقة 

2016 النفايات   :306 للتقارير  العاملية    املبادرة 

املستحدثة 306-3  النفايات 

االجتامعية املعايري  سلسلة   :400 للتقارير  العاملية  املبادرة 

2016 التوظيف   :  401 للتقارير  العاملية  املبادرة 

املوظفني 401-1  ودوران  جدد  موظفني  تعيني 

النفايات2016  :306 للتقارير  العاملية    املبادرة 

2018 املهنية  والسالمة  الصحة   :  403 للتقارير  العاملية    املبادرة 

املهنية 403-1  والسالمة  الصحة  إدارة  نظام 

املهنية  403-5  والسالمة  الصحة  عىل  العامل  تدريب 

العامل 403-6  صحة  تعزيز 

العمل 403-9  إصابات 

2016 والتعليم  التدريب   :404 للتقارير  العاملية  املبادرة 

االنتقال 404-2  عىل  املساعدة  وبرنامج  املوظفني  مهارات  لتطوير  برامج 

2016 واملوظفني  الحوكمة  هيئات  تنوع   :405 للتقارير  العاملية  املبادرة 

املوظفني 405-1  و  الحوكمة  هيئة  تنوع 
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كات خالل عام  .1 كة الستكمال نظام حوكمة ال�ش ي اتخذتها ال�ش
 و ك�ف�ة تطب�قها  2021اإلجراءات اليت

 
ق األوسط وشمال أف��ق�ا  ي ال�ش

ي الصناعات الدوائ�ة �ف
كات الرائدة �ف كة الخليج للصناعات الدوائ�ة  (جلفار) إحدى ال�ش �ش

كون جزءأ من رؤ�ة دولة األمارات تالمعاي�ي الدول�ة و العالم�ة و�س� لحرصت  ع� استلهام أفضل النماذج والممارسات من 
ي بناء اقتصاد قوي ومتماسك. 

 �ف
ي العام 

ي العام  2020�ف
ف لتأس�سها ح�ث تم إ�شاؤها �ف من المغفور له ب�ذن  اتبتوجيه 1980احتفلت جلفار بالذكرى األر�عني

ف وحما�ة صحة اإل  عالةهللا الشيخ صقر بن محمد القاس�ي وع� مدار أر�عة عقود قدمت جلفار حلوال ف ي  �سانلتحسني
�ف

 .منطقة الخليج و خارجها
كات استنادا� إ� قرار رئ�س مجلس إدارة هيئة  كة بالعمل ع� تطبيق معاي�ي االنضباط المؤس�ي و حوكمة ال�ش قامت ال�ش

كات المساهمة العامة 2020 / 03ألوراق المال�ة و السلع رقم ا قامت ب�عادة �شك�ل لجان  ، ح�ث�شأن دل�ل حوكمة ال�ش
�عات و سا�ي بما يتوافق مع بتعد�ل مواد النظام األ 2021قامت خالل  ها كما ان،  المجلس بما يتناسب مع القرار  الت�ش

ف المحدثة.   القوانني
 

ي مجلس اإلدارة  2020/ ر. م) لسنة  08امتثلت لقرار رئ�س مجلس إدارة الهيئة رقم (  جلفار 
ف�ما يتعلق بتمث�ل المرأة �ف

ي �شك�ل مجلس اإلدارة، ع� أال �قل تمث�لوالذي نص 
ي  وذلك المرأة عن عضو واحد �ف

ف الس�دة/ ألفا جام عضوا� �ف  بتعيني
كة.   مجلس ادارة ال�ش

 
ي عام 

  2021قامت جلفار ب�صدار تق��ر االستدامة األول  �ف
ً

ي تع��ز و�ي أصحاب المصلحة جد�دا� والذي �مثل فص�
�ف

ي المقاي�س غ�ي المال�ةESGبموضوعاتها البيئ�ة واالجتماع�ة والحوكمة (
تم إعداد هذا التق��ر  . ) وال�شف عن ك�ف�ة أدائها �ف

ا للمعاي�ي العالم�ة (  مع تق��ر ا� مؤ�ش 31�  ) و شمل عGRIوفق�
�
مه ب�صدارە سن��ا ف ات األداء الرئ�س�ة. جلفار مل�ت من مؤ�ش

 والمخاطر.  ألداء الما�ي والحوكمةلشاملة و نظرة عامة  عكسالحوكمة ، والذي �
 

  امتقكما 
�
ف  أ�ضا ف و المتعاملني ف و العاملني كة و المساهمني كات ذات ضافة ا� باإل بتط��ر نظام حوكمة متعلق  ب�دارة ال�ش ال�ش

ام ف كة العالقة  ، ونؤكد ع� إل�ت للتأ�د من مالئمتها ها قوم �شكل دوري بمراجعة س�اساتت ، ح�ثبالشفاف�ة والموضوع�ة ال�ش
 لنظام الحوكمة ودل�ل الحوكمة المعتمد . 

ف إلصدار تقار�ر  ف الخارجيني من مصداق�ة و ة �شفافذات �عمل مجلس اإلدارة عن كثب من خالل لجنة التدقيق مع المراجعني
ام بالمعاي�ي الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة ( ف ). باإلضافة إ� ذلك ، فإن مجلس اإلدارة من خالل اللجان IFRSخالل االل�ت

ف  ا عن نظام  الرقابة الداخ�ي و إدارة المخاطر و ه�كل التدقيق الداخ�ي لضمان اإلمتثال للقوانني المنبثقة منه مسؤول أ�ض�
 جلفار.  واللوائح وس�اسات
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كة خالل  .2 ي األوراق المال�ة لل�ش

 2021ب�ان  بتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم  و أبنائهم  �ض

األسهم المملوكة  المنصب اإلسم م

ي 
كما �ف

31/12/2021 

إجما�ي 

 عمل�ة البيع

إجما�ي عمل�ة 

اء  ال�ش

الشيخ/ صقر بن حم�د  1

 القاس�ي 

 0 0 0 رئ�س مجلس اإلدارة 

نائب رئ�س مجلس  الس�د/ ر�يع خوري  2

 اإلدارة 

0 0 0 

الس�د/ عبدالع��ز عبدهللا   3

ي   الزعايب

 0 0 0 عضو مجلس اإلدارة 

 0 0 0 عضو مجلس اإلدارة عادل ك��م كاك أحمدالس�د /  4

 120,907 0 523,248 عضو مجلس اإلدارة الس�د/ جمال سالم  النع��ي  5

 0 0 0 اإلدارةعضو مجلس  الس�د/ رامان جارج 6

 0 0 0 عضو مجلس اإلدارة ألفا جامالس�دة/  7

ي  8
 0 0 0 عضو مجلس اإلدارة الس�د/عبود ب�جايف

الس�د/ مدحت أبو األ�ار   9

 الجمل 

 0 0 0 عضو مجلس اإلدارة

 

ي األوراق المال�ة ألم يتم التداول ع� األسهم من قبل أي من زوجات   2021العام خالل 
و أبناء أعضاء مجلس اإلدارة �ف

كة  كما   .نهم ال �مل�ون أي أوراق مال�ة فيهاألل�ش

 

 

 

 

في جلفار، مھّمتنا واضحة وبسیطة أال وھي تأمین نوعیة حیاة أفضل للعائلة بأسرھا من 
 خالل تقدیم أفضل الحلول والقیمة الفعلیة
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 �شك�ل مجلس اإلدارة .3

 : اإلدارة الحا�ي ب�ان �شك�ل مجلس  .أ

كيت ف بالتص��ت ال�ي 9�سعة (من مكون مجلس إدارة   ةو� إدارة ال�ش ) أعضاء تنتخبهم الجمع�ة العموم�ة للمساهمني

 . ا��ي  ال�ت

ي 
ي الجمع�ة العموم�ة المنعقدة �ف

) من النظام األسا�ي 19تمت الموافقة ع� تعد�ل البند ب من المادة ( 2021إب��ل  18�ف

كة لتصبح   كات التجار�ة و لل�ش ي �شك�ل مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة أحكام قانون ال�ش
ف أن يرا� �ف : " يتعني كالتا�ي

 تعد�الته و القرارات الصادرة تنف�ذا� له". 

ي 
ي الجمع�ة العموم�ة �ف

ف خالل الو  2020إب��ل  09تم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة �ف استقال عدد   2021و  2020 عامني

كة الع���ة للصناعات الدوائ�ة و المستلزمات الطب�ة أ�د�ما تم و من األعضاء  ف أعضاء  ، مما ترتب عل�هتغي�ي ممثل ال�ش تعيني

 . جدد ل�كمل كل منهم مدة سلفة

ي 
ي الجمع�ة العموم�ة المنعقدة �ف

ي ت تم 2021إب��ل 18�ف
ف عضو مجلس اإلدارة الس�د / عبود ب�جايف  و ،المصادقة ع� تعيني

ف  كة بعرض تعيني ي من قبل  قرارەإلاألعضاء الجدد  ستقوم ال�ش
كة و المزمع عقدها �ف  . 2022الجمع�ة العموم�ة القادمة لل�ش

 

ي �شك�ل مجلس اإلدارة منذ 
ات �ض  2021حيت و  2020الجدول أدناە يوضح التغي�ي

ف  العضو الجد�د  تار�ــــخ التعيني أخر تار�ــــخ  
 إنتخاب

 اإلسم
 

 المس�
 ت

- - 09.04.2020 
صقر بن حم�د بن عبدهللا الشيخ/ 

 القاس�ي 
 رئ�س مجلس إدارة

1 

ر�يع الس�د/  11.08.2021
ي الس�د/  09.04.2020 خوري

يوسف ع�ي محمد  البلو�ش رئ�س مجلس نائب  
 2 إدارة

الس�د/عبدالع��ز عبدهللا سالم  09.04.2020 - -
ي   3 عضو مجلس إدارة جاسم الزعايب

الس�د/ جمال سالم ابراه�م بن  09.04.2020 - -
 4 عضو مجلس إدارة درو�ش النع��ي 

الس�دة/ أولفا  11.08.2021
 جام

الس�د/ خالد عبدهللا يوسف آل  09.04.2020
 5 إدارةعضو مجلس  عبدهللا

011.08.202 الس�د/ عبود  
ي 

 ب�جايف
ي  09.04.2020

 6 عضو مجلس إدارة الس�د/ رازي عادل أحمد دواليف

الس�د/عادل  20.04.2021
 ك��م

ف ع�ي الزواوي 09.04.2020  7 عضو مجلس إدارة الس�د/ ع�ي حسني

الس�د/ مدحت محمد  أبو األ�ار  09.04.2020 - -
 8 عضو مجلس إدارة سالمة الجمل

 9 عضو مجلس إدارة الس�د/رامان جارج 09.04.2020 - -
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ف :   الجدول أدناە يوضح أعضاء مجلس اإلدارة الحاليني

 

الفئة (تنف�ذي و  اإلسم
تنف�ذي و  غ�ي

 مستقل) 

ات و المؤهالت  ي  الخ�ب المدة اليت
قضاها كعضو 

ي مجلس 
�ف

كة  إدارة ال�ش
من تار�ــــخ أول 

 انتخاب له

عض��اته و 
ي أ�ه 

مناصبه �ف
كات مساهمة  �ش

 أخرى 

ي أ�ه 
مناصبه �ف

مواقع رقاب�ة أو 
حكوم�ة أو تجار�ة 

 هامه أخرى

الشيخ/ صقر بن 
 حم�د القاس�ي 

تنف�ذي وغ�ي   غ�ي
 مستقل 

ي المال�ة
 بكالور�وس �ف

ي األسواق المال�ة
ة �ف  خ�ب

ي المجال العسكري
ة �ف  خ�ب

 ال يوجد ال يوجد 2005منذ 

تنف�ذي الس�د/ ر�يع خوري   و  غ�ي
 مستقل 

ي الهندسة 
من ماجست�ي �ف

ي بار�س
و  المدرسة المرك��ة �ف

ي إدارة األعمال من 
ماجست�ي �ف

�دج .   جامعة كام�ب
 لفر�س�ة ا CPAحاصل ع� و 

ة أل��� خب�ي استثمار   23من خ�ب
 
�
 عاما

ف عا�ي  ي  2007و  1995بني
عمل �ف

ي 
والتدقيق  المعامالت  أورو�ا �ف

كة آرثر  مع  �ش
 عليها  ت أندرسن(استحوذ

E&Y ( 
كة  يمع �ش ف ي  ما�ي�ف

مجال تم��ل  �ف
ات�ج�ات كات واالس�ت و كذلك  ال�ش

ي قسم  Nord Estمع 
�ف

ات�ج�ة وعمل�ات االندماج  االس�ت
 واالستحواذ. 

ها من المناصب و  وغ�ي
 المسم�ات. 

عضو مجلس  2021منذ 
ي  إدارة

غاز  �ف
رأس الخ�مة و 
هيئة مناطق 
رأس الخ�مة 
االقتصاد�ة 

 ) (را�ز
 

الرئ�س التنف�ذي 
ي لإل 

ستثمار �ف
ستثمار مكتب اإل 

والتط��ر 
)IDO( التابع

لحكومة رأس 
 الخ�مة 

الس�د/ عبدالع��ز  
ي   عبدهللا الزعايب

تنف�ذي و  غ�ي
 مستقل 

ي إدارة األعمال 
بكالور�وس �ف

الدول�ة من جامعة سان خوس�ه 
ي 

 . الوال�ات المتحدة األم��ك�ة�ف
ة أل��� من  ي مجال 30خ�ب

عام �ف
ي القطاع العقاري 

إدارة األعمال �ف
ي و اإلستثمارات 

و الم��ف
 العقار�ة و الم�ف�ة. 

ي  ي شؤون المجلس الوطيف
ة �ف خ�ب

 اإلتحادي. 

رئ�س مجلس  2017منذ 
كة رأس  إدارة �ش
 الخ�مة العقار�ة 
رئ�س مجلس 

كة  إدارة �ش
الخليج 

 اإلستمار�ة 

ي لرئ�س 
النائب الثايف

ي  المجلس الوطيف
 
�
 اإلتحادي سابقا

رئ�س مجلس إدارة 
مؤسسة رأس 

الخ�مة لألعمال 
�ة.   الخ�ي

الس�د/ عادل ك��م 
 كاك أحمد

تنف�ذي  غ�ي
 ومستقل 

ة  ي تط��ر القطاع  30خ�ب
ا �ف عام�

اف ع� إ�شاء  الصنا�ي واإل�ش
وتأه�ل العد�د من  المشار�ــــع 

ي مختلف المجاالت 
الصناع�ة �ف

رئ�س مجلس إدارة  ال يوجد 2021منذ 
كة الع���ة  ال�ش

للصناعات الدوائ�ة 
والمستلزمات 

 الطب�ة ( أ�د�ما) 
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ي ذلك مجال الصناعات  
بما �ف

 الدوائ�ة. 
كة  الع���ة و ال�ش

الص�دالن�ة 
 تافكو -طاس��ي 

عضو مجلس إدارة 
كة السعود�ة  ال�ش

للصناعات الدوائ�ة 
والمستلزمات 

 الطب�ة (سب�ما�و). 
وك�ل وزارة  

الصناعة والمعادن 
 العراق. 

الس�د/ جمال سالم  
 النع��ي 

تنف�ذي و   غ�ي
 مستقل 

ي المحاسبة و اإلدارة 
بكالور�وس �ف

وت الع���ة.   جامعة ب�ي
ة أل��� من  ي  20خ�ب

 �ف
�
عاما

ي دولة 
ي �ف

القطاع الم��ف
ي  10اإلمارات و 

ة �ف سنوات خ�ب
كات المدرجة   مجالس إدارة ال�ش

 ال يوجد ال يوجد 2014منذ 

تنف�ذي الس�د/ رامان جارج و  غ�ي
 مستقل 

ي معتمد
 من قبل  محاسب قانويف

CA ي الهند
 �ف

ة  ي صناديق  30خ�ب
سنة  �ف

الخاصة و االستثمار العالم�ة و 
كات متعددة الجنس�ات مثل   ال�ش
س�ك��ا كابيتال و ما�س ني��ورك 
ف ع� الح�اة وكوكا كوال  للتأمني

ها  و ن��ل و غ�ي  . و��سكو و أ��ف
محاسب تكال�ف من معهد 

ي الهند. 
ي التكال�ف �ف  محاسيب

كة من معهد أمناء  سكرت�ي �ش
ي الهند. 

كات �ف  ال�ش

الرئ�س الما�ي  - 2020منذ 
 الحمرالمجموعة 

تنف�ذي و  الس�دة / ألفا جام  غ�ي
 مستقل

ة  ي قطاع صناعة  24خ�ب
سنة �ف

األدو�ة والتكنولوج�ا الحي��ة 
باألخص (  

ي أورو�ا
 )�ف

ي مجال  التشغ�ل  
 �ف

 مهندس صنا�ي 
ي إدارة األعمال 

 ماجست�ي �ف
 الحزام األسودشهادة 

 ال يوجد ال يوجد 2021منذ 

ي 
تنف�ذي الس�د/عبود ب�جايف و  غ�ي

 مستقل 
 اإلدارة المتقدمة

 . ، بوسطن كل�ة هارفارد لألعمال
ي المال�ة 

جامعة ماجست�ي �ف
وت ،  ي ب�ي

القد�س يوسف �ف
 . لبنان

كة  �ك اإلداري ل�ش ال�ش
Infomed  ي

قسم االستشارات �ف
الخاص بعلوم الرعا�ة الصح�ة 

 . والح�اة
 عضو مجلس إدارة

 ال يوجد ال يوجد 2020منذ 
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ا جروب (السعود�ة).    ال�ت
كات مستشار رئ��ي معتمد  ل�ش

استشارات الرعا�ة الصح�ة 
 متعددة الجنس�ات

الس�د/ مدحت أبو 
 األ�ار  الجمل 

تنف�ذي و غ�ي   غ�ي
 مستقل 

ي العلوم الص�دالن�ة 
 بكالور�وس �ف

ة  ي مجال بيع و  43خ�ب
عاما �ف

توز�ــــع و إدارة األقسام المختلفة 
ات  كات األدو�ة و المستح�ف ��ش

 الطب�ة 

 ال يوجد ال يوجد 2020منذ 

 

ي مجلس اإلدارة للعام .ب
ي �ف

 . 2021 ب�ان بنسبة تمث�ل العن� النسايئ

ي 
ي إجتماع مجلس اإلدارة المنعقد �ف

عضو مجلس اإلدارة الس�د/ خالد عبدهللا يوسف  ةتم قبول استقال 2021أغسطس  11�ف
كة  لتحل محله الس�دة/ ألفا جام ، عضو مجلس إدارة غ�ي تنف�ذي ومستقل آل عبدهللا متطلب تمث�ل و بذلك استوفت ال�ش

ي مجلس اإلدارة. 
 المرأة �ف

ي الهندسة الصناع�ة و �ي  ،تحمل الجنس�ة البلج�ك�ةالس�دة/ ألفا جام 
من المدرسة حاصلة ع� درجة البكالور�وس �ف

ف بتو�س ي بلج�كا. و ماجست  الوطن�ة للمهندسني
�ك لألعمال �ف  �ي إدارة أعمال من مدرسة فل�ي

ة لدى الس�دة/ ألفا جا   24م خ�ب
�
ي عاما

ي سجل حافل و لديها الصناعة الدوائ�ة و التكنولوج�ا الحي��ة مجال  �ف
التحول  �ف

ف التشغ��ي  ي و التنف�ذي.  الصنا�ي الرائد و التم�ي ات��ب  و التخط�ط اإلس�ت

 

ي مجلس اإلدارة للعام  عدم ترشح أي عن�  ب�ان أسباب .ت
ي �ف

 . 2021�سايئ

ي  
شح لعض��ة مجلس اإلدارة  �ف ي مجلس دورة التم فتح باب ال�ت

ي �شك�ل 2020 �ف
ي �ف

شح أي عن� �سايئ  ة إال أنه لم ي�ت
ي  ،المجلس

ف الس�دة/ ألفا جام �ف ي مجلس اإلدارة من خالل تعيني
كة متطلب تمث�ل المرأة �ف كه استوفت ال�ش  11إال أن ال�ش

 . 2021أغسطس 

:  .ث  ب�ان ما ��ي

 . 2020مجم�ع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة عن العام  .1

ي 
كة المنعقد �ف ي اجتماع الجمع�ة العموم�ة السن��ة لل�ش

ح مجلس اإلدارة تمت ال 2021إب��ل  18�ف موافقة باإلجماع ع� مق�ت
ي 

 .  2020د�سم�ب  31بعدم توز�ــــع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المال�ة المنته�ة �ف
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حة عن العام  .2  ي اجتماع الجمع�ة  2021مجم�ع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المق�ت
ي سيتم عرضها �ف واليت

 .العموم�ة السنوي للمصادقة عليها

ي اجتماعها المزمع  سيتم عرض
ي جدول أعمال الجمع�ة العموم�ة للتص��ت عل�ه �ف

ومناقشة بند مكافآت مجلس اإلدارة  �ف
 ، ح�ث لم تحدد حيت تار�خه. 2022انعقادە خالل  العام 

 

ي تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة عن  .3 ب�ان بتفاص�ل بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس اليت
 . 2021للعام  السنة المال�ة 

 ألي عضو من أعضائها.  2021لم ت�ف أي  بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة من المجلس خالل العام 

 
ي  تفاص�ل البدالت أو الرواتب أو األتعاب اإلضاف�ة  .4 تقاضها عضو مجلس اإلدارة بخالف بدالت حضور اليت

 و أسبابها.  اللجان

مبلغ و قدرە عضــــو مجلس اإلدارة الســــ�د /رامان جارج و عضــــو مجلس اإلدارة الســــابق الدكتور/ ع�ي الزواوي من تقا�ف كل 

300,000  

كة مقابل مهام درهم ل�ل منهما   . 2021خالل العام  انجزت لصالح ال�ش

ف ش.ذ.م.م كانت مملوكة بنســـــــــبة أح�ث  كة بالنت فارمســـــــــ�ي كة جلفار، وخالل العام40ن �ش م تم 2021 % فقط من قبل �ش

ة وهو األمر الذي أدى بدورە %60االســتحواذ ع� الحصــص المتبق�ة والممثلة لنســبة  كة جلفار  من قبل األخ�ي إ� تملك �ش

كة  ي لعام  % بدءا� 100بالنت بنسبة لحصص �ش
 م. 2021من النصف الثايف

، ع� مبلغ وقدرةحصـــل الشـــيخ/ صـــقر  م2021و�عام  كة بالنت درهم، وذلك  300,000بن حم�د القاســـ�ي نظ�ي تمث�ل �ش

ف ش.ذ.م.م وفروعها، أمام ي  فارمســــــــــ�ي
اطات تلك الجهات �ف الهيئات الحكوم�ة التجار�ة والصــــــــــح�ة، وذلك لغرض تلب�ة اشــــــــــ�ت

ي دولة اإلمارات الع���ة المتحدة وسلطنة عمان
كة بالنت لذلك، وكما هو المعمول به �ف ي ولحاجة �ش

 .التمث�ل القانويف

ف ش.ذ.م.م عطفا ع� ذلك �جدر اإلشـــــــــــار  كة بالنت فارمســـــــــــ�ي ، كان أحد ممث�ي �ش ة بأن الشـــــــــــيخ/ صـــــــــــقر بن حم�د القاســـــــــــ�ي

الما�ي المقرر من  م. وقد تحصـــــل ع� المقابل2016وفروعها، وذلك بصـــــفته القانون�ة الشـــــخصـــــ�ة الســـــابق ذكرها منذ عام 

كة بالنت نظ�ي ذلك التمث�ل من بعد تعينه من قبل مجلس إدارتها و  كة جلفار. قبل مجلس إدارة �ش  �خطار مجلس إدارة �ش

 

 

 

 

مجموعة واسعة من األدویة واللقاحات ومنتجات الرعایة الصحیة  في جلفار ننتج
 االستھالكیة لحاالت مختلفة تتراوح من الصداع إلى أمراض القلب
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ي عقدت خالل السنة المال�ة  .ج    2021عدد اجتماعات مجلس اإلدارة اليت

اجتماعات لمجلس اإلدارة. وف�ما  ةخمستم عقد   2021تنعقد اجتماعات المجلس بحضور غالب�ة األعضاء ، خالل العام 
 مجلس و��ان عدد مرات الحضور الشخ�ي لجميع أعضاء المجلس: ال��ي توار�ــــخ اجتماعات 

 
ف  عدد الحضور  أسماء األعضاء الغائبني

 بالوكالة 
تار�ــــخ  عدد الحضور

 اإلجتماع 
 م

- - 9 11.02.2021 1 
- - 9 17.03.2021 2 
- - 9 09.05.2021 3 

خالد عبدهللا يوسف و الس�د/ 
 الس�د/عادل ك��م 

- 7 11.08.2021 4 

 5 10.11.2021 8 - الس�د/عادل ك��م
 

ي صدرت بالتم��ر خالل السنة المال�ة . ح        مع ب�ان توار�ــــخ إصدارها.  2021عدد قرارات مجلس اإلدارة اليت

مجلس االدارة اجتماعات انعقاد  وار�ــــختقرارا� بالتم��ر و الجدول أدناە يوضح  17أصدر مجلس اإلدارة  2021خالل العام 
 : للقرارت الالحق

عدد القرارات     التار�ــــخ
 بالتم��ر

 م

11.02.2021 2 1 
17.03.2021 1 2 
09.05.2021 4 3 
11.08.2021 5 4 
10.11.2021 5 5 

 

ي قام بها أحد أعضاء المجلس أو اإلدارة التنف�ذ�ة خالل عام ب�ان مهام  .خ بناًء  1202واختصاصات مجلس اإلدارة اليت
 ع� تف��ض من المجلس 

إسم  عضو مجلس اإلدارة  صالح�ة التف��ض  مدة التف��ض  
 المفوض  

 م

ف ا�تمال  لحني
 الصفقة

التوقيع ع� المستندات المتعلقة بتصف�ة استثمار 
كة ألفا   فارما. �ش

 1 رامان جارج و يوسف ع�ي 

ف ا�تمال  لحني
 الصفقة

ع� التوقيع ع� المستندات المتعلقة باإلستحواذ 
 . ف  بالنت فارمس�ي

 2 رامان جارج و يوسف ع�ي 

ف ا�تمال  لحني
 الصفقة

بتسه�الت القرض التوقيع ع� المستندات المتعلقة 
 . ف  المتعلق  باإلستحواذ ع�  بالنت فارمس�ي

 3 رامان جارج 

ف ا�تمال  لحني
 الصفقة

بتصف�ة استثمار التوقيع ع� المستندات المتعلقة 
كة جلف انجكت  . �ش

 4 رامان جارج و يوسف ع�ي 

ف ا�تمال  لحني
 الصفقة

التوقيع ع� الوثائق المتعلقة بتصف�ة استثمار جلفار 
 إثي���ا. 

 5 رامان جارج
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ي تمت مع األطراف ذات  .د  :2021العالقة (أصحاب المصالح) خالل عام ب�ان بتفاص�ل التعامالت اليت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضيح طب�عة  ن�ع التعامل حجم التعامل
 العالقة

 م ب�ان بالطرف ذو العالقة

  االمارات –ص�دل�ات بالنت  و تابعة شق�قة مب�عات األدو�ة 86,079,396
 ذ.م.م

1 

االمارات  –ص�دل�ات بالنت  شق�قة و تابعة مصار�ف �س��ق (7,299,992)
 ذ.م.م

2 

االمارات  –ص�دل�ات بالنت  شق�قة و تابعة عموالت  (8,607,940)
 ذ.م.م

3 

سلطنة   –ص�دل�ات بالنت  شق�قة و تابعة مب�عات األدو�ة 20,519,667
 عمان

4 

سلطنة   –ص�دل�ات بالنت  شق�قة و تابعة مصار�ف �س��ق (2,276,758)
 عمان

5 

سلطنة  –ص�دل�ات بالنت  شق�قة و تابعة عموالت  (2,051,967)
 عمان

6 

 7 جلفار م� ذ.م.م تابعة مب�عات األدو�ة 54,372,561
 8 جلفار م�  ذ.م.م تابعة مصار�ف �س��ق (4,975,934)
 9 جلفار إثي���ا تابعة بيع المواد والمعدات 1,532,185

اء مواد التعبئة  (13,042,212) �ش
 والتغل�ف

 10 مجان للطباعة والتغل�ف استثمار

اء مواد التعبئة  (685,646) �ش
 والتغل�ف

 11 جلفار م� ذ.م.م تابعة
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كة .ذ  : اله�كل التنظ��ي الحا�ي الخاص بال�ش

 
كة و  .ر ي اله�كل التنظ��ي لل�ش

ي حسب ما ورد �ف
ي الصف األول والثايف

ف �ف ف التنف�ذيني ب�ان تفص��ي ل�بار الموظفني
 :والمكافآت المدفوعة لهموظائفهم وتوار�ــــخ تعيينهم مع ب�ان بمجم�ع الرواتب 

كة جلفار إدارة األعمال اليوم�ة وفقا للمسؤول�ات و المهام المناطة بها  و الصالح�ات المفوضة تبا�ش اإلدارة التنف�ذ�ة ل�ش
ي فوضها بها مجلس لهم من قبل مجلس اإلدارة  وذلك ضمن إطار قواعد الحوكمة وأحكام النظام األسا�ي والصالح�ات اليت

كة كة ، وتزاول مهام عملها وفق آل�ة تحقيق أهداف إدارة ال�ش و الرئ�س التنف�ذي مع طاقم اإلدارة  المخطط لها ،ال�ش
كة وهو ات�ج�ات والس�اسات المعتمدة لتحقيق أهداف ال�ش مسؤول أمام مجلس  التنف�ذ�ة مسؤولون عن تنف�ذ  اإلس�ت

ف والجهات اإلدارة عن تطبيق نظام الرقابة الداخل�ه �شكل فعال وتطبيق كل  ما يتعلق به من توص�ات من قبل المدققني
 الرقاب�ة الخارج�ة وكذلك من قبل المجلس واللجان المنبثقة منه. 

 
ي نها�ة  العام 

ي  كما �ف
ي الصف األول والثايف

ف �ف ف التنف�ذيني  :2021�ستعرض الجدول التا�ي كبار الموظفني

 

تار�ــــخ 
 االستقالة 

أي مكافآت اخرى 
نقد�ة / عين�ة للعام 

أو �ستحق  2021
 مستقبً�)

 

ي 
مجم�ع المكافآت  المدفوعه �ف

 (درهم) 2021عام 
مجم�ع الرواتب 

والبدالت 
المدفوعة للعام 

 (درهم)2021

ف   م المنصب تار�ــــخ التعيني

 1 الرئ�س التنف�ذي 05.04.2020 3,489,881 1,625,000 - -
ي  01.10.2019 1,421,000 153,000 - - ات��ب  2 الرئ�س الما�ي و االس�ت
 3 الرئ�س التجاري 03.08.2020 1,067,500 - - -
 4 الرئ�س العل�ي  15.04.2020 960,000 - - -

 5 رئ�س الجودة 28.04.2019 852,000 127,000 - -
�ة 03.05.2020 604,800 60,480 - -  6 رئ�س الموارد الب�ش

 7 رئ�س العمل�ات 19.04.2021 688,800 - - -
15.09.2

021 
المستشار العام و رئ�س  01.09.2020 744,632 - -

 االمتثال
8 
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ي  .4  مدقق الحسابات الخار�ب

كة: أ   .نبذة عن مدقق حسابات ال�ش

ي 
ي اجتماع  الجمع�ة العموم�ة المنعقدة �ف

ف السادة/  2021إب��ل  18�ف أير�ست و�ونغ  كمدقق حسابات عن  تم اعادة  تعيني
 . درهم 490,000 و حددت أتعابهم بمبلغ و قدرە 2021السنة المال�ة 

ي  تعت�ب  
ي العالم وتتواجد �ف

كات التدقيق األر�عة ال�بار �ف كات الخدمات المهن�ة و من �ش أير�ست و�ونغ واحدة من أ��ب  �ش
ا 140أ��� من  ي مجال تقد�م خدمات التدقيق و االستشارات المهن�ة و ال�ف

كة رائدة �ف ئب و دولة حول العالم، و �ي �ش
ي اإلمارات منذ عام  

  .1966تعمل �ف
 

: ب ي ي قدمها مدقق الحسابات الخار�ب  .ب�ان األتعاب والتكال�ف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات اليت

 

ي القوائم المال�ة المرحل�ة و السن��ة للعام ج
كة بتضمينها �ف ي قام مدقق حسابات ال�ش  2021.التحفظات اليت

كة  للعام  ي الب�انات المال�ة األول�ة لل�ش
 و الب�انات المال�ة السن��ة 2021لم يرد أي تحفظ من قبل مدقق الحسابات �ف

 اعداد هذا التق��ر.  عند ال تزال ق�د المراجعة و اإلعداد  2021للعام 

 

 

�ك المسؤول  الس�د/نب�ل  أير�ست و�ونغ ، ال�ش
 . غضبان

�ك  إسم  مكتب التدقيق و اسم المدقق ال�ش

ي قضاها كمدقق حسابات  3 كة: عدد السنوات اليت ي لل�ش  خار�ب
كة 3 ي تدقيق حسابات ال�ش

�ك �ف ي قضاها المدقق ال�ش  عدد السنوات اليت
 ( درهم )  2021إجما�ي أتعاب التدقيق لعام  . درهم 490,000/ -

- /95,420  
 . استشارات محاسب�ة  ف�ما يتعلق بمعدل الفائدة

أتعاب وتكال�ف الخدمات الخاصة األخرى بخالف التدقيق للب�انات 
 ( درهم ) 2021المال�ة للعام 

 تفاص�ل وطب�عة الخدمات المقدمة األخرى  ( إن وجدت)    2021 خالل 2020إعداد تق��ر االستدامة للعام 
ي آخر  بتقد�مها خالل  ي قام مدقق حسابات خار�ب  2021ب�ان بالخدمات األخرى اليت

 إسم المدقق تفاص�ل الخدمات المقدمة

كة التابعة اء لل�ش  جرانت ثورنتون . تخص�ص سعر ال�ش
 

 مور ست�فنس . جرد المخزون
 

�ب�ة  برا�س ووترهاوس ك��رز . خدمات االستشارات ال�ف

�بة الق�مة المضافة  ال��ــع سنوي ، تقد�م إقرار �ف
�بة الق�مة  كة  بالنت إ� مجموعة �ف إضافة �ش

 المضافة. 

 ن�ماي راما

�بة الق�مة المضافة داد �ف ي اس�ت
 . المساعدة �ف

 
كاء المحاسبة   KGRN�ش
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 ق. لجنة التدقي.5

كة وعن مراجعته آلل�ة عملها والتأ�د من فعاليتها . أ  ي ال�ش
 .إقرار من رئ�س لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة �ف

كة وعن مراجعته آلل�ة عملها والتأ�د من رئ�س  جارج،رامان �قر الس�د/  ي ال�ش
لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة �ف

 فعاليتها. 

 أسماء أعضاء لجنة التدقيق و��ان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.  . ب

 03الهيئة رقم ( ) من  قرار رئ�س مجلس إدارة 61تقوم لجنة التدقيق بممارسة أعمالها من واقع ما نصت عل�ه المادة رقم (
كات المساهمة العامة، ح�ث تتمثل المهام والمسؤول�ات والصالح�ات  �شأن اعتماد دل�ل حوكمة 2020ر.م)  لسنة  /  ال�ش

كة وعمل  ي مراقبة ومراجعة الب�انات المال�ة وكذلك انظمة الضبط الداخ�ي و�دارة المخاطر لل�ش
الرئ�س�ة للجنة التدقيق �ف

كة، كما تعيف اللجنة ب التوص�ات الالزمة لمجلس تعاقد الاالدارة ف�ما يتعلق بأنظمة الرقابة الداخل�ة اإلدار�ة والمال�ة بال�ش
كة بتطبيق كافة  ام ال�ش ف ي ضمان ال�ت

كة، فضال عن دورها الرئ��ي �ف ف لل�ش ف و الداخليني ف الخارجيني والتعامل مع المدققني
 . والمال�ة  المعتمدة الس�اسات و اإلجراءات التشغ�ل�ة

ي اجتماع مجلس اإلدارة رقم (تم 
أغسطس  11الموافق  األر�عاءو المنعقد يوم  2021) لسنة 4اعادة �شك�ل اللجنة �ف

 التال�ة أسماؤهم :  من االعضاءو تتألف لجنة التدقيق  2021
 
 . رئ�س اللجنة الس�د/ رامان جارج •
  م. عضو اللجنة الس�دة/ ألفا جا •
ي عبدهللا  عضو اللجنة الس�د/عبدالع��ز  •   . الزعايب
ي  •

كة الس�د/ رازي عادل أحمد دواليف  . عضو اللجنة من خارج مجلس إدارة ال�ش
 

ي عقدتها لجنة التدقيق خالل عام  .ج  2021عدد االجتماعات اليت

 

ون المعتذرون غرض االجتماع  م التار�ــــخ الحا�ف
 1 28.01.2021 4 - مواضيع أخرى 
الس�د/ عبدالع��ز  مواضيع أخرى

ي   الزعايب
3 10.02.2021 2 

الس�د/ عبدالع��ز  مال�ة الب�انات التدقيق 
ي   الزعايب

3 28.02.2021 3 

 4 25.03.2021 4 - مواضيع أخرى 
 5 28.04.2021 4 - مواضيع أخرى 

 6 06.05.2021 4 - تدقيق الب�انات المال�ة
 8 15.07.2021 4 - مواضيع أخرى 

ي  تدقيق الب�انات المال�ة
 9 04.08.2021 3 الس�د/ رازي دواليف

 10 08.08.2021 4 - تدقيق الب�انات المال�ة
 11 03.11.2021 4 - تدقيق الب�انات المال�ة
 12 07.11.2021 4 - تدقيق الب�انات المال�ة

 13 25.11.2021 4 - مواضيع أخرى
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ش�حات و المكافآت6  .لجنة ال�ت

ش�حات و المكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة .أ كة وعن مراجعته آلل�ة عملها والتأ�د  إقرار من رئ�س لجنة ال�ت ي ال�ش
�ف

 من فعاليتها. 

،�قر الس�د /  ي
كة وعن مراجعته آلل�ة  عبود ب�جايف ي ال�ش

ش�حات و المكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة �ف رئ�س لجنة ال�ت
 عملها والتأ�د من فعاليتها. 

 
ش�حات والمكافآت، و��ان اختصاصاتها والمهام ا .ب  لموكلة لها. أسماء أعضاء لجنة ال�ت

ي المادة (
ش�حات والمكافآت بممارسة أعمالها من واقع ما ورد �ف ) من  قرار رئ�س مجلس إدارة الهيئة رقم 59تقوم لجنة ال�ت

كات المساهمة العامة ، ح�ث تتمثل مهامها ومسؤول�اتها وصالح�اتها  2020/ر.م)  لسنة 03(  �شأن اعتماد دل�ل حوكمةال�ش
ي تحد�د  مج

 لالجراءات المعتمدة ووضع �شكل رئ��ي �ف
�
موعة المكافآت الفرد�ة واالجمال�ة ألعضاء مجلس اإلدارة وفقا

كة . كما أن اللجنة مسؤولة كذلك عن إعداد ومراجعة س�اسات الموارد  س�اسة المكافآت لإلدارة التنف�ذ�ة المرتبطه بأداء ال�ش
ف اللجنة ف والنظم ذات الصلة،و��ش �ة بالتوافق مع القوانني وط  الب�ش ع� إجراءات ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وأسس و�ش

ي اجتماع مجلس اإلدارة رقم (
ش�حات والمكافآت �ف و المنعقد يوم  2021) لسنة 4اخت�ارهم .تم اعادة �شك�ل لجنة ال�ت

ش�حات والمكافآت من السادة األعضاء التال�ة أسماؤهم:  2021أغسطس  11الموافق األر�عاء   .تتألف لجنة ال�ت
ي  •

 رئ�س اللجنة الس�د/ عبود ب�جايف
 عضو اللجنة الس�د/ جمال سالم بن درو�ش النع��ي  •
 عضو اللجنة الس�د/ ر�يع خوري.  •

 
 

ي عقدتها  .ح ش�حات والمكافآتعدد االجتماعات اليت  2021خالل عام  لجنة ال�ت

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ون المعتذرون  م التار�ــــخ الحا�ف
- 3 21.01.2021 1 

 2 22.03.2021 2 الس�د/خالد عبدهللا يوسف
- 3 16.06.2021 3 

الس�د/جمال سالم بن درو�ش 
 النع��ي 

2 03.11.2021 4 

الس�د/جمال سالم بن درو�ش 
 النع��ي 

2 14.11.2021 5 

- 3 09.12.2021 6 
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ف  .7 اف ع� تعامالت المطلعني  لجنة المتابعة واإل�ش
 

كة وعن مراجعته آلل�ة عملها إقرار من رئ�س اللجنة أو الشخص المخول بمسؤوليته  .أ ي ال�ش
عن نظام اللجنة �ف

 والتأ�د من فعاليتها. 
 

كة الس�د/ محمد عودة  رئ�س اللجنة السابق  ي ال�ش
ي يناير استقال من منصبة �ف

خالل  و سيتم اعادة �شك�ل اللجنة 2021�ف
2022 . 

 
، و��ان  .ب ف اف ع� تعامالت األشخاص المطلعني  . اختصاصاتها والمهام الموكلة لها أسماء أعضاء لجنة متابعة واإل�ش

ف بما يتما�ش مع نظام الحوكمة و �ي تقوم بمهامها و  اف ع� تعامالت األشخاص المطلعني تم �شك�ل لجنة المتابعة واإل�ش
 اختصاصها و تتألف من التال�ة أسماؤهم: 

 . السابقمحمد أحمد عودة ،  رئ�س اللجنة  •
  . جنةحصة ع�ي الش�ي ، عضو الل •

 
ف �ي :  اف ع� تعامالت المطلعني  إن مهام لجنة المتابعة واأل�ش

ي لألوراق المال�ة و التعد�الت الواردة بها.  • ام بقرارات هيئة االوراق المال�ة والسلع وسوق أبوظيب ف  االل�ت
ف ومل��اتهم واإلحتفاظ بالسجل ورفع ال�شوف والتقار�ر  • اف ع� تعامالت االشخاص المطلعني تتو� مسؤول�ة اإل�ش

 الدور�ة ا� السوق. 
ي حال حدوث تغ�ي بها وابالغ الجهات المعن�ة.  •

ف �ف  تحد�ث قائمة المطلعني
 

 . 2021عن تق��ر أعمال اللجنة خالل العام  ملخص .ج

م بقرارات الهيئة و السوق  ف ي لألوراق المال�ة بها ،وتل�ت كة و تزو�د سوق أبوظيب تقوم اللجنة بتحد�ث دوري لقائمة مطل�ي ال�ش
 ة بها. وما �صدر من تعد�الت متعلق

 
 

  .أي لجنة أو لجان �قرها مجلس اإلدارة8
 

ي اجتماع مجلس اإلدارة رقم (
كة ب�عادة قامت ا 2021  أغسطس 11الموافق ء األر�عا و المنعقد يوم  2021) لسنة4�ف ل�ش

ات�ج�ات واالستثمار و لجنة الجودة والتقن�ة.   �شك�ل لجان أخرى بجانب اللجان الدائمة هما لجنة االس�ت
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ات�ج�ات واالستثمار1  .لجنة االس�ت
 
كة وعن مراجعته آلل�ة عملها والتأ�د أ  ي ال�ش

ات�ج�ات واالستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة �ف .إقرار من رئ�س لجنة االس�ت
 من فعاليتها. 

 
كة وعن مراجعته آلل�ة عملها والتأ�د من فعاليتها.  ر�يع خوري�قر الس�د/  ي ال�ش

 رئ�س اللجنة بمسؤوليته عن نظام اللجنة �ف
 

 إسم اللجنة و أسماء أعضائها . ب
 

ات�ج�ات واالستثمار لجنة منبثقة من مجل ي اجتماع مجلس اإلدارة إعادة س ادارة جلفار وتم لجنة االس�ت
) 4رقم (�شك�لها �ف

ي يوم 
 و تتألف من السادة  :  2021أغسطس   11األر�عاء الموافق المنعقد �ف
 رئ�س اللجنة الس�د/ ر�يع خوري.  •
 عضو اللجنة الس�دة / ألفا جام.  •
•  . ي

 عضو اللجنة الس�د/ عبود ب�جايف
كة / جان د�اب. عضو اللجنة من خارج  •  مجلس إدارة ال�ش

ات�ج�ات واالستثمار �ي ج  : .ب�ان المهام و اإلختصاصات الرئ�س�ة لجنة االس�ت
 
ات�ج�ات تعمل ال  كة ومجلس اإلدارة ، من خالل اعتماد قرارات تنف�ذ�ة �شأن لجنة االس�ت ف إدارة ال�ش لجنة كحلقة وصل بني

 : ي تقع ضمن اختصاصاتها. تتضمن اختصاصات اللجنة  ع� سب�ل المثال ال الح� ما ��ي  المسائل المحالة إ� اللجنة اليت
اف •  �عات واللوائح ذات الصلة ؛ اإل�ش ات�ج�ات من قبل مجلس اإلدارة. وضع ومراقبة االمتثال للت�ش مراجعة واعتماد اإلس�ت

ي من المحتمل أن �كون لها تأث�ي مادي من م ها. ع� المبادرات اليت كة وغ�ي  نظور تنظ��ي أو تناف�ي ع� سمعة ال�ش
كة وا• اف المراجعة والموافقة والتوص�ة بالخطة السن��ة لعمل ال�ش ان�ة التقدي��ة العتمادها من مجلس اإلدارة. اإل�ش ف لم�ي

كة مقارنة بخطة العمل وتقد�م التوص�ات إ� مجلس اإلدارة.   ع� وتقي�م أداء ال�ش
ات�ج�ات المهمة واألمور الجوه��ة األخرى ذات العالقة •  عن مراجعة العقود  ذات العالقة باالس�ت

�
اللجنة مسؤول أ�ضا

ي ميثاق اللجنة. 
 بالمحاسبة و المال�ة والموافقة عليها ضمن الحدود الواردة  �ف

مسؤول�ات أخرى مثل مراجعة التقار�ر ودراسات الجدوى االقتصاد�ة وتقي�م مخاطر االستثمار واعتمادها أو رفضها قبل •
ات�ج�ة ومبادرات التحول الهامة. مناقشة واعتماد الدراسات عرضها ع� مجلس اإلدارة للموافقة ومراقبة المشار�ــــ ع االس�ت

ة ع� النحو الذي �سمح به النظام األسا�ي  ة أو غ�ي مبا�ش وتوص�ات اإلدارة �شأن المشاركة أو الق�ام باستثمارات مبا�ش
كة.   لل�ش

كة. •  الق�ام بأ�ة أعمال أخرى �كلفها بها مجلس إدارة ال�ش
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ي عقدتها اللجنة خالل عام د  وتوار�ــــخ انعقادها، مع ب�ان عدد مرات الحضور الشخ�ي  1202.ب�ان بعدد االجتماعات اليت

 لجميع أعضاء اللجنة: 
 

 

 

 

 

 

 

 لجنة الجودة و التقن�ة :  .2
 

كة وعن مراجعته آلل�ة عملها والتأ�د من إقرار من رئ�س لجنة الجو  .أ ي ال�ش
دة و التقن�ة بمسؤوليته عن نظام اللجنة �ف

 فعاليتها. 
كة وعن مراجعته ا رئ�س اللجنة بمسؤوليته ألفا جام ، / ة قر الس�دت ي ال�ش

آلل�ة عملها والتأ�د  ا عن نظام اللجنة �ف
 من فعاليتها. 

 
 والمهام الموكلة لهاإسم اللجنة و أسماء أعضائها و��ان اختصاصاتها  .ب

ي اجتماع مجلسلجنة الجودة و التقن�ة �ي  لجنة منبثقة من مجلس ادارة 
ي 4رقم (اإلدارة  وتم إعادة �شك�لها �ف

) المنعقد �ف
 و تتألف من السادة  :  2021أغسطس   11يوم األر�عاء الموافق 

 
 ألفا جام.  / ة الس�درئ�س اللجنة  •
 مدحت أبو األ�ار. الس�د/ عضو اللجنة  •
. الس�د/ عضو اللجنة  • ي

 عبود ب�جايف
 

: ب�ان  المهام و اإلختصاصا .ج  ت الرئ�س�ة لجنة الجودة و التقن�ة �ي
ي الوفاء بمسؤول�اته الرقاب�ة ف�ما يتعلق بالجودة  �ساهم  لجنة الجودة  والتقن�ة 

المنبثقة من مجلس اإلدارة �ف

 . ي  ومسائل االمتثال والتوجه العل�ي والتقيف

 :والمسؤول�ات التال�ة ع� سب�ل المثال ال الح� 

كة.  • ي ال�ش
ي قسم  الجودة واالمتثال �ف

ف �ف  المراجعة الدور�ة للتقار�ر المتعلقة بمسائل االمتثال الهامة مع المعنيني

•  . ( اف األول�ة ع� جميع مجاالت الجودة وقضا�ا االمتثال (االمتثال غ�ي الما�ي  تتو� اللجنة مسئول�ة اإل�ش

ون المعتذرون  م التار�ــــخ الحا�ف
0 2 19.01.2021 1 
0 2 17.05.2021 2 
0 4 08.09.2021 3 
0 4 15.09.2021  4 
0 4 05.10.2021 5 
0 4 26.10.2021 6 
0 4 03.11.2021 7 
0 4 23. 11.2021 8 
0 4 19.12.2021  9 
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كة  •  اف ع� ابتكارات ال�ش كة اإل�ش ات�ج�ات خطوط اإلنتاج، و كذلك تقي�م الوضع التناف�ي لمحفظة ال�ش واس�ت

ي 
كة �ف ي تط��ر أسواق جد�دة و متابعة فعال�ة ال�ش

كة �ف ي  والعالجات المحتملة الجد�دة و متابعة  نهج ال�ش
الدوايئ

 نطاق البحث والتط��ر والمل��ة الفك��ة. 

ي ذلك س�اسات األمن والسالمة ، ضمان مراجعة تط��ر وتنف�ذ س�اسات األعمال الرئ�س�ة م •
ن قبل اإلدارة ، بما �ف

كة ،وس�اسات الشؤون التنظ�م�ة ، وس�اسات  الجودة و س�اسات الرقابة ، وس�اسات المسؤول�ة االجتماع�ة لل�ش

ها.   اإلنتاج ، وغ�ي

ف آلخر •  .اتباع المهام والواجبات المناط بها من قبل مجلس اإلدارة من حني

ي عقدتها اللجنة خالل عام  .د وتوار�ــــخ انعقادها، مع ب�ان عدد مرات الحضور  2021ب�ان بعدد االجتماعات اليت
 الشخ�ي لجميع أعضاء اللجنة: 

 
 

 

 والتدقيق الرقابة الداخل�ة .9

كة و   . وذلك لغرضالسن��ة وضمان كفاءته ةمراجععمل�اته المتعلقة بالمجلس اإلدارة مسؤول عن نظام الرقابة الداخل�ة لل�ش
ف به و "خطوط الدفاع الثالثة"  نظامجلفار  كما تبنت،  والتدقيقضمان التطبيق األمثل لمتطلبات الرقابة الداخل�ة  المع�ت

 
�
ي جلفار يتكون من العنا� الثالثة التال�ة:  و�التا�ي دول�ا

 فإن نظام الرقابة الداخل�ة والتدقيق �ف
 

األما�ي (خط الدفاع األول) تحكمها الس�اسات واإلجراءات ومدونة أخالق�ات العمل األعمال خط  هامم -1
 والتف��ضات المفوضة ع� النحو الذي وافق عل�ه مجلس اإلدارة. 

) الدفاع  (خطالرقابة الداخل�ة مهام  -2 ي
. وتتمثل االمتثالو �شمل إدارة المخاطر المؤسس�ة ومسؤول�ات  -الثايف

اف ع� المخاطر  اف ع� المتطلبات العامة  ورصدها وظ�فة الرقابة الداخل�ة بالمسؤول�ة عن اإل�ش فضً� عن اإل�ش
.  لالمتثال  المؤس�ي

ي و خط الدفاع الثالث) الداخ�ي (التدقيق مهام  -3  . �شكل عام استقالل�ة المهام �ي توفتعمل ع� اليت
 

و قطاع يتمتع باالستقالل�ة التدقيق الداخ�ي وه قطاعمن قبل يتم إدارتها  مهام الرقابة الداخل�ة والتدقيق الداخ�ي كما ان 

 . جلفار بتقار�رها إ� لجنة التدقيق  وترفععن اإلدارة التنف�ذ�ة ال�املة 

 
 . إسم مدير إدارة الرقابة الداخل�ة ومؤهالته وتار�ــــخ تعيينه .أ

ي 
كة الس�د/ �ا� فؤاد الذي تم تعيينه �ف ي ال�ش

 )CIA(مدقق داخ�ي معتمد  وهو  ،2021مايو 16يرأس إدارة الرقابة الداخل�ة �ف
ي ك  عضو معتمد و الوال�ات المتحدة األم��ك�ة 

ف المعتمدين ، ) ACCA(بـمحاسب قانويف ف القانونيني الممل�ة  ،جمع�ة المحاسبني
جمهور�ة م�  بكالور�وس تجارة وحاصل ع� )، الوال�ات المتحدة األم��ك�ة CMAمحاسب إداري معتمد ( و  المتحدة
 الع���ة. 

ون المعتذرون  م التار�ــــخ الحا�ف
- 3 09.01.2021 1 
- 3 27.01.2021 2 
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 اسم ضابط اإلمتثال ومؤهالته وتار�ــــخ تعيينه.  .ج

ي  ستقال مناعادل خلف مستشار  / ضابط اإلمتثال و المستشار العام السابق الس�د 
ي منصبة �ف

كة �ف .و  2021سبتم�ب  ال�ش
ف ت سيتم  . 2022خالل  المنصبلشغل هذا بد�ل  عيني

ي التقار�ر  .د
ي تم اإلفصاح عنها �ف كة أو تلك اليت ة بال�ش ك�ف�ة تعامل إدارة الرقابة الداخل�ة مع أ�ة مشا�ل كب�ي

 . والحسابات السن��ة

كة أي مشا�ل   ة لم تواجه ال�ش  . 2021خالل العام كب�ي

كة .ه  عدد التقار�ر الصادرة من إدارة الرقابة الداخل�ة لمجلس إدارة ال�ش

كة خالل العام  الداخل�ة أصدرت إدارة الرقابة  . 2021أر�عة تقار�ر لمجلس إدارة ال�ش
 

 ك�ف�ة معالجتها وتجنب تكرارها مستقبً�. ��ان أسبابها  و  1202المخالفات المرتكبة خالل العام تفاص�ل . 10

كة أي مخالفات خالل العام المرحل�ة و السن��ة و كذلك  ف�ما �خص اإلفصاح عن التقار�ر المال�ة  2021لم ترتكب ال�ش
 اإلفصاحات األخرى المطل��ة. 

 
 

كة خالل العام 11 ي قامت بها ال�ش
ي تنم�ة المجتمع المح�ي والحفاظ  2021.ب�ان بالمساهمات النقد�ة والعين�ة اليت

�ض
 ع� البيئة. 

 
كة خالل العام  تقم لم  ي تنم�ة بالغ دفع أي مب 2021ال�ش

المجتمع المح�ي و الحفاظ ع� نقد�ة من شأنها المساهمة �ف
ع من خالل  العين�ةبالمساهمة قامت إال أنها  البيئة ها و أدو�ة ب الت�ب  لعدة جهات.  غ�ي

 
كة جلفار بأهم�ة  البيئة و الحفاظ عليها ، قامت خالل   : ع� سب�ل المثال ال الح� 2021ا�مانا من �ش

 
ي الخدمات عن ك�ف�ة المحافظة ع�  .1

 .البيئة والتخلص ال��ــــع من المسببات الضارة بالبيئةتدر�ب دوري لموظ�ف

ي نقل واتالف االدو�ة ومواد الخام  .2
كات مرخصة  �ف كة  بالتعاقد مع �ش بتوجيهات من الجهات المعن�ة  قامت ال�ش

اطات المطل��ة من جهات االختصاص  .الغ�ي صالحة وذلك حسب االش�ت

كات  المختصة للتخلص من  .3 المخلفات الطب�ة  الناتجة من تصنيع االدو�ة �شكل اسبو�ي تم التعاقد مع إحدى ال�ش
ي تكفل الحفاظ ع� البيئة  .بالطرق اليت

تم التعاون مع أحد الجهات إل�شاء مكبات خاصة للتخلص و �شكل يو�ي من المواد المستهل�ة مثل مخلفات  .4
  الطعام  و ال��وت و النفا�ات ال�رتون�ة

كات  المختص .5 كة ضد كوف�دتم التعاقد مع إحدى ال�ش ي واقسام ال�ش
المستجد �شكل  19-ة لتعق�م كافة مبايف

 .  إسبو�ي
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نامج الحكو�ي (حصنتك) من ح�ث تع��ز معاي�ي السالمة .6  ونظام حما�ة أمن�ة أن تصبح اإلمارات الع���ة   دعم ال�ب
ي العالم. 

ا �ف
�
 المتحدة من أ��� الدول أمان

ها. عقد اتفاق�ات لجمع جميع المواد القابلة إلعادة الت .7  دو�ر مثل الورق المقوى وال�رتون والبالست�ك وغ�ي

 . معلومات عامة: 12
ي لالوراق المال�ة أ  ي سوق أبوظيب

كة �ف ي نها�ة كل شهر .ب�ان سعر أسهم ال�ش
 2021 السنة المال�ة للعام  خالل�ف

 
 

 

 

 

 

 

 

 

كة خالل العام ب كة مع مؤ�ش السوق العام ومؤ�ش القطاع الذي تنت�ي إل�ه ال�ش  2021.ب�ان باألداء المقارن لسهم ال�ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشهر أع� سعر أديف سعر سعر اإلغالق
1.65 1.65 1.65 1 
1.50 1.50 1.50 2 
1.62 1.55 1.77 3 
1.59 1.56 1.59 4 
1.46 1.44 1.48 5 
1.63 1.55 1.73 6 
1.81 1.75 1.81 7 
2.22 2.09 2.32 8 
1.81 1.80 1.82 9 
2.03 1.98 2.03 10 
1.77 1.76 1.80 11 
1.84 1.78 1.91 12 

مؤ�ش القطاع 
 الصنا�ي 

 المؤ�ش العام 
سوق 

ي  أبوظيب
لألوراق 
 المال�ة 

سعر سهم 
كة  ال�ش

 الشهر

1,716.83 5,593.48 1.65 1 
1,683.20 5,663.62 1.50 2 
1,689.03 5,912.56 1.62 3 
1,739.07 6,046.80 1.59 4 
1,968.13 6,558.71 1.46 5 
2,260.36 6,835.43 1.63 6 
2,654.98 7,318.18 1.81 7 
3,120.42 7,684.61 2.22 8 
2,809.10 7,698.81 1.81 9 
3,638.45 7,865.11 2.03 10 
3,847.16 8,546.52 1.77 11 
3,721.38 8,488.36 1.84 12 
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ي  .ج
ف كما �ف :   31/12/2021ب�ان بتوز�ــــع مل��ة المساهمني كات ، حكومات) مصنفة ع� النحو التا�ي (أفراد ، �ش

 : ي ي وأجنيب ي  وعريب  مح�ي وخل��ب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ف الذين �مل�ون  .د ي 5ب�ان بالمساهمني

كة كما �ف  31/12/2021% أو أ��� من رأس مال ال�ش

 

 

 

 

 

 

تصن�ف  �سبة األسهم المملوكة  
 المساهم 

 م

كات  حكومة  المجم�ع     أفراد  �ش
73.97% 12.24

% 
 1 مح�ي  24.65% 37.08%

ي  12.41% 0.42% 0 12.83%  2 خل��ب
ي  1.26% 11.32% 0 12.58%  3 عريب
ي  0.59% 0.03% 0 0.62%  4 أجنيب
100% 12.24

% 
  المجم�ع 38.91% 48.85%

�سبة األسهم المملوكة من رأس 
كة   مال ال�ش

عدد األسهم 
 المملوكة  

 م اإلسم 

 1 م�دل ا�ست فارما لالستثمارات 277,779,700  24.045%
 2 حكومه راس الخ�مه 141,400,221  12.24%
كه الع���ه للصناعات الدوائ�ه والمستلزمات  105,713,772  9.15% ال�ش

 الطب�ة أ�د�ما
3 

ي  103,970,503  9.00%
 4 �ا� بن يوسف بن محمد نا�ف

ي 87,552,538  7.58% ف المه�ي  5 محمد عبدالع��ز ر�يع شاهني
 6 الشيخ ف�صل بن صقر بن محمد القاس�ي  82,919,262 7.18%

 المجم�ع  799,335,996 69.19%
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ي ه
ف وفقا لحجم المل��ة كما �ف  31/12/1202.  ب�ان بك�ف�ة توز�ــــع المساهمني

 

ي تم إتخاذها �شأن ضوابط عالقات المستثم��ن  .و  :ب�ان باإلجراءات اليت

كة قسم خاص بعالقات المستثم��ن وذلك لتقد�م كل التسه�الت والخدمات والمعلومات الالزمة والمطل��ة من  لدى ال�ش
قبل المستثم��ن،تم تحد�ث الصفحة الخاصة بعالقات المستثم��ن  للتمكن من سهوله الوصول إ� الب�انات الخاصة 

كة و جميع االفصاحات المتعلقة والمعلومات أدناە   الخاصة بقسم عالقات المستثم��ن : بال�ش
 اسم مسؤول عالقات المستثم��ن : حصه الش�ي  •
  0097172045273هاتف رقم  •
ي :  •

ويف �د اإلل��ت   investors@julphar.netال�ب
ي لصفحة عالقات المستثم��ن  :  •

ويف   https://www.julphar.net/en/investors الرابط اإلل��ت
 

ي الجمع�ة العموم�ة المنعقدە خالل عام  .ز
ي تم عرضها �ف  واإلجراءات المتخذە �شأنها 2120القرارات الخاصة اليت

ي  
ي إجتماع �ف

كة المنعقدة �ف : تمت مناقشة القرار الخاص  2021إب��ل  18الجمع�ة العموم�ة لل�ش  التا�ي
 

من النظام  52و  51و  50و  47و  41و  33و  29و  27و  22و  19و  17و  7المواد رقم الموافقة ع� تعد�ل  •

كات التجار�ة بموجب المرسوم  2015) لسنة 2األسا�ي وفقا للتعد�الت ع� القانون االتحادي رقم ( �شأن ال�ش

ط الحصول ع� موافقة الجهات المختصة.  2020) لسنة  26بالقانون االتحادي رقم (  ��ش

تمت الموافقة باألغلب�ة ع� تعد�الت المواد من ثم و ، عرض جميع بنود مواد المراد تعد�لها ع�  الجمع�ة العموم�ةتم 

 . أعالە المشار إليها 

 

 

 

�سبة األسهم المملوكة من 
 رأس المال

عدد  عدد األسهم المملوكة 
ف     المساهمني

 م مل��ة األسهم ( سهم) 

 1 50,000أقل من  1,410 8,601,057 0.75%
 2 500,000إ� أقل من  50,000من  254 40,803,941 3.53%
إ� أقل من  500,000من  81 103,772,985 8.98%

5,000,000 
3 

 4 5,000,000أ��� من  17 1,002,049,828 86.74%
 المجم�ع   1,762   1,155,227,811  100%

mailto:investors@julphar.net
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 إسم مقرر اجتماعات مجلس اإلدارة وتار�ــــخ تعيينه.  .ح

ي 
كة �ف ف � و سكرت�ي ال�ش ف الس�دة/ ر�ان عمر  كأمني اير   15 تم تعيني ي حوكمة  متخصصة�ي  قانون�ة ،  2021ف�ب

، خاصة �ف

كات كات الدول�ة وقانون ال�ش  . ال�ش

اف ع� حوكمة مجلس اإلدارة وكذلك  ف مجلس اإلدارة واإلدارة من خالل اإل�ش ف � مجلس اإلدارة اإلتصال بني �ضمن أمني

ف واللوائح المعمول ب  مع دل�ل الحوكمة والقوانني
�
كة متابعة  إجراءات وقرارات المجلس. تماش�ا ا للنظام األسا�ي لل�ش ها ووفق�

كة حسب االقتضاء. ك،   ف � مجلس اإلدارة المشورة إ� مجلس اإلدارة �شأن مسائل حوكمة ال�ش  ذلك �قدم أمني

كة خالل العام  .ط ي صادفت ال�ش  . 1202ب�ان تفص��ي باألحداث الجوه��ة واإلفصاحات الهامة اليت

 
 

 التار�ــــخ األحداث/ اإلفصاحات

كة أفصحت جلفار بأنها  إلنتاج  G42 Medications Trading LLC أبرمت عقد تصنيع مع �ش
ي أب��ل  Sinopharm من COVID-19 لقاحات

 . 2021وع� أن يبدأ اإلنتاج التجاري �ف
 2021مارس  29

ي الدو�ي للص�دلة والتكنولوج�ا  ي مؤتمر ومعرض ديب
، 2021» دوفات«استعرضت جلفار منتجاتها �ف
. الحدث الدو�ي الذي استمر  ي التجاري العال�ي ي مركز ديب

 ثالثة أ�ام �ف
 2021إب��ل  10

ك بق�مة  ي و بنك بمل�ار درهم مع ال 1.01أفصحت جلفار بأنها أبرمت اتفاق�ة قرض مش�ت نك العريب
 . ي اإلسال�ي ي و�نك ديب  رأس الخ�مة الوطيف

 2021إب��ل  28

كة فارما إس  اء مع �ش ي اتفاق�ة بيع و �ش
ي ل�ميتد لإلستحواذ ع� أفصحت جلفار بأنها دخلت �ف

ي �ف يب
ي يوليو 60حصتها البالغة 

ف ذ.م.م و من المتوقع أن تكتمل الصفقة �ف كة بالن�ت فارمس�ي ي �ش
 . 2021% �ف

 2021يونيو  10

كة ألفا فارما ذ.م . م51أفصحت جلفار بأنها باعت   2021يونيو  16 . % من مل��ة �ش

كة جلفار، مديرعام  المؤسسة العامة للغذاء والدواء رئ�س لجنة التصنيع استقبل الرئ�س التنف�ذي ل�ش
ي إطار اإلطالع ع� أل�ة 

ي الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة والوفد المرافق له ح�ث أتت ال��ارة �ف
ي �ف

الدوايئ
ف بتصنيع وتعبئة لقاح 8وجلفار  5عمل وتقي�م مصن�ي جلفار   ."Hayat-Vax" المعنيني

  2021يوليو  12

كة ص�دل�ات بالن�ت أعلنت جلفار عن  التوقيع ع� اتفاق�ة �ستحوذ من خاللها بال�امل ع� �ش
ي دولة اإلمارات والممل�ة الع���ة السعود�ة 

ف الرواد لألدو�ة �ف ف اإلقل�مني ف ذ. م. م.، أحد الموزعني فارمس�ي
 وسلطنة عمان. 

 2021يوليو  13

كة " جلف إنج�كت" والمملوكة لها أعلنت  جلفار عن التوقيع ع� اتفاق�ة قامت بموجبها ببيع �ش
 . ي كة جل��ال وان للرعا�ة الصح�ة التابعة لمجموعة �اس القابضة ب�مارة أبوظيب  بال�امل لصالح �ش

 2021سبتم�ب  05

ي  ي معرض إ�سبو ديب
ة الممتدة 2020شاركت جلفار �ف ي الف�ت

ي العالم، والذي �قام �ف
، الحدث األضخم �ف

شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" ضمن جناح تحت  2022مارس  31إ�  2021أ�ت��ر  1من 
 . ي ات��ب �ك اس�ت  "فزعة" ك�ش

 2021أ�ت��ر  24

ي جمهور�ة  ي �ش�كوسلوفا��ا وتهدف ز�ارة اتحاد مواطيف  من اتحاد مواطيف
�
استقبلت جلفار وفدا� رسم�ا

ف  EWIC التش�ك وأعضاء مجموعة جمهور�ة إ� تط��ر وتع��ز العالقات االقتصاد�ة واالجتماع�ة بني
 التش�ك ودولة اإلمارات الع���ة المتحدة. 

 2021أ�ت��ر  28

ي المركز اإلعال�ي 
ي  المنغو�ي الذي أق�م �ف

ي فعال�ات منتدى األعمال اإلمارايت
كة جلفار �ف شارك وفد من �ش

.  2020إل�سبو  ي  ديب
 2021نوفم�ب  22

كة كوانتوم  جينوم�كس الفر�س�ة لتصنيع أعلنت جلفار توقيع اتفاق�ة ترخ�ص وتصنيع ح��ة مع �ش
ق األوسط وقارة أف��ق�ا و�لدان رابطة الدول  ي كً� من منطقة ال�ش

و�س��ق دواء "فاي��استات" �ف
 المستقلة وترك�ا. 

 2021د�سم�ب  06





شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.
البيانـات الماليـة الموحدة 

٢٠٢١دیسمبر ٣١



(فرع الشارقة)ارنست ویونغ 
١٣٥٠ص. ب:  

١٤٠٢مكتب رقم  –برج سیتي جیت  
شارع االتحاد 

دولة اإلمارات العربیة المتحدة –الشارقة

+ ١٤٩١٥٧٤٦٩٧١ھاتف:
ey.com

تقریر مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.

تقریر حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الرأي
ــــــد دققنا البيانات المالية الموحدة لشــــركة الخليج للصــــناعات الدوائية ش.م.ع. ("الشــــركة") والشــــركات التابعة لها (یشــــار إليها   ـــــــــ لقـــ

والبيانات الموحدة لألرباح أو ٢٠٢١دیســمبر ٣١مجتمعة باســم "المجموعة") والتي تتألف من بيان المركز المالي الموحد كما في  
والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدیة للســنة المنتهية في ذلك التاریخ واإلیضــاحات حول البيانات  الخســائر والدخل الشــامل  

المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

كز المــالي الموحــد في رأینــا، إن البيــانــات المــاليــة الموحــدة المرفقــة تعبر بصــــــــــــــورة عــادلــة، من كــافــة النواحي الجوهریــة، عن المر 
ــــمبر ٣١للمجموعة كما في  ، وعن أدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدیة الموحدة للســــــنة المنتهية في ذلك التاریخ وفقًا  ٢٠٢١دیســ

للمعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية.

أساس إبداء الرأي
ــيحها في فقرة "مســــــــــــــؤولية مدققي لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا لمعایير التدقيق الدولية. إن  مســــــــــــــؤولياتنا بموجب تلك المعایير تم توضــــــــــــ

ــبين   ــلوك المهني للمحاســ ــابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة" من تقریرنا. نحن مســــتقلون عن المجموعة وفقًا لقواعد الســ الحســ
المعایير الدولية لالســــــــــــتقاللية) إلى جانب القانونيين الصــــــــــــادرة عن مجلس المعایير األخالقية الدولية للمحاســــــــــــبين (بما في ذلك

متطلبات أخالقيات المهنة ذات الصــــــــــلة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وقد اســــــــــتوفينا جميع  
ــا  ــؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لهذه المتطلبات ولقواعد الســــــلوك المهني للمحاســــــبين القانونيين الصــــ ــ درة عن مجلس المعایير  مســ

ــلنا عليها كافية ومناســـــبة لتوفر لنا األســـــاس إلبداء رأینا حول  األخالقية الدولية للمحاســـــبين. وباعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصـــ
البيانات المالية الموحدة.

أمور التدقيق الهامة
أكثر أهميـة في تـدقيقنـا للبيـانـات المـاليـة الموحـدة للفترة  إن أمور التـدقيق الهـامـة هي تلـك األمور التي، في رأینـا المهني، كـان لهـا 

الحالية. وقد تم التعامل مع تلك األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة بشكل إجمالي وعند تكوین رأینا حولها، وال نبدي 
ــًال حول هذه األمور. وبخصـــــوص كل أمر من األمور الموضـــــحة أدناه، فإن وصـــــفن ا لكيفية معالجة تدقيقنا لهذا األمر رأیًا منفصـــ

موضح في هذا السياق.

ــحة في فقرة مســــؤولية مدققي الحســــابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة من تقریرنا، بما في  ــؤولياتنا الموضــ لقد قمنا بتنفيذ مســ
الســــــتجابة إلى تقييمنا لمخاطر األخطاء  ذلك ما یتعلق بتلك األمور. وبناًء عليه، فقد تضــــــمن تدقيقنا تنفيذ اإلجراءات المصــــــممة ل

الجوهریة في البيانات المالية الموحدة. وتوفر لنا نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات المنفذة للتعامل مع  
األمور الموضحة أدناه، أساسًا إلبداء رأینا حول تدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة.



تقریر مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع. (تتمة)

تقریر حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تتمة)

أمور التدقيق الهامة (تتمة)

كيف تمت معالجة األمر خالل عملية التدقيق أمر التدقيق الهام 

الستحواذ على حصة إضافية  بشأن اتخصيص سعر الشراء  
في شركة بالنت فارمسيز ذ.م.م ("بالنيت"): 

حول البيانات المالية الموحدة  ١٣في اإلیضاح  مبينكما هو  
المتبقية من  ٦٠نسبةالمرفقة، قامت الشركة األم بشراء    ٪
فارمسيز بالنت  شركة  في  قدره  األسهم  بمبلغ  ٢٨٦ذ.م.م 

وبالتالي   درهم،  األسهم ١٠٠على  االستحواذمليون  من   ٪
محاسبيًا المعاملةشركة بالنيت. تمت معالجة  علىوالسيطرة  

باستخدام طریقة االستحواذ المحاسبية. 

من األسهم حصة الملكية السابقة  تم احتساب  قبل االستحواذ،  
قة حقوق الملكية.  بالنيت باستخدام طریشركة  ٪ في  ٤٠بنسبة

اإلضافية و  المساهمة  نسبة  على  االستحواذ  تصنيف  یتم 
دمج أعمال یتم تحقيقه على مراحل وفًقا للمعيار  باعتبارها 

"دمج األعمال" والذي  ٣الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  
إعادة قياس حصة حقوق الملكية المحتفظ بها سابًقا  یشترط

ادلة في تاریخ االستحواذ وكذلك  في بالنيت وذلك بقيمتها الع
المستحوذ   الموجودات  تثبيت  عند  الشراء  سعر  تخصيص 
تاریخ   بالقيمة العادلة في  والمطلوبات المحَملة  حدیثًا  عليها 

االستحواذ. 

حصة حقوق الملكية المحتفظ بها سابًقا في  تقييمعمليات  إن  
المحَملة  و بالنيت والمطلوبات  عليها  المستحوذ  الموجودات 

تطبيق التوقعات  عندإجراء أحكام جوهریة  تستوجب و ةقدمع
واالفتراضات التي وضعتها اإلدارة. تتعلق المخاطر الرئيسية 

العادلة للموجودات القابلة للتحدید والمطلوبات  ةبتقدیرات القيم
عليها المحَملة   االستحواذ  المستحوذ  إعداد  خاللعند 
خبتخصيص بتكليف  اإلدارة  قامت  الشراء.  تقييم  سعر  ير 

بناًء على عدة افتراضات رئيسية.التقييم خارجي إلتمام عملية

واألحكام المستخدمة في  التقدیرات  لحجم  حصة  تقييم نظرًا 
صافي الموجودات المستحوذ عليها  و حقوق الملكية الحالية

الشراء الناتجة، فإننا نرى أن  صفقةوتخصيص سعر الشراء و 
أخطاء  بوجود  كبيرة القيمة العادلة ینطوي على مخاطر  تحدید

كأحد أمور التدقيق  هذا األمرجوهریة. وبناًء عليه، فقد حددنا  
الهامة.

ل  إجراءاتنا  منتضمنت  و اإلدارة  دیرتقلتحقق  تخصيص للتقييم 
ما یلي: ذو الصلة سعر الشراء 

  من  على  حصلنا األسهم  نسخة  شراء  عليهااتفاقية  واّطلعنا 
لفهم الشروط واألحكام الرئيسية ولتقييم مدى كفایة المعالجة  

المحاسبية؛ 

 ب على  قمنا  المطبقة  المحاسبية  المعالجة  مالءمة  مدى  تقييم 
االستحواذ؛ 

ب متخصصي  قمنا  كفاءة  موضوعيتهم لمجموعة  اتقييم  ومدى 
الالزمةواستقالليتهم،   المؤهالت  لدیهم  كانت  إذا  ما  لتحدید 
؛ وعيموض إلجراء تقييم

على تدقيقال داخلي لدینا لمساعدتنا في  القييم  استعنا بخبراء الت
تخصيص سعر الشراء؛ 

ب مالءمةقمنا  مدى  والمنهجيات تقييم  التقييم  نموذج 
معقوليةالمستخدمة النقدیة ومدى  التدفقات  توقعات 

الرئيسية   العادلة تح ا عندالمطبقةواالفتراضات  القيمة  ساب 
والمطلوباتالمؤقتة الحسابية  و للموجودات  الدقة  من  تحققنا 

؛ ونتائجه المحاسبيةلنموذج التقييم

  عن الناتجة  الملموسة  غير  بالموجودات  قائمة  على  حصلنا 
دمج األعمال وراجعنا دليل وجودها وتقييمها؛ 

من واألرباح  عمليةتحققنا  الشراء  سعر  تخصيص  احتساب 
الشراءالمؤقتة   صفقة  عن  االستحواذ،  ضمنالناتجة  عملية 

والتي تمثل الفرق بين إجمالي صافي المبلغ المدفوع والقيمة 
لصافي الموجودات المستحوذ عليها؛ والمؤقتةالعادلة

  قمنا بتقييم مدى كفایة اإلفصاحات الواردة في البيانات المالية
الموحدة.



مساهميتقریر مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة 
شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع. (تتمة)

تقریر حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تتمة)

أمور التدقيق الهامة (تتمة)

كيف تمت معالجة األمر خالل عملية التدقيق أمر التدقيق الهام 

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية: 
قامت المجموعة بتقييم االنخفاض في القيمة الكمي والنوعي  

االنخفاض  فحصعلى وحداتها المنتجة للنقد. أجرت اإلدارة 
مثل تدني ،مؤشراتعدد من التقييمها لاستنادا إلىفي القيمة  

السابقة  األداء التشغيلي للوحدات المنتجة للنقد في السنوات  
الوحدات المنتجة  واستمرار انخفاض معدالت استخدام بعض  

إلى أن القيمة للنقد أو الموجودات. قد َتُدل هذه المؤشرات  
لموجودات غير المالية للمجموعة قد ال تكون  بعض االمدرجة ل

. بشكل كاملقابلة للتحصيل

حددت اإلدارة بعض الوحدات المنتجة للنقد المستقلة ألغراض  
للوحد بالنسبة  للمجموعة.  القيمة  في  االنخفاض  ات  تقييم 

كان   التي  للنقد  في  هناكالمنتجة  انخفاض  على  مؤشرات 
، قامت اإلدارة بتقدیر المبالغ القابلة للتحصيل للوحدات  تها قيم

تكاليف   ناقصًا  العادلة  القيمة  أنها  على  للنقد،  المنتجة 
االستبعاد والقيمة المستخدمة، أیهما أعلى. 

المبلغ القابل  التي اتخذتها اإلدارة لتقدیر  نظرًا لألحكام الهامة  
للتحصيل للوحدات المنتجة للنقد، فإن تنفيذ إجراءات التدقيق  
لتقييم مدى معقولية تقدیرات وافتراضات اإلدارة یتطلب درجة 

هذا األمر عالية من أحكام المدقق. وبناًء عليه، فقد حددنا  
كأحد أمور التدقيق الهامة.

ية الموحدة  حول البيانات المال١٦ُیرجى مراجعة اإلیضاح رقم  
ذات العالقة واإلیضاح رقم  بشأن ا بشأن  ٧-٣إلفصاحات 

لمصدر الرئيسي للتقدیرات غير المؤكدة.ا

تضمنت إجراءاتنا لتقييم تحليل االنخفاض في القيمة الذي أعدته 
إدارة المجموعة عن الوحدات المنتجة للنقد المحددة ما یلي: 

  في االنخفاض  على  مؤشرات  وجود  حالة  قمنا  في  القيمة، 
المبالغ  لتقييم  اإلدارة  قبل  من  المستخدمة  المنهجية  بفحص 
القابلة للتحصيل للوحدات المنتجة للنقد لتحدید مدى توافقها  

مع المعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية؛ 

  قمنا بمراجعة االفتراضات المستخدمة من قبل إدارة المجموعة
ت المنتجة للنقد، بما في ذلك  في تحدید القيمة العادلة للوحدا

من قبل مقيمين خارجيين، وتقييم ما إذا  إجراؤها تلك التي تم  
كان قد تم تطبيق منهجيات التقييم المناسبة؛

 المستخدمة الهامة  لالفتراضات  الحساسية  تحليالت  أجرینا 
لتقييم التغير في القيمة العادلة للوحدات المنتجة للنقد الناتجة  

ي المدخالت واالفتراضات. كما قمنا بتقييم دقة  عن التغييرات ف
البيانات  مع  المقارنة  خالل  من  لإلدارة  السابقة  التوقعات 

؛ والفعلية

 قمنا بتقييم مدى كفایة اإلفصاحات ذات العالقة الواردة
في اإلیضاحات حول البيانات المالية الموحدة. 



السادة مساهميتقریر مدققي الحسابات المستقلين إلى 
(تتمة)شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع

تقریر حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تتمة)
أمور التدقيق الهامة (تتمة)

كيف تمت معالجة األمر خالل عملية التدقيقأمر التدقيق الهام

مخصص المخزون بطيء الحركة: 
إجمالي رصيد المخزون  ، بلغ  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في  
مقابله  ٧١٨٬٤ مخصص  تكوین  تم  والذي  درهم،  مليون 

مليون درهم. ٥٥٬٧للمخزون بطيء الحركة والمتقادم بمبلغ  
تقوم المجموعة بتقييم جميع بنود المخزون بما في ذلك المواد  
الخام ومواد التعبئة والعمل قيد التنفيذ والبضاعة تامة الصنع 

مالي تقریر  كل  تاریخ  المتقادم  في  المخزون  تخفيض  یتم   .
تشوبه  الذي  والمخزون  الحركة  وبطيء  الصالحية  ومنتهي 
عيوب إلى صافي القيمة الممكن تحقيقها المقدرة إذا كانت  

أقل من التكلفة. 

أحد  هو  الحركة  بطيء  المخزون  مخصص  أن  اعتبرنا  لقد 
أمور التدقيق الهامة نظرًا ألنه یستوجب تقييم اإلدارة لتقدیرات  
ما إذا كان یلزم تخفيض المخزون. وتشمل العوامل الرئيسية 
لتقييم المخزون تواریخ انتهاء صالحية المخزون. إن قياس  
أي زیادة في التكلفة عن صافي القيمة الممكن تحقيقها هو 
أمر تقدیري یرتكز إلى عدد من العوامل النوعية التي تتأثر  

الخارجة عن االقتصادیة  والظروف  سيطرة  بظروف السوق 
المجموعة. 

حول البيـانـات المـاليـة الموحـدة فيمـا ٧-٣راجع إیضـــــــــــــــاح  
یتعلق بالمصـــادر الرئيســـية للتقدیرات غير المؤكدة، وإیضـــاح  

بشــــــــأن إفصــــــــاح المخزون وحركة مخصــــــــص المخزون  ١٨
بطيء الحركة.

كجزء من أعمال التدقيق الخاصة بنا، فقد تضمنت إجراءات تقييم 
كة والمتقادم ما یلي: تقدیرات اإلدارة لمخصص المخزون بطيء الحر 

  تصميم بشأن  فهم  على  الحصول  بغرض  اإلدارة  من  استعلمنا 
المخزون   تقييم  عملية  خالل  المتبعة  الداخلية  الرقابة  إجراءات 
وقمنا   من قبل المجموعة،  بطيء الحركة  ومخصص المخزون 
بتقييم هذا التصميم. كما حصلنا على فهم حول تقييم اإلدارة لجرد  

في بما  للمخزون  المخزون،  المتوقع  االستخدام  تطویر  ذلك 
والنظر في كيفية تأثير العوامل الخارجة عن سيطرة المجموعة  
الحركة   بطيء  المخزون  بتقييم  یتعلق  فيما  اإلدارة  تقدیر  على 

والمنتهي الصالحية والمتقادم والذي تشوبه عيوب؛
  أشرفنا على الجرد الفعلي الذي تم إجراؤه من قبل خبير یتبع

المختارة  اإل العينات  وحالة  الفعلي  الوجود  بتقييم  وقمنا  دارة 
للمخزون. 

  قمنا بتقييم االفتراضات الهامة التي اتخذتها اإلدارة وتحققنا من
لتقييم   اإلدارة  قبل  من  المستخدمة  األساسية  البيانات  اكتمال 

المخزون بطيء الحركة؛ 
  اإلدارة وضعته  محدد  مخصص  حول  تحليًال  للمنتجات  أجرینا 

المعيبة بناًء على التقاریر المتعلقة بشراء المواد من البائعين غير  
المؤهلين وتقييم جودة البضاعة تامة الصنع؛

  من بنود لعينة  انتهاء صالحية المخزون  قمنا بفحص تواریخ 
المنتجات   صالحية  انتهاء  تقاریر  على  بناًء  المخزون 

صالحيته  انتهاء  عن  المحتملة  بمقارنة  واالفتراضات  وقمنا  ا. 
قبل   من  المثبت  المخصص  مع  التقریر  في  الوارد  المخصص 

اإلدارة؛ 
  بنود من  لعينة  السنة  نهایة  مخزون  تقييم  بفحص  قمنا  كما 

فيما   المعنية  األحكام  مراجعة  ذلك  في  بما  المختارة،  المخزون 
یتعلق بالتقادم وصافي القيمة القابلة للتحقيق؛ 

 الختامي لرصيد المخزون بطيء  قمنا بإعادة حساب المخصص
الحركة في جدول الحركة وطابقناه مع البيانات المالية الموحدة؛  

و
اإلفصاحات تقدیم  من  أیًضا  تحققنا  البيانات  لقد  في  المناسبة 

المالية الموحدة وفقًا للمعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية. 



تقریر مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
(تتمة)شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع

تقریر حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تتمة)

المعلومات األخرى 
یتحمل مجلس اإلدارة المســــؤولية عن المعلومات األخرى. تتألف المعلومات األخرى من تقریر مجلس اإلدارة وال تتضــــمن البيانات  

المالية الموحدة وتقریر مدققي الحسابات الخاص بنا.

تدقيق حولها.إن رأینا حول البيانات المالية الموحدة ال یشمل المعلومات األخرى وإننا ال ولن نبدي أي استنتاج  

وفيمـا یتعلق بتـدقيقنـا للبيـاـنات المـاليـة الموحـدة، تتمثـل مســــــــــــــؤوليتنـا في قراءة المعلومـات األخرى والتحقق ممـا إذا كـانـت المعلومـات 
ــلنا عليها أثناء التدقيق أو التي یبدو أنها  األخرى غير متســــــــقة بشــــــــكل جوهري مع البيانات المالية الموحدة أو المعرفة التي حصــــــ

أخطاًء جوهریة.تتضمن  

وفي حال توصــــــــلنا إلى اســــــــتنتاج، بناًء على اإلجراءات التي قمنا بها، أن هناك أخطاًء جوهریة في تلك المعلومات األخرى، فإنه 
علينا اإلشارة إلى ذلك. وليس لدینا ما نبلغ عنه في هذا الخصوص.

الموحدةمسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة عن البيانات المالية 
إن اإلدارة مســــــــــــــؤولة عن اإلعداد والعرض العـادل للبـيانات المـالـية الموحدة وفـقًا للمعـایير الدوليـة إلعداد التقـاریر المـاليـة، واألحكـام  

في دولة اإلمارات العربية المتحدة (وتعدیالته)، وعن ٢٠١٥) لسنة ٢المعنية من النظام األساسي للشركة والقانون االتحادي رقم (
ابة الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضـروریة إلعداد بيانات مالية موحدة خالية من أخطاء جوهریة، سـواًء كان ذلك نتيجًة الحتيال  الرق

أو خطأ.

ــتمراریة  ــتمرار على أســــــاس مبدأ االســــ ــؤولية تقييم قدرة المجموعة على االســــ عند إعداد البيانات المالية الموحدة، تتحمل اإلدارة مســــ
ــاس مبدأ االســــتمراریة واســــتخدام مبدأ  ــاح، كما هو مناســــب، عن األمور ذات العالقة بمواصــــلة أعمال المجموعة على أســ واإلفصــ
االســتمراریة كأســاس للمحاســبة إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصــفية المجموعة أو إیقاف أعمالها، أو ليس لدیها أي بدیل واقعي ســوى  

القيام بذلك.

رة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقاریر المالية للمجموعة.یتحمل مجلس اإلدا

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
ـــــــــكل إجمالي، خالية من األخطاء   ـــــــــول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة، بشــ إن أهدافنا هي الحصــ

ـــواًء كان ذلك  نتيجًة الحتيال أو خطأ، وإصــــــــدار تقریر مدققي الحســــــــابات الذي یتضــــــــمن رأینا حول البيانات المالية  الجوهریة، ســـــ
ــمانًا بأن التدقيق الذي تم إجراؤه وفقًا   ــتوى عاٍل من التأكيدات، لكنها ليســـت ضـ الموحدة. وإن التأكيدات المعقولة هي عبارة عن مسـ

ــأ األخطاء نتيجة الحتيال أو خطأ، وتعتبر لمعایير التدقيق الدولية ســــوف یكتشــــف دائمًا األخطا  ء الجوهریة عند وجودها. وقد تنشــ
جوهریة إذا كان من المتوقع أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، بشــكل معقول على القرارات االقتصــادیة للمســتخدمين والتي یتم اتخاذها  

بناًء على هذه البيانات المالية الموحدة.

التي تتم وفقـًا لمعـایير الـتدقيق اـلدوليـة، نقوم ـبإجراء األحكـام المهنـية مع إبقـاء مبـدأ الشــــــــــــــك المهني خالل في إطـار عملـية التـدقيق  
عملية التدقيق. كما نقوم بما یلي:

  ـــميم ـــواًء كان ذلك نتيجًة الحتيال أو خطأ، وتصـــــ تحدید وتقييم مخاطر األخطاء الجوهریة في البيانات المالية الموحدة، ســـــ
ــبة لتلك المخاطر، والحصــــــول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر لنا أســــــاس إلبداء رأینا   وتنفيذ إجراءات التدقيق المناســــ

ـــــــــاف الخطأ الجوهري الناتج عن االحتيال أعلى من المخاطر الناتجة  حول البيانات المالية الموحدة. إن مخ  اطر عدم اكتشــ
عن األخطاء، نظرًا ألن االحتيال قد یتضمن التواطؤ أو التزویر أو الحذف المتعمد أو التحریف أو تجاوز الرقابة الداخلية. 



تقریر مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
(تتمة)ت الدوائية ش.م.عشركة الخليج للصناعا

تقریر حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تتمة)

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة (تتمة)

  الحصــول على فهم لنظام الرقابة الداخلية المعني بتدقيق البيانات المالية لتصــميم إجراءات تدقيق مناســبة للظروف، وليس
بهدف إبداء رأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلية للمجموعة.

 ات ذات العالقة التي قامت تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقدیرات المحاسبية واإلفصاح
بها اإلدارة.

  االســتنتاج حول مدى مالءمة اســتخدام اإلدارة لطریقة المحاســبة وفقًا لمبدأ االســتمراریة وتقييم، بناًء على أدلة التدقيق التي
الشــكوك  تم الحصــول عليها، ما إذا كان هناك عدم یقين جوهري فيما یتعلق باألحداث أو الظروف التي قد تلقي بمزید من

حول قدرة المجموعة على مواصـلة أعمالها على أسـاس مبدأ االسـتمراریة. إذا توصـلنا إلى أن هناك عدم یقين جوهري، فإنه  
ــلة في البيانات المالية   یتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقریر مدققي الحســــــــابات الخاص بنا إلى اإلفصــــــــاحات ذات الصــــــ

ذه اإلفصــــــاحات غير كافية. وتعتمد اســــــتنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي حصــــــلنا عليها  الموحدة أو تعدیل رأینا إذا كانت ه
ــدار تقریر مدققي الحســــــابات الخاص بنا.  إال أن األحداث أو الظروف المســــــتقبلية قد تتســــــبب في توقف   حتى تاریخ إصــــ

المجموعة عن االستمرار وفقًا لمبدأ االستمراریة.

ـــاحـات، ومـا إذا كـانـت البيـانـات المـالـية  تقييم العرض العـام وهيكـل ومحت ـــــــــ وى البيـانـات المـاليـة الموحـدة، بمـا في ذلـك اإلفصــ
الموحدة تمثل المعامالت واألحداث المتضمنة بشكل یحقق العرض العادل للبيانات المالية الموحدة.

  الحصــــول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة بخصــــوص المعلومات المالية للمنشــــآت أو األنشــــطة التجاریة داخل المجموعة
إلبداء رأٍي حول البيانات المالية الموحدة. ونحن نتحمل المســـــؤولية عن توجيه وتنفيذ عملية تدقيق البيانات المالية الموحدة 

المسؤولية عن رأینا حول البيانات المالية الموحدة.للمجموعة واإلشراف عليها. ونتحمل وحدنا 

نتواصــــــل مع مجلس اإلدارة بخصــــــوص، من بين أموٍر أخرى، النطاق واإلطار الزمني المخطط للتدقيق ونتائج التدقيق الجوهریة، 
بما في ذلك أي عيوب جوهریة في نظام الرقابة الداخلية نحددها خالل عملية التدقيق.

 لمسؤولي الحوكمة یفيد بأننا قد امتثلنا لقواعد السلوك المهني فيما یتعلق باالستقاللية، ونبلغهم بكافة العالقات واألمور  كما نقدم إقراراً 
األخرى التي قد ُیعتقد بشكل معقول بأنها تؤثر على استقالليتنا، وحيثما ینطبق، اإلجراءات التي تم اتخاذها إلزالة التهدیدات أو 

الضوابط المطبقة.

ومن بين األمور التي یتم اإلبالغ عنها لمسؤولي الحوكمة، یتم تحدید تلك األمور التي نرى أنها كانت أكثر أهمية في تدقيق  
البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية، وبذلك تعتبر أمور التدقيق الهامة. ونقوم بوصف تلك األمور في تقریر مدققي الحسابات  

القانون أو اللوائح تمنع اإلفصاح عن هذا األمر للعامة أو، في حاالت نادرة للغایة، نرى أنه یجب عدم الخاص بنا إال إذا كان  
اإلفصاح عن هذا األمر في تقریرنا حيث أنه من المتوقع أن تتجاوز التداعيات السلبية للقيام بذلك بشكل معقول فوائد المصلحة  

العامة الناتجة عن هذا اإلفصاح. 



مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهميتقریر 
(تتمة)شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع

تقریر حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

یلي:في دولة اإلمارات العربية المتحدة (وتعدیالته)، إلى ما ٢٠١٥) لسنة ٢كما نشير، وفقًا لمتطلبات القانون االتحادي رقم (

لقد حصلنا على جميع المعلومات التي رأیناها ضروریة ألغراض تدقيقنا؛)١

ـــركة والقانون  )٢ ـــــــ ـــيس للشــ ـــــــ تم إعداد البيانات المالية الموحدة، من كافة النواحي الجوهریة، وفقًا لألحكام المعنية من عقد التأســ
دیالته)؛في دولة اإلمارات العربية المتحدة (وتع٢٠١٥) لسنة ٢االتحادي رقم (

تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية منتظمة؛)٣

تتفق المعلومات المالية الواردة في تقریر مجلس اإلدارة مع السجالت المحاسبية للشركة؛)٤

(إن وجدت)  ٢٠٢١دیسـمبر ٣١تم اإلفصـاح عن االسـتثمارات في األسـهم واألوراق المالية خالل السـنة المالية المنتهية في  )٥
حول البيانات المالية الموحدة؛١٩اإلیضاح رقم ضمن 

المعامالت الجوهریة مع األطراف ذات العالقة والشروط التي اعتمدت عليها؛٢٩یبين إیضاح  )٦

ــنة )٧ ــتنادًا إلى المعلومات التي تم توفيرها لنا، لم یســـــترع انتباهنا ما یســـــتوجب االعتقاد بأن الشـــــركة قد خالفت، خالل الســـ اســـ
ــنة ٢، أي من األحكام المعنية من القانون االتحادي رقم (٢٠٢١دیســــمبر ٣١ة في  المنتهي في دولة اإلمارات  ٢٠١٥) لســ

العربية المتحدة (وتعدیالته) أو النظام األســـــــاســـــــي للشـــــــركة على وجه قد یكون له تأثير جوهري على أنشـــــــطتها أو مركزها 
؛ و٢٠٢١دیسمبر ٣١المالي كما في 

.٢٠٢١دیسمبر ٣١ساهمات االجتماعية خالل السنة المنتهية في  الم٨یبين إیضاح  )٨

عن ارنست ویونغ

موقعة من:
ثودال هاري جوبال

شریك
٦٨٩رقم التسجيل:  

٢٠٢٢مارس  ١٨
الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة



للصناعات الدوائية ش.م.ع.شركة الخليج 
بيان األرباح أو الخسائر الموحد 

٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.٣٨إلى ١تشكل اإلیضاحات من 

٩

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 

درهم درهمإیضاحات 
العمليات المستمرة 

٤١٬١٤٣٬٢٥٧٣٬٠اإلیرادات من عقود العمالء
) ٩٬٣٨٧()٨٬٧٥٩(٥االیراداتلفةتك

٣٨٣٬٤١٨٥٬١إجمالي األرباح 
٦١١٠٬٠٣٬٩دخل آخر 

)  ٣٣٢٬٢()٢٦٩٬٢(٧مصاریف البيع والتوزیع
)  ٦٤٬٨() ١٨٢٬٧(٨مصاریف عمومية وإداریة 

)٣٧٬٧(-١٦معداتالمكائن و الممتلكات و الاالنخفاض في قيمة 
٦٬١)٣١٬٤(١٢شركة شقيقة أرباح/(خسائر)الحصة من 

-)٧٬٩(١٢في شركة شقيقة خسائر إعادة قياس حصة سابقة
-١٣٥٩٬٣ربح على صفقة الشراء 

) ٢٬٠(٤٬٢من استثمارات وأخرى (خسائر)أرباح /
) ٢٤١٬٦(٦٣٬٩التشغيلية )الخسائراألرباح / (

٩٢٬٤٢٬١التمویل دخل 
) ٠٬٣٤()٧٬٢٣(١٠تكاليف التمویل 

) ٢٧٣٬٥(٤٢٬٦من العمليات المستمرة للسنة  قبل الضریبة  األرباح / (الخسائر) 
٨٬١)١٬١(١١والزكاة ضریبة الدخلصافي (مصروف)/ رصيد 

) ٢٧١٬٧(٤١٬٥للسنة من العمليات المستمرة األرباح / (الخسائر) 
العمليات المتوقفة 

) ٤٥٬٧()١٠٬١((ه)١٤الخسائر للسنة من العمليات المتوقفة 
-٢٨٬٠(أ) و(ب) و(ج) ١٤الربح من استبعاد شركات تابعة 

) ٧٬٤٥(١٧٬٩للسنة األرباح / (الخسائر) 
) ٤٬٣١٧(٤٬٥٩األرباح / (الخسائر) للسنة 

العائدة إلى: األرباح / (الخسائر) 
) ٢٩٣٬٢(٦٤٬٤مساهمي الشركة األم

) ٢٬٢٤()٠٬٥(الحصص غير المسيطرة 
٤٬٣١٧(٤٬٥٩ (

لسهم:لربحية ال
للسهماألساسية والمخففةاألرباح / (الخسائر) 

إلى مساهمي الشركة األم (فلس إماراتي) ةالعائد
٧٬٢٧(١٥٦٥٬ (

العمليات المستمرة: من لسهم لربحية ال
العمليات من األساسية والمخففة للسهماألرباح / (الخسائر) 

إلى مساهمي الشركةةالعائدةالمستمر 
) ٨٬٢٥(١٥٦٣٬األم (فلس إماراتي) 



للصناعات الدوائية ش.م.ع.شركة الخليج 
بيان الدخل الشامل الموحد

٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.٣٨إلى ١تشكل اإلیضاحات من 

١٠

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

) ٣١٧٬٤(٥٩٬٤للسنة األرباح / (الخسائر) 

بنود الدخل الشامل األخرى 
إعادة تصنيفهابنود الدخل الشامل األخرى التي قد یتم
الالحقة: إلى األرباح أو الخسائر في الفترات

) ٤٬٣()٧٬٣(فروقات تحویل العمالت األجنبية 

-)١٬٥(النقدیةتحوط التدفقات الخسائر من 

) ٣٢١٬٧(٦٬٥٠للسنة )الخسائر الشاملةالدخل الشامل /(إجمالي 

العائدة إلى: )الخسائر الشاملة(/الدخل الشاملإجمالي
) ٢٩٧٬٥(٥٥٬٦مساهمي الشركة األم

) ٢٤٬٢()٠٬٥(الحصص غير المسيطرة 

٣٢١٬٧(٦٬٥٠ (





شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.
الملكية الموحد بيان التغيرات في حقوق 

٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

المرفقة جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ٣٨إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
١٢

العائدة إلى مساهمي الشركة األم
احتياطي احتياطي 

إجمالي الحصص الخسائر تحوط التدفقات تحویل احتياطي رأس المال 
حقوق الملكية غير المسيطرةإجمالي كمة االمتر النقدیة العمالت األجنبية قانوني 

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

٦٩٨٬٦١٧٩٬٤٨٧٨٬٠) ٥٠٣٬٢(-) ١٤٢٬٢(٢٠٢٠١٬١٥٨٬٥١٨٥٬٥ینایر ١كما في 
---٥٠٣٬٢---) ٥٠٣٬٢((أ)) ٢٢خفض رأس المال (إیضاح  

رأس المال المصدر مقابل أسهم الزیادة  
٥٠٠٬٠-٥٠٠٬٠----٥٠٠٬٠(ب))٢٢في رأس المال (إیضاح  

) ٣١٧٬٤() ٢٤٬٢() ٢٩٣٬٢()٢٩٣٬٢(----الخسائر للسنة 
)٤٬٣(-)٤٬٣(--) ٤٬٣(--بنود الخسائر الشاملة األخرى 

) ٧٬٣٢١() ٢٬٢٤() ٥٬٢٩٧() ٢٬٢٩٣(-) ٤٬٣(--إجمالي الخسائر الشاملة للسنة 
١٣٬٦٦٬١٣------) ٢٤الحركة في الحصص غير المسيطرة (إیضاح 

٩٠١٬١١٦٨٬٨١٬٠٦٩٬٩) ٢٩٣٬٢(-) ١٤٦٬٥(٢٠٢٠١٬١٥٥٬٣١٨٥٬٥دیسمبر ٣١كما في 
٥٩٬٤) ٥٬٠(٦٤٬٤٦٤٬٤----األرباح للسنة

)٨٬٨(-) ٨٬٨(-) ١٬٥() ٧٬٣(--بنود الدخل الشامل األخرى 
٦٬٥٠) ٠٬٥(٤٬٦٤٦٬٥٥) ١٬٥()٧٬٣(--إجمالي الدخل الشامل للسنة 

١٬١١٬١------) ٢٤الحركة في الحصص غير المسيطرة (إیضاح 
حصص غير مسيطرة تم التوقف عن تثبيتها عند 

) ١٣٦٬٥()١٣٦٬٥(------) ٢٤استبعاد الشركات التابعة (إیضاح 
احتياطي صرف العمالت األجنبية إلى  من محول 

---٦٬٩-) ٦٬٩(--الخسائر المتراكمة عند استبعاد شركة تابعة 
) ٢١٬٣() ٢١٬٣(------غير المسيطرة  صفي الحصأخرى حركة 

٧٬٩٥٦١٬٧٨٬٩٦٣)٩٬٢٢١()١٬٥()١٦٠٬٧(٢٠٢١٣٬١٥٥١٬٥٬١٨٥دیسمبر ٣١كما في 



شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.
بيان التدفقات النقدیة الموحد

٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

المرفقة جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ٣٨إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
١٣

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 

درهم درهم إیضاحات 
األنشطة التشغيلية 

) ٢٧٣٬٥(٤٢٬٦من العمليات المستمرةللسنةقبل الضریبة )الخسائراألرباح/( 
) ٧٬٤٥(٩٬١٧للسنة من العمليات المتوقفة)الخسائراألرباح/( 

) ٣١٩٬٢(٦٠٬٥خسائر السنة قبل الضریبة 
التعدیالت للبنود التالية: 

٧٥٬٩٩٣٬٢(ب)١٦استهالك ممتلكات ومكائن ومعدات 
-٣٢١٧٬٨استهالك موجودات حق االستخدام
١٧١١٬١٥٬١إطفاء الموجودات غير الملموسة

٣٧٬٧-(د)١٦االنخفاض في قيمة الممتلكات والمكائن والمعدات
٠٬٥-للبيعالموجودات المحتفظ بها االنخفاض في قيمة 

) ٦٬١(٣١٬٤(ه)١٤ستثمار في شركة شقيقة االمن رباح)األ(الخسائر/الحصة من
-)٥٩٬٣((أ) ١٣ربح على صفقة الشراء 

-٧٬٩(د)١٢في شركة شقيقة خسائر إعادة قياس حصة سابقة

-)٦٥٬٩(٦دخل آخر على مطلوبات مستحقة الدفع 
-)٢٨٬٠(١٤استبعاد الشركات التابعة الربح من 

١٦٬٤٤٦٬٤(أ) ١٨مخصص مخزون بطيء الحركة
خسائر االئتمان المتوقعة  (عكس مخصص)/مخصص

٢٬٠١٬٩(أ) ٢٠الذمم المدینة على 
من إعادة تقييم موجودات مالية مصنفة (أرباح)/خسائر

٢٬٣-١٩بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
٢٥١٠٬٥١١٬٣مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين 

-)٢٬٣(٣٢من امتيازات اإلیجار أرباح
) ٢٬١()٢٬٤(٩دخل التمویل 

١٠٧٬٢٣٠٬٣٤تكاليف التمویل 
٩٥٬٠(٩٩٬٣ (

التغيرات في رأس المال العامل: 
٣٤٩٬٨١٨٬٦مدینون تجاریون وآخرون 

) ٤٧٬١()٧٢٬٣(مخزون 
) ٣٢٬٨()٤٬٣٢٢(ذمم تجاریة دائنة ومبالغ مستحقة الدفع وإیرادات مؤجلة

) ١٥٦٬٣(٥٤٬٤النقد المستخدم في العمليات 
) ١١٬٩()٦٬٨(٥٢مكافأة نهایة الخدمة المدفوعة للموظفين 

) ٢٬١٦٨(٨٬٥٤األنشطة التشغيلية)المستخدمة فيمن/(صافي التدفقات النقدیة 
األنشطة االستثماریة 
) ١٦٬١()٤٤٬٤(١٥ومعدات شراء ممتلكات ومكائن

مبالغ محصلة من بيع موجودات مالية مصنفة 
٠٬٢٠٬١بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

-٩٣٬٨االستثمار في الشركات التابعةسحبالمبالغ المحصلة من 
-)١٢٦٬٥((ج)١٣صافي بال-المبلغ المدفوع لالستحواذ على حصة في شركة تابعة 

-)١٦٬٣(الودائع التي تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر أو أقل من سنة واحدة
٤٬٢١٢٬دخل تمویل مقبوض 

) ٩١٣٬()٨٬٠٩(صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة



شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.
(تتمة)بيان التدفقات النقدیة الموحد

٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

المرفقة جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ٣٨إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
١٤

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 

درهم درهم إیضاحات 

األنشطة التمویلية 
٦٦٥٬٠١٦٠٬٠(ه)٢٦بنكيةقروض وتسهيالت مبالغ محصلة من 

) ٤٥٠٬٥()٥٥٠٬٠((ه)٢٦بنكية قروض وتسهيالت سداد 
-٥١٬٠مبلغ مقبوض من شركة تابعة تم سحب االستثمار منها 

٥٠٠٬٠-(ب)٢٢الزیادة في رأس المال 
١٬١١٣٬٦(ب)٢٣الزیادة في الحصص غير المسيطرة

-)٢٣٬٩(٣٢سداد مطلوبات عقود االیجار 
) ٠٬٣٤()٧٬٢١(فوائد مدفوعة 

٥٬١٢١١٬١٨٩صافي النقد من األنشطة التمویلية 
٧٦٬٥٧٬٠في النقدیة وشبه النقدیة الزیادةصافي 

٧٬٩)٧٬٢(تحویل العمالت األجنبية فروقات 
٧٬٧٣٥٨٬٨ینایر  ١النقدیة وشبه النقدیة في 

١٢٠٬١٤٣٧٣٬٧دیسمبر ٣١النقدیة وشبه النقدیة في 



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

١٥

األنشطة-١
رأس –("الشركة") هي شركة مساهمة عامة ("الشركة" أو "الشركة األم") ومقرها في الدقداقة  ش.م.ع  شركة الخليج للصناعات الدوائية  

مارس ٣٠صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة وتوابعها في  الصادر عن  ٥/٨٠الخيمة. تأسست الشركة بموجب المرسوم األميري رقم  
. ١٩٨٠مایو ٤الصادر في ٩/٨٠والمرسوم األميري رقم ١٩٨٠

وقد بدأت الشركة نشاطها التجاري اعتبارًا  رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة٩٩٧إن عنوان المكتب المسجل للشركة هو ص.ب
. إن األسهم العادیة للشركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية. ١٩٨٤من نوفمبر 

من تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة ("المجموعة" أو "جلفار") في تصنيع وبيع األدویة والعقاقير ومختلف األنواع األخرى 
والمركبات الصيدالنية والطبية باإلضافة إلى مستحضرات التجميل. األدویة 

تم إدراج معلومات عن الطرف ذي العالقة للمجموعة في اإلیضاح .٢تم إدراج المعلومات المتعلقة بهيكل المجموعة في اإلیضاح رقم  
. ٢٩رقم 

. ٢٠٢٢مارس ١٧تم اعتماد البيانات المالية الموحدة لإلصدار طبقًا لقرار مجلس اإلدارة الصادر بتاریخ 

معلومات المجموعة -٢
وفقًا للمساهمين واالتفاقيات األخرى، تحتفظ الشركة  .٢٠٢١دیسمبر  ٣١تعكس هذه البيانات المالية الموحدة عمليات المجموعة كما في  

غير مباشر (من خالل المرشحين) بحصة مسيطرة ولدیها القدرة على السيطرة على السياسات المالية والتشغيلية في كًال بشكل مباشر أو  
من الشركات التابعة المدرجة أدناه (یشار إليها مجتمعة باسم "المجموعة" ویشار إليها بشكل فردي باسم "منشآت المجموعة"): 

النسبة المئویة 
الملكية من 

الرقم  
التسل 
نشاط الشركة التابعة ٢٠٢١٢٠٢٠التأسيس  بلداسم الشركة التابعة سلي

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

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

جلف انجكت ذ.م.م - ٣
٪ ١٠٠-االمارات العربية المتحدة (ملحوظة (ب))

تصنيع المستلزمات 
الطبية 

ألفا فارما للصناعة ذ.م.م- ٤
األدویة تصنيع ٪ ٥١-المملكة العربية السعودیة(ملحوظة (د))

شركة جلفار اس أي اس  - ٥
التجارة العامة٪ ٩٩٬٨٪٩٩٬٨جمهوریة مصر العربية ذ.م.م (أ)

شركة جلفار للسكري ذ.م.م - ٦
تصنيع األدویة ٪ ١٠٠٪ ١٠٠االمارات العربية المتحدة (ملحوظة (أ))

شركة جلفار للتجارة والتوزیع - ٧
التجارة العامة٪ ٩٩٬٨٪٩٩٬٨جمهوریة مصر العربية (ملحوظة (أ))ذ.م.م 

مينا كول لتجارة المعدات - ٨
التجارة العامة٪ ١٠٠٪ ١٠٠االمارات العربية المتحدة (ملحوظة (أ))
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٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

١٦

(تتمة)معلومات المجموعة -٢

المئویة النسبة 
من الملكية 

الرقم  
اسم الشركة التابعة التسلسلي 

مكان التأسيس  
نشاط الشركة التابعة ٢٠٢١٢٠٢٠والعمليات 

الشركات التابعة المباشرة

جلفار الیف ذ.م.م  - ٩
(ملحوظة (أ))

االمارات العربية 
العامةالتجارة ٪ ١٠٠٪ ١٠٠المتحدة 

جلفار باكستان برایفت ليمتد - ١٠
موزعون لمنتجات شركة  ٪ ١٠٠٪ ١٠٠باكستان ))ـز((ملحوظة (أ) و

جلفار في باكستان 

موزعون لمنتجات شركة  ٪ ٩٩٪٩٩تونس (ملحوظة (أ)) جلفار تونس - ١١
جلفار في تونس 

لألدویة كينيا  جلفار جلف - ١٢
موزعون لمنتجات شركة  ٪ ٩٩٬٩٩٪ ٩٩٬٩٩كينياس(أ)) ملحوظة المحدودة (

جلفار في كينيا

بالنت فارمسيز ذ.م.م - ١٣
ملحوظة (ه))(

االمارات العربية 
٪ ١٠٠المتحدة 

٤٠٪
(إیضاح  

(ه))

تجارة التجزئة توزیع و 
والجملة في األدویة

التجميل ومستحضرات 

الشركات التابعة غير المباشرة 
الشركة التابعة لشركة مينا كول لتجارة المعدات 

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

االمارات العربية 
التجارة العامة٪ ١٠٠٪ ١٠٠المتحدة 

جلفار للتجارة العامة ذ.م.مالشركة التابعة لشركة 
جلفار بنغالدیش ليمتد  - ١

تصنيع األدویة ٪ ٥٠٬٥-بنغالدیش(ملحوظة (ب))

جلفار للتجارة والتوزیع ذ.م.مالشركة التابعة لشركة 

شركة جلفار مصر ذ.م.م - ١
جمهوریة مصر 

٪ ١٠٠٪ ١٠٠العربية 
موزعي منتجات شركة  

جلفار في مصر 
))ز(ملحوظة (

الشركة التابعة لشركة جلفار مصر ذ.م.م

١ -
شركة جلفار بلس (ملحوظة 

(د) و(ز)) 
جمهوریة مصر 

تصنيع وتوزیع األدویة ٪ ١٠٠٪ ١٠٠العربية 
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٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

١٧

(تتمة)معلومات المجموعة -٢

النسبة المئویة 
الملكية من 

الرقم  
اسم الشركة التابعة التسلسلي 

مكان التأسيس  
نشاط الشركة التابعة ٢٠٢١٢٠٢٠والعمليات 

الشركات التابعة المباشرة
بالنت فارمسيز ذ.م.مالتابعة لشركةاتالشرك

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

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

والمعدات الطبية 

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

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

خدمات إجراء العالج  و 
وإدارة  الطبي

المستشفيات

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

االستثمار في المجاالت  
التجاریة والصناعية 

والرعایة الصحية 
وإدارتها 

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

والمعدات الطبية 

شركة كواكب الصيدليات - ٧
التجارة في األدویة  ٪ ١٠٠٪ ١٠٠العربية السعودیةالمملكة ذ م م 

والمعدات الطبية 

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

والمعدات الطبية 

٩ -
شركة فيوتشر ميدیكال 

التجارة في األدویة  ٪ ١٠٠٪ ١٠٠سلطنة عمان ليمتد
والمعدات الطبية 



الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.شركة 
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٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

١٨

(تتمة)معلومات المجموعة -٢

النسبة المئویة 
من الملكية 

الرقم  
اسم الشركة التابعة التسلسلي 

مكان التأسيس  
نشاط الشركة التابعة ٢٠٢١٢٠٢٠والعمليات 

الشركات التابعة المباشرة
هيلثي سيرفيسز جلفار 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٪ ١٠٠االمارات العربية المتحدة صيدلية مسافي  - ١

الطبية والمعدات 

التجارة في األدویة  ٪ ١٠٠-االمارات العربية المتحدة الصيدلية العالمية - ٢
والمعدات الطبية 

كواكب الصيدليات ذ م مالتابعة لشركةةالشرك
زهرة الروضة فارمسيز    - ١

٪ ١٠٠٪ ١٠٠المملكة العربية السعودیةشركة ذات مسؤولية محدودة 
تجارة التجزئة والجملة  

في األدویة
ومستحضرات التجميل 

زهرة الروضة فارمسيز  شركة ذات مسؤولية محدودةلالتابعة اتالشرك
مؤسسة روضة جدة  - ١

٪ ١٠٠٪ ١٠٠السعودیةالمملكة العربية الطبية  
تجارة التجزئة والجملة  

في األدویة
ومستحضرات التجميل 

٢ -
٪ ١٠٠٪ ١٠٠المملكة العربية السعودیةزهرة الروضةشهد 

تجارة التجزئة والجملة  
في األدویة

ومستحضرات التجميل 
فيوتشر ميدیكال ليمتد التابعة لشركةاتالشرك

مؤسسة صيدلية ركان - ١
المملكة العربية السعودیةزهرة الروضة 

١٠٠٪ ١٠٠ ٪

تجارة التجزئة والجملة  
في األدویة

ومستحضرات التجميل 

٢ -
مؤسسة صيدلية ركان 

زهرة الروضة 
٪ ١٠٠٪ ١٠٠المملكة العربية السعودیة

والجملة  تجارة التجزئة 
في األدویة

ومستحضرات التجميل 
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٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

١٩

(تتمة)معلومات المجموعة -٢

دة  إن هذه الشركات التابعة ليس لها أنشطة تشغيلية، وبالتالي فإن بياناتها المالية ليس لها أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموح ) أ
الكلية للمجموعة.

، قامت اإلدارة بتصـــــــنيف هذه الشـــــــركات التابعة كمجموعة اســـــــتبعاد محتفظ بها للبيع٢٠١٩دیســـــــمبر٣١المنتهية في  ســـــــنةالخالل  )ب 
المنتهية  الســنةقد اكتملت خالل  جلف إنجكت ذ.م.م  شــركة  . من المتوقع أن یكتمل بيع شــركة جلفار بنغالدیش ليمتد و )١٤(إیضــاح  

.)(ب)١٤وإیضاح )أ(١٤(إیضاح ٢٠٢١دیسمبر٣١في 

ــاهمو شـــركة جلفار بلس، بموجب اتفاقية تعيين، على تحویل الملكية الكاملة والمطلقة إلى شـــركة  ٢٠٢٠نوفمبر  ١٩بتاریخ  ) ج ، وافق مسـ
جلفار مصـــر ذ.م.م. وقد تمت معالجة هذا الترتيب االعتباري محاســـبيًا على أنه اســـتحواذ على الموجودات، نظرًا ألنه ال یعتبر أعمال  

دمج األعمال.٣قًا للمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم وف

")،  Cigalah Healthcare Company Limited ("Cigalah، تم إبرام اتفاقية بيع وشـراء مع السـادة شـركة  ٢٠٢١مایو  ٩بتاریخ  )د 
المنتهية  للســـنة.  Cigalahإلى شـــركة  Alpha Pharma L.L.C٪ في شـــركة٥١حيث وافقت الشـــركة األم على بيع حصـــتها بنســـبة  

(ج)).١٤. كعمليات متوقفة (إیضاح Alpha Pharma L.L.C، تظهر نتائج شركة ٢٠٢١دیسمبر٣١في 

ـــــراء  ٢٠٢١یوليو  ٨في  ه) ــ ـــــــص٪ من  ٦٠، قامت الشـــــــــركة األم بشــ ـــــــيز ذ.م.م (الحصــ ـــــــركة بالنت فارمســ ) من  "بالنت"المتبقية في شــ
Pharma SPV Ltd  البيـانـات المـاليـة  في هـذهبالنـت، یتم توحيـد نتـائج  ٢٠٢١یوليو  ١من  یســـــــــــــري مفعولهـا اعتبـاراً ، وبنـاًء عليـه

).١٢١٣إیضاحي(الموجزة المرحلية الموحدة

ح  ، قامت اإلدارة بتصــنيف الشــركة التابعة كمجموعة اســتبعاد محتفظ بها للبيع (إیضــا ٢٠٢١دیســمبر  ٣١خالل الســنة المنتهية في و)
(د)).١٤

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

السياسات المحاسبية الهامة-٣

أسس إعداد البيانات المالية ١-٣

للبيانات وعملة العرض الشركة األمتم عرض البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة، باعتبارها العملة المستخدمة لدى 
إال إذا أشير لغير ذلك. مليون ویتم تقریب كافة القيم إلى أقرب المالية الموحدة

التكلفة التاریخية باستثناء الموجودات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح تم إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس  
التي تم قياسها بالقيمة العادلة.واألدوات المالية المشتقة)،١٩(إیضاح أو الخسائر

تقدم البيانات المالية الموحدة معلومات المقارنة فيما یتعلق بالفترة السابقة.
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٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٢٠

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)-٣

بيان التوافق ٢-٣

للشركة یتم اعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقًا للمعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية واألحكام المعنية من النظام األساسي
. في دولة اإلمارات العربية المتحدة(وتعدیالته)٢٠١٥) لسنة ٢والقانون االتحادي رقم (

بشأن  ٢٠١٥لسنة  ٢والذي ینص على تعدیل بعض أحكام القانون االتحادي رقم  ٢٠٢٠لسنة  ٢٦إن المرسوم بالقانون االتحادي رقم  
.  ٢٠٢١ینایر ٢ودخلت التعدیالت حيز التنفيذ بتاریخ ٢٠٢٠سبتمبر ٢٧الشركات التجاریة قد تم إصداره بتاریخ 

أسس توحيد البيانات المالية ٣-٣

یتم تحقيق السيطرة عندما تكون المجموعة معرضة، أو لدیها حقوق، لعوائد إن الشركات التابعة هي منشآت تخضع لسيطرة المجموعة.
ة في التأثير على تلك العوائد من خالل سلطتها على الشركة المستثمر فيها. متغيرة من اشتراكها مع الشركة المستثمر فيها ولدیها القدر 

وعلى وجه التحدید، تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها إذا وفقط إذا كان لدى المجموعة:

  توجيه األنشطة ذات العالقة  السلطة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق الحالية التي تعطي المجموعة القدرة الحالية على 
للشركة المستثمر فيها)؛ 

تعرض، أو حقوق، لعوائد مختلفة من ارتباطها مع الشركة المستثمر فيها؛ و
 .القدرة على استخدام السلطة على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها

بشكٍل عام، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصویت ینتج عنها سيطرة. لدعم هذا االفتراض، وعندما یكون للمجموعة أقل من أغلبية 
ي االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات العالقة في تقييم ما حقوق التصویت أو حقوق مماثلة للشركة المستثمر فيها، تضع المجموعة ف

إذا كان لها السلطة على الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك: 

الترتيبات التعاقدیة مع أصحاب حقوق التصویت اآلخرین في الشركة المستثمر فيها؛
الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدیة األخرى؛ و
بالمجموعة وحقوق التصویت المحتملة.حقوق التصویت الخاصة

تقوم المجموعة بإعادة تقييم فيما إذا كانت لدیها السيطرة على الشركة المستثمر فيها أم ال، إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى أن 
عة على السيطرة على الشركة  هناك تغيرات لواحد أو أكثر من العناصر الثالث للسيطرة. یبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجمو 

التابعة ویتوقف التوحيد عندما تخسر المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. إن موجودات ومطلوبات ودخل ومصاریف الشركة التابعة  
لى السيطرة حتى التي تم االستحواذ عليها أو استبعادها خالل السنة تدرج في البيانات المالية الموحدة بدءًا من تاریخ حصول المجموعة ع

تاریخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة. یتم قياس الحصص غير المسيطرة مبدئيًا ما یتناسب مع حصتها من صافي موجودات 
الشركة المستحوذة القابلة للتحدید في تاریخ االستحواذ. 

غير المسيطرة، حتى  صوالحصألم  االشركة  إن األرباح أو الخسائر وكل عنصر من عناصر بنود الدخل الشامل األخرى تعود لمساهمي  
ولو كانت نتائج الحصة غير المسيطرة تظهر عجزًا في الرصيد. عند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت على البيانات المالية للشركات التابعة  

حاسبية تتماشى مع السياسات المحاسبية للمجموعة. یتم استبعاد جميع موجودات ومطلوبات وحقوق الملكية والدخل  لجعل سياساتها الم
والمصاریف والتدفقات النقدیة بالكامل داخل المجموعة التي تتعلق بالمعامالت بين أعضاء المجموعة عند توحيد البيانات المالية.

الملكية في الشركة التابعة، دون خسارة السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. إذا خسرت المجموعة السيطرة یتم احتساب التغير في حصة  
على الشركة التابعة، فإنها توقف تثبيت موجودات ذات عالقة (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات والحصص غير المسيطرة وعناصر  

خسارة في بيان الدخل الشامل الموحد. یتم تثبيت أي استثمارات محتفظ بها أخرى من حقوق الملكية، حيث یتم تثبيت أي ناتج ربح أو  
. )١٤(إیضاح بالقيمة العادلة
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)-٣

التغيرات في السياسات واالفصاحات المحاسبية ٤-٣

السنوی الموحدة  المالية  البيانات  إعداد  عند  المتبعة  لتلك  مماثلة  الموحدة  المالية  البيانات  إعداد  في  المتبعة  المحاسبية  السياسات  ة إن 
هو  ٢٠٢١ینایر  ١، باستثناء اتباع المعایير الجدیدة الساریة المفعول كما في  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للمجموعة للسنة المنتهية في   كما 

لم تقم المجموعة باالتباع المبكر ألي معایير أو تفسيرات أو تعدیالت أخرى صادرة ولم یسر مفعولها بعد. إن هذه المعایير  موضح أدناه.
والتفسيرات الجدیة ملخصة أدناه. 

٢٠٢١ینایر ١المعایير الجدیدة والمعدلة التي یسري مفعولها للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد )أ
  تشكيل الفائدة  إعادة  لسعر  المعياریة  إلعداد التقاریر المالية رقم  ٢المرحلة  -المقارنة  الدولي  التعدیالت على المعيار   :٩

والمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  ٧والمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  ٣٩والمعيار المحاسبي الدولي رقم  
١٦ریر المالية رقم والمعيار الدولي إلعداد التقا ٤

، إال أنها ليس لها أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.٢٠٢١تنطبق التعدیالت والتفسيرات ألول مرة في سنة 

المعایير الصادرة والتي لم یسر مفعولها بعد ٥-٣

إن المعایير والتفسيرات الجدیدة والمعدلة ذات العالقة الصادرة، لكن لم یسر مفعولها بعد، حتى تاریخ إصدار البيانات المالية الموحدة
ه علىللمجموعة تم اإلفصاح عنها أدناه. تقوم اإلدارة حاليًا بتقييم األثر الناتج عن إتباع المعایير والتعدیالت والتفسيرات المذكورة أدنا 

ما البيانات المالية الموحدة للمجموعة في فترة تطبيقها األولي، وتنوي اتباع المعایير والتفسيرات الجدیدة والمعدلة، عند االقتضاء، عند
تصبح ساریة المفعول.   

ر الدولي  التعدیالت على المعيا-٢٠٢١یونيو ٣٠) فيما بعد ١٩-خصومات اإلیجار فيما یتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد
) ٢٠٢١یونيو ١(یسري مفعولها للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد ١٦إلعداد التقاریر المالية رقم 

  ینایر  ١عقود التأمين على فترات إعداد التقاریر التي تبدأ في أو بعد  ١٧یسري مفعول المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم
ُیسمح بالتطبيق المبكر بشرط أن تقوم المنشأة أیضًا بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقاریر  المقارنة.مع شرط وجود أرقام  ٢٠٢٣

في أو قبل التاریخ الذي تقوم فيه المنشأة بتطبيق المعيار الدولي  ١٥والمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  ٩المالية رقم  
مرة).ألول ١٧إلعداد التقاریر المالية رقم 

 یسري مفعول التعدیالت  ١التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم -تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة)
، وتنطبق في المستقبل) ٢٠٢٣ینایر ١للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

 یسري مفعولها للفترات السنویة التي  ٣التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم - اإلشارة إلى اإلطار التصوري)
). وتنطبق في المستقبل. ٢٠٢٢ینایر ١تبدأ في أو بعد 

١٦المعيار المحاسبي الدولي رقم  التعدیالت على  –المبالغ المحصلة قبل االستخدام المقصود  -الممتلكات والمكائن والمعدات
بعد   في أو  تبدأ  مفعول التعدیالت لفترات التقاریر السنویة التي  ویجب تطبيقه٢٠٢٢ینایر  ١(یسري  بنود  ا ،  باثر رجعي على 

دیل ألول  الممتلكات والمكائن والمعدات المتوفرة لالستخدام في أو بعد بدایة أقرب فترة یتم عرضها عندما تقوم المنشأة بتطبيق التع
مرة).

  یسري مفعولها للفترات السنویة ٣٧التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  –تكاليف الوفاء بعقد  –العقود المحملة بالتزامات)
اتها  باستيفاء كافة التزامالمنشأة). یجب تطبيق التعدیالت في المستقبل على العقود التي لم تقم ٢٠٢٢ینایر ١التي تبدأ في أو بعد 

بخصوصها في بدایة فترة التقاریر السنویة التي تقوم فيها المجموعة بتطبيق التعدیالت ألول مرة (تاریخ التطبيق األولي). ُیسمح 
بالتطبيق المبكر ویجب اإلفصاح عنه.)

  السنویة التي تبدأ في  (یسري مفعوله على الفترات  ٨التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  - تعریف التقدیرات المحاسبية
وتنطبق على التغييرات في السياسات المحاسبية والتغيرات في التقدیرات المحاسبية التي تحدث في أو بعد ٢٠٢٣ینایر  ١أو بعد  

بدایة تلك الفترة. ویسمح باالتباع المبكر ما دامت هذه الحقيقة قد تم اإلفصاح عنها.) 
  الخاص بالمعایير  ٢وبيان الممارسة رقم  ١الت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  التعدی-اإلفصاح عن السياسات المحاسبية

، مع السماح بالتطبيق المبكر).  ٢٠٢٢ینایر  ١الدولية إلعداد التقاریر المالية (یسري مفعوله للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  
امية حول تطبيق تعریف األمور الجوهریة على معلومات السياسة توفر إرشادات غير إلز ٢نظًرا ألن تعدیالت بيان الممارسة رقم  

المحاسبية، فإن تاریخ سریان هذه التعدیالت ليس ضرورًیا. 
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المعایير الصادرة والتي لم یسر مفعولها بعد (تتمة) ٥-٣

  التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر  –وشركته الشقيقة أو مشروعه المشترك بيع أو مساهمة بالموجودات بين المستثمر
، قرر مجلس المعایير المحاسبية الدولية تأجيل تاریخ سریان  ٢٠١٥(في دیسمبر  ٢٨والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٠المالية رقم  

البحثي بخصوص طریقة حقوق الملكية. یتم تطبيق التعدیالت مفعول التعدیالت لحين االنتهاء من أي تعدیالت تنتج عن مشروعه
في المستقبل. ُیسمح بالتطبيق المبكر ویجب اإلفصاح عنه).

  ١٢التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم -الضرائب المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناتجة عن معاملة واحدة
)٢٠٢٣ینایر ١السنویة التي تبدأ في أو بعد (یسري مفعولها للفترات 

)  ٢٠٢٠(صدرت في مایو ٢٠٢٠–٢٠١٨التحسينات السنویة دورة 
  الشركة التابعة باعتبارها  –االتباع ألول مرة للمعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية  ١المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم

مع السماح بالتطبيق  ٢٠٢٢ینایر  ١ألول مرة (یسري مفعوله للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  شركة تقوم باتباع المعيار    ،
المبكر). 

 بالمائة للتوقف عن تثبيت المطلوبات ١٠الرسوم في اختبار نسبة –األدوات المالية -٩المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم
، مع السماح بالتطبيق المبكر). ٢٠٢٢ینایر ١ویة التي تبدأ في أو بعد المالية (یسري مفعوله للفترات السن

  الضرائب على قياسات القيمة العادلة (یسري مفعوله للفترات السنویة التي تبدأ في أو -الزراعة  ٤١المعيار المحاسبي الدولي رقم
، مع السماح بالتطبيق المبكر). ٢٠٢٢ینایر ١بعد 

السياسات المحاسبية الهامة ملخص ٦-٣

دمج األعمال والشهرة 
یتم احتساب دمج األعمال باستخدام طریقة االستحواذ. یتم قياس تكلفة االستحواذ على أنها إجمالي المبلغ المحول الذي تم قياسه بالقيمة 

العادلة بتاریخ االستحواذ ومبلغ أي حصص غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. لكل دمج أعمال، تختار المجموعة قياس الحصص 
ي الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية من صافي الموجودات القابلة للتحدید للشركة المستحوذ غير المسيطرة ف 

عليها. تُدرج التكاليف ذات العالقة باالستحواذ كمصروف عند تكبدها ویتم تضمينها في المصاریف اإلداریة. 

بما في ذلك تلك الموجودات التي تستوفي تعریف ومعایير تثبيت المالية،للموجودات  عندما تستحوذ المجموعة على أعمال، تجري تقييمًا  
والمطلوبات المالية المفترضة من أجل تصنيف مناسب وفقًا للبنود ،  ٣٨الموجودات غير الملموسة في المعيار المحاسبي الدولي رقم  

تاریخ االستحواذ. یشتمل هذا على فصل المشتقات المتضمنة في العقد التعاقدیة واألوضاع االقتصادیة والظروف ذات عالقة كما في  
األساسي من قبل الشركة المستحوذ عليها. 

إن أي مبلغ طارئ سيتم تحویله من قبل الشركة المستحوذة سيتم تثبيته بالقيمة العادلة بتاریخ االستحواذ. إن المبلغ الطارئ المصنف 
یعاد قياسه، ویتم ا حتساب سداده الالحق ضمن حقوق الملكية. إن المبلغ الطارئ المصنف كبند موجودات أو بند كحقوق ملكية ال 

األدوات المالية، یتم قياسه بالقيمة العادلة ٩مطلوبات والذي یمثل أداة مالية ویقع ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  
. یتم قياس المبلغ ٩األرباح أو الخسائر وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  مع تثبيت التغيرات في القيمة العادلة في بيان

بالقيمة العادلة في تاریخ كل تقریر مالي مع تثبيت ٩الطارئ اآلخر الذي ال یقع ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  
الخسائر. التغيرات في القيمة العادلة ضمن األرباح أو

یتم قياس الشهرة في البدایة بالتكلفة، والتي تمثل الزیادة في إجمالي المبلغ المحول والمبلغ المثبت للحصص غير المسيطرة، وأي حصص 
والمطلوبات المتحملة الممكن تحدیدها). إذا كانت القيمة العادلة لصافي   الموجودات المستحوذ عليها  محتفظ بها سابقًا، على صافي 

وجودات المستحوذ عليها تزید عن إجمالي المبلغ المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت قد حددت بشكل صحيح كافة الم
اذ. الموجودات المستحوذ عليها وجميع المطلوبات المفترضة وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ ليتم تثبيتها بتاریخ االستحو 

ة تقييم ال تزال ینتج عنها زیادة في القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها على إجمالي المبلغ المحول، یتم إذا كانت إعاد
.(أ)) ١٣(إیضاح تثبيت األرباح بعد ذلك ضمن األرباح أو الخسائر
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دمج األعمال والشهرة (تتمة) 
بعد التثبيت األولي، یتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصًا أیة خسائر انخفاض في القيمة متراكمة. لغرض اختبار االنخفاض في القيمة، فإن  

للنقد الخاصة بالمجموعة والتي الشهرة المستحوذ عليها في دمج األعمال هي، من تاریخ االستحواذ، مخصصة لجميع الوحدات المنتجة  
یتوقع بأن تستفيد من دمج األعمال، بغض النظر فيما إذا كانت موجودات أو مطلوبات أخرى للشركة المستحوذ عليها قد تم تخصيصها 

لتلك الوحدات.

لقة بالعملية المستبعدة تضاف عند تخصيص الشهرة للوحدة المنتجة للنقد واستبعاد جزء من العملية داخل هذه الوحدة، فإن الشهرة المتع
نادًا  إلى المبلغ المدرج للعملية عند تحدید األرباح أو الخسائر من االستبعاد. إن الشهرة التي تم استبعادها في هذه الظروف یتم قياسها است

إلى القيم المتعلقة بالعمليات المستبعدة والجزء من الوحدة المنتجة للنقد المحتفظ به. 

المجموعة إعادة قياس حصتها في حقوق الملكية المحتفظ بها سابًقا في  یلزم علىبالنسبة لدمج األعمال الذي تم تحقيقه على مراحل،  
الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة في تاریخ االستحواذ وتثبيت األرباح أو الخسائر الناتجة، إن وجدت، ضمن األرباح أو الخسائر  

.(د))١٢(إیضاح ل الشامل األخرى، حيثما یكون مناسباً أو بنود الدخ 

االستحواذ على حصة مسيطرة في منشأة ال تعتبر أعمال 
عندما تقوم المجموعة باالستحواذ على حصة مسيطرة في منشأة ال تعتبر أعمال، تقوم المجموعة بتحدید وتثبيت الموجودات القابلة للتحدید 

في ذلك تلك الموجودات التي تستوفي تعریف ومعایير تثبيت الموجودات غير الملموسة في المعيار  بشكٍل فردي المستحوذ عليها (بما 
) والمطلوبات المتحملة. ویتم تثبيت بند الموجودات أو مجموعة الموجودات التي ال تعتبر أعماًال بالتكلفة، والتي ٣٨المحاسبي الدولي رقم  

ائدًا أي حصة غير مسيطرة مثبتة فيما یتعلق ببند الموجودات أو مجموعة الموجودات. ویتم تعتبر المبلغ المدفوع أو المستحق الدفع، ز 
تخصيص تكلفة المجموعة إلى الموجودات والمطلوبات القابلة للتحدید بشكٍل فردي على أساس قيمها العادلة النسبية بتاریخ الشراء. إن 

أعمال ال ینشأ عنه شهرة أو ربح على صفقة الشراء. االستحواذ على بند موجودات أو مجموعة موجودات ال تعتبر

االستثمار في شركة شقيقة 
إن الشركة الشقيقة هي منشأة یكون للمجموعة تأثير جوهري عليها. إن التأثير الجوهري هو القدرة على المشاركة في القرارات المتعلقة 

ليس سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات.بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، ولكن  

استثمارات  تحتسب  التابعة.  الشركات  على  السيطرة  لتحدید  الالزمة  لتلك  مماثلة  الجوهري  التأثير  تحدید  عند  المتخذة  االعتبارات  إن 
المجموعة في الشركات الشقيقة لدیها حسب طریقة حقوق الملكية.  

بالتكلفة. یتم تعدیل القيمة المدرجة لالستثمارات بموجب طریقة حقوق الملكية، فإن االستثمارات في الشركة الشقيقة تثبت في البدایة
لتثبيت التغيرات في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الشقيقة منذ تاریخ االستحواذ. إن الشهرة المتعلقة بالشركة الشقيقة یتم 

نفصل.ادراجها في المبلغ المدرج لالستثمارات وال یتم اختبارها بخصوص االنخفاض في القيمة بشكل م

ویعكس بيان األرباح أو الخسائر الموحد حصة المجموعة في نتائج العمليات في الشركات الشقيقة. ویتم حذف األرباح والخسائر غير  
المحققة الناتجة من المعامالت بين المجموعة والشركات الشقيقة إلى مدى حصتها في الشركات الشقيقة. في نهایة كل تقریر، یعتبر  

الشركة الشقيقة دليًال على أي انخفاض في القيمة. في حالة االنخفاض في القيمة یتم تثبيت الفرق بين القيمة المدرجة االستثمار في  
والقيمة العادلة في بيان األرباح والخسائر الموحد.

ألرباح التشغيلية ویمثل یظهر مجموع حصة المجموعة من أرباح أو خسائر الشركة الشقيقة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد خارج ا
األرباح أو الخسائر بعد خصم الضرائب والحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الشقيقة.

السياسات  لجعل  عند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت  المالية للمجموعة.  للشركة الشقيقة لنفس فترة إعداد التقاریر  تعد البيانات المالية 
تتماشى مع تلك التي للمجموعة. المحاسبية 
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االستثمار في شركة شقيقة (تتمة) 
استثمارها في شركتها بعد استخدام طریقة حقوق الملكية، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري تثبيت خسارة انخفاض في القيمة على  

الشقيقة. وتحدد المجموعة، بتاریخ كل تقریر مالي، ما إذا كان یوجد دليل موضوعي على االنخفاض في قيمة االستثمار في الشركة  
رداد الشقيقة. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة بحساب مبلغ االنخفاض في القيمة على أنه الفرق بين المبلغ القابل لالست

د. للشركة الشقيقة وقيمتها المدرجة، ثم یتم تثبيت الخسارة تحت بند "الحصة من أرباح الشركة الشقيقة" في بيان األرباح أو الخسائر الموح 

عند خسارة التأثير الجوهري على الشركة الشقيقة، تقوم المجموعة باحتساب وإثبات أیة استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة. أي فرق 
یتم بين المبلغ المدرج للشركة التابعة عقب خسارة التأثير الجوهري والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به والمبالغ المحصلة من االستبعاد

تثبيته ضمن األرباح أو الخسائر. 

التصنيفات المتداولة مقابل التصنيفات غير المتداولة 
بيان المركز المالي الموحد استنادًا إلى التصنيف المتداول/غير المتداول. یتم تصنيف تقوم المجموعة بعرض الموجودات والمطلوبات في  

بند الموجودات متداوًال عندما یكون: 

متوقع تحقيقه أو هناك النية لبيعه أو استهالكه في الدورة التشغيلية العادیة؛
 محتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة؛
 بعد فترة إعداد التقاریر المالية؛ شهرًا ١٢متوقع تحقيقه خالل
 شهرًا بعد فترة إعداد التقاریر  ١٢نقدیة أو شبه نقدیة إال إذا كان مقيدًا من أن یحول أو یستخدم لسداد بند مطلوبات على األقل لفترة

المالية. 

یتم تصنيف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة. 

ذا كان: یتم تصنيف بند المطلوبات متداول إ

 متوقع تسویته خالل دورة تشغيلية عادیة؛
 محتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة؛
 شهرًا بعد فترة إعداد التقاریر المالية؛ أو ١٢مستحق السداد خالل
 المالية. شهرًا بعد فترة إعداد التقاریر ١٢ال توجد هناك حقوق غير مشروطة لتأجيل تسویة بند المطلوبات على األقل لمدة

تقوم المجموعة بتصنيف جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.

قياس القيمة العادلة 
تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية، مثل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والموجودات غير المالية 

للبيع، بالقيمة العادلة بتاریخ كل بيان مركز مالي موحد.مثل مجموعة االستبعاد المحتفظ بها 

إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم قبضه لبيع بند موجودات ما أو المدفوع لتحویل بند مطلوبات ما في معاملة منتظمة بين المشاركين
بيع بند الموجودات أو لتحویل المطلوبات تحدث إما:في السوق بتاریخ القياس. یستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن المعاملة ل

في السوق الرئيسي لبند الموجودات أو المطلوبات، أو
 .في غياب السوق الرئيسي، في األسواق األكثر تفضيًال لبند الموجودات أو المطلوبات
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قياس القيمة العادلة (تتمة) 
إن السوق الرئيسي أو األكثر تفضيًال یجب أن یكون في متناول المجموعة.

بند  تسعير  یستخدمها المشاركون في السوق عند  باستخدام االفتراضات التي  الموجودات أو المطلوبات  قياس القيمة العادلة لبند  یتم 
المطلوبات، على افتراض أن المشاركين في السوق یتصرفون حسب مصلحتهم االقتصادیة. الموجودات أو 

ند إن قياس القيمة العادلة لبند الموجودات غير المالي یأخذ بعين االعتبار قدرة المشارك في السوق على توليد مزایا اقتصادیة باستخدام ب 
ى مشارك آخر في السوق الذي سوف یستخدم بند الموجودات بأعلى وأفضل الموجودات بأعلى وأفضل استخدام له أو عن طریق بيعه إل 

استخدام له. 

استخدام  لزیادة  العادلة،  القيمة  لقياس  لها  الكافية  البيانات  تتوفر  وحيث  الظروف  حسب  المناسبة  التقييم  أساليب  المجموعة  تستخدم 
ير الملحوظة. المدخالت الملحوظة ذات العالقة والتقليل من استخدام المدخالت غ

إن جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس قيمتها العادلة أو یتم اإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة یتم تصنيفها ضمن تسلسل 
القيمة العادلة، والمبينة كما یلي، استنادًا إلى أدنى مستوى من المدخالت الجوهریة لقياس القيمة العادلة ككل:

؛ المستوى األول: أسعار السوق المتداولة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة
(و؛المستوى الثاني: أساليب تقييم تستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزم لقياس القيمة العادلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة
الحد األدنى من المدخالت الالزم لقياس القيمة العادلة (بصورة غير ملحوظة). المستوى الثالث: أساليب تقييم تستخدم

بخصوص الموجودات والمطلوبات المثبتة في البيانات المالية الموحدة بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تحدد المجموعة فيما إذا كانت 
التصنيف (استنادًا إلى مدخالت أدنى مستوى الجوهریة لقياس القيمة العادلة التحویالت قد تمت بين مستویات في التسلسل بإعادة تقييم  

ككل) في نهایة كل فترة إلعداد التقاریر المالية. 

تحدد إدارة المجموعة السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكررة، مثل الموجودات المالية غير المدرجة، وللقياس غير 
لموجودات المحتفظ بها للبيع في العمليات المتوقفة. المتكرر، مثل ا

بتاریخ إعداد كل تقریر مالي، تقوم اإلدارة بتحليل الحركات في القيم للموجودات والمطلوبات التي یلزم إعادة قياسها أو إعادة تقييمها 
لمدخالت الرئيسية المطبقة في أحدث تقييم حسب السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة. ومن أجل هذا التحليل، تتحقق اإلدارة من ا

بمطابقة المعلومات المستخدمة في احتساب التقييم مع العقود والمستندات المعنية األخرى. 

كما تقوم اإلدارة بمقارنة التغييرات في القيمة العادلة لكل من بند الموجودات وبند المطلوبات مع المصادر ذات عالقة الخارجية من أجل
يما إذا كان التغيير معقوًال.تحدید ف

لغرض إفصاحات القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر بند الموجودات 
المالية التي أو بند المطلوبات ومستوى تسلسل القيمة العادلة كما هو موضح أعاله. تم بيان اإلفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة لألدوات

. ٣٤یتم قياسها بالقيمة العادلة أو عندما یتم اإلفصاح عن القيم العادلة، بإیجاز ضمن اإلیضاح 
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اإلیرادات من عقود العمالء
األدویة والعقاقير ومختلف األنواع األخرى من األدویة والمركبات الصيدالنية والطبية باإلضافة تعمل المجموعة في مجال تصنيع وبيع  

إلى مستحضرات التجميل. یتم تثبيت االیرادات من عقود العمالء عندما تحول السيطرة على البضائع أو الخدمات إلى العمالء بمبلغ 
هذه البضائع أو الخدمات. استنتجت المجموعة أنها تعمل كطرف رئيسي في یعكس المبلغ الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه مقابل

ترتيبات إیراداتها، ألنها عادة تسيطر على السلع أو الخدمات قبل تحویلها إلى العميل. 

مبيعات البضاعة 
یتم تثبيت اإلیرادات من مبيعات السلع في الوقت الذي یتم فيه تحویل السيطرة على بند الموجودات إلى العميل، والذي یكون عادًة عند 

لموقع العميل. األدویةتسليم 

ص جزء من سعر تأخذ المجموعة بعين االعتبار ما إذا كانت هناك وعود أخرى في العقد تمثل التزامات أداء منفصلة والتي یجب تخصي
المعاملة لها. عند تحدید سعر المعاملة لبيع البضاعة، تأخذ المجموعة بعين االعتبار تأثير المبلغ المتغير. 

المبلغ المتغير 
إذا كان المبلغ المتغير في العقد یشتمل على مبلغ متغير، تقوم المجموعة بتقدیر المبلغ الذي ستحصل عليه مقابل تحویل البضائع إلى 

يل. یتم تقدیر المبلغ المتغير في بدایة العقد وتقييده إلى أن یكون من المحتمل بدرجة كبيرة عدم حدوث أي انعكاس جوهري في مبلغ العم
عقود بيع البضاعة للعمالء الحق اإلیرادات المتراكمة والمثبتة عندما یتم بعد ذلك حل مشكلة عدم التأكد المرتبطة بالمبلغ المتغير. توفر

اإلرجاع وتخفيضات الكميات مبلغًا متغيرًا. وق . ینشأ عن حقبشكل فعليصالحية السلععندما تنتهيالبضاعة في إرجاع

حقوق اإلرجاع 
بلغ  تستخدم المجموعة طریقة القيمة المتوقعة لتقدیر المبلغ المتغير. تقوم المجموعة بعد ذلك بتطبيق المتطلبات على التقدیرات المقيدة للم

تحدید قيمة المبلغ المتغير الذي یمكن إدراجه في سعر المعاملة وتثبيته كایرادات. یتم تثبيت استرداد بند المطلوبات المتغير من أجل
للبضاعة التي من المتوقع أن یتم إرجاعها (أي المبلغ غير المدرج في سعر المعاملة). یتم أیًضا تثبيت حق إرجاع بند الموجودات

لتكلفة المبيعات) للحق في استرداد البضاعة من العميل. (والتعدیل المقابل 

خصومات الوالء
لمجموعة برنامج والء العمالء وذلك لعمالئها األفراد والذي یسمح للعمالء بتجميع الخصومات على كل لبعض الشركات التابعةلدى

الوالء التزام أداء منفصل حيث تمنح العميل حقًا جوهریًا. عملية شراء یمكن استبدالها مقابل منتجات وخدمات. ینشأ عن خصومات 

خيار العميل الذي یمنح حقًا جوهریاً 
البضاعة المجانية 

یتم إصدار البضاعة المجانية للعمالء كحوافز مبيعات. ینشأ عن البضاعة المجانية التزام أداء منفصل حيث تمنح العميل حقًا جوهریًا  
ابرام هذا العقد. ال یحصل عليه العميل دون  

ویتم تخصيص جزء من سعر المعاملة إلى التزام األداء المنفصل بناًء على سعر البيع الفردي النسبي، ویتم تثبيته كإیرادات مؤجلة حتى 
ميل. یتم توفير البضاعة المجانية. تقوم المجموعة بتثبيت اإلیرادات للخيار عند نقل تلك البضاعة أو الخدمات المستقبلية إلى الع



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٢٧

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)-٣

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) ٦-٣

اإلیرادات من عقود العمالء (تتمة) 

أرصدة العقود 
الذمم المدینة التجاریة 

قبل تاریخ استحقاق دفع المبلغ).یتم تثبيت الذمم المدینة إذا كان المبلغ المستحق من العميل غير مشروط (أي، یلزم مرور الوقت فقط 

مطلوبات العقود 
یتم تثبيت بند مطلوبات العقد إذا تم استالم دفعة أو كانت الدفعة مستحقة (أیهما یقع أوًال) من عميل قبل قيام المجموعة بنقل البضائع 

فيذ بموجب العقد (أي تحویل السيطرة على أو الخدمات ذات العالقة. یتم تثبيت مطلوبات العقود كإیرادات عندما تقوم المجموعة بالتن
البضاعة أو الخدمات ذات العالقة إلى العميل). 

حق المرتجعات الموجودات والمطلوبات الناتجة عن 
اإلرجاع موجودات حقوق 

استرداد البضاعة المتوقع إعادتها من قبل العمالء. یتم قياس بند الموجودات بالقيمة الدفتریة مقابل اإلرجاعیتم تثبيت بند موجودات حق  
تقوم المجموعة بتحدیث قياس بند .البضاعة وأي انخفاض محتمل في القيمةلمرتجعاتالسابقة للمخزون، ناقصًا أي تكاليف متوقعة  

. ةالمرتجعانخفاضات إضافية في قيمة المنتجات المتوقع وأيالمرتجعاتالموجودات عن أي تعدیالت لمستوى 

مطلوبات االسترداد 
المقابل المستلم (أو المستحق) من أحد العمالء. تنشأ مطلوبات المبلغ یتم تثبيت استرداد بند المطلوبات مقابل االلتزام برد بعض أو كل 

إلرجاع. یتم قياس بند المطلوبات بالمبلغ الذي تتوقع المجموعة في النهایة أنه سيتعين ااالسترداد الخاصة بالمجموعة من حق العمالء في  
االسترداد (والتغيير المقابل في سعر المعاملة) في نهایة كل فترة عليها إعادته إلى العميل. تقوم المجموعة بتحدیث تقدیراتها لمطلوبات  

محاسبة.

دخل الفوائد 
یتم تحقق دخل الفوائد على أساس زمني، بالرجوع إلى أصل الدین المستحق وبسعر الفائدة الفعلي المطبَق، وهو السعر الذي یخصم 

لمتوقع لبند الموجودات المالية مقابل القيمة الدفتریة لبند الموجودات.بالضبط المقبوضات النقدیة المقدرة في المستقبل خالل العمر ا

ضریبة القيمة المضافة 
یتم تثبيت المصاریف والموجودات بعد تنزیل مبلغ ضریبة القيمة المضافة، باستثناء:

مصلحة الضرائب، في هذه عندما تكون ضریبة القيمة المضافة المتكبدة على شراء موجودات أو خدمات ال یمكن استردادها من
متى كان ذلك مناسبًا؛ و -الحالة، یتم تثبيت ضریبة المبيعات كجزء من تكاليف شراء بند الموجودات أو جزء من بنود المصاریف

 عند ادراج الذمم المدینة والدائنة مع تضمين مبلغ ضریبة القيمة المضافة

زائدًا القابل لالسترداد من، أو المستحق الدفع إلى، هيئة الضرائب كجزء في الذمم  ویتم تضمين صافي مبلغ ضریبة القيمة المضافة  
المدینة أو الذمم الدائنة في بيان المركز المالي الموحد. 



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٢٨

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)-٣

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) ٦-٣

الممتلكات والمكائن والمعدات 
إظهار الممتلكات والمكائن والمعدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة، إن وجد. إن تلك یتم  

لمشاریع اإلنشاء طویلة األجل في  والتسهيالتالتكلفة تشتمل على تكلفة إحالل جزء من الممتلكات والمكائن والمعدات وتكاليف القروض
الممتلكات والمكائن والمعدات ضروریًا خالل فترات زمنية معينة، تقوم حال تم تلبية م عيار التثبيت. عندما یكون استبدال أجزاء من 

المجموعة بتثبيت مثل تلك األجزاء كموجودات فردیة ذات أعمار استخدام محددة وتقوم باستهالكها وفقا لذلك. وبالمثل، عند إجراء فحص 
ن المبلغ المدرج للممتلكات والمكائن والمعدات كإحالل في حال تلبية معایير التثبيت. یتم تثبيت جميع  رئيسي، یتم تثبيت التكلفة ضم

تكاليف الصيانة والتصليح األخرى ضمن األرباح أو الخسائر عند حدوثها. 

رة محاسبة. یحتسب االستهالك على تتم مراجعة القيم المتبقية لبند الموجودات وأعمارها المقدرة، وتعدیلها عند الضرورة، ي نهایة كل فت
أساس طریقة القسط الثابت على مدى األعمار المقدرة الستخدام الموجودات الثابتة كما یلي: 

سنة٥٠إلى ١٠المباني  
سنوات ١٧إلى ٣آالت ومكائن 

سنة٢٥إلى ٤تركيبات
سنوات ١٠إلى ٣سيارات

سنوات ١٠إلى ٤أثاث وتركيبات 
سنوات ١٠إلى ٣ومعداتأدوات 

سنة٢٥إلى ٤تحسينات على المباني المستأجرة 

ل  ال یتم احتساب استهالك على األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ وتظهر بالتكلفة. عندما تصبح جاهزة لالستخدام المقصود، یتم تحویل األعما 
عدات وتستهلك وفقًا لسياسة المجموعة. الرأسمالية قيد التنفيذ إلى فئة مناسبة من الممتلكات واآلالت والم

یتم مراجعة القيمة المدرجة للممتلكات واآلالت والمعدات بخصوص االنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف 
مة الممكن تحصيلها فإنه إلى أن القيمة المدرجة قد ال یمكن تحصيلها. عند وجود مثل هذا المؤشر وعندما تزید القيمة المدرجة عن القي

یتم تخفيض قيمة الموجودات إلى المبلغ الممكن تحصيله باعتباره األعلى لقيمتها العادلة ناقصًا تكاليف البيع وقيمة االستخدام. 

االستبعاد أو عندما یتم التوقف عن تثبيت بند الممتلكات واآلالت والمعدات كبند موجودات ثابتة أو أي جزء جوهري مثبت في البدایة عند  
یكون من غير المتوقع تحقيق مزایا اقتصادیة مستقبلية من استخدامه أو استبعاده. إن أي أرباح أو خسائر نتيجة التوقف عن تثبيت بند 

ان الدخل  الموجودات كبند موجودات (محتسبة على أنها الفرق ما بين صافي عوائد االستبعاد والمبلغ المدرج لبند الموجودات) تدرج في بي 
الشامل الموحد عند التوقف عن تثبيت بند الموجودات كبند موجودات.

موجودات غير ملموسة 
تكلفة الموجودات غير الملموسة   الملموسة المستحوذة بشكل منفصل بالتكلفة عند التثبيت األولي. وتكون  الموجودات غير  یتم قياس 

العادلة بتاریخ االستحواذ. الحقًا للتثبيت األولي، یتم إدراج الموجودات غير الملموسة بالتكلفة المستحوذ عليها في دمج أعمال هي قيمتها 
ناقصًا أي إطفاء متراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة. یتم تقدیر أعمار استخدام الموجودات غير الملموسة لتكون إما محددة 

أو غير محددة. 

الملموسة   ذات األعمار المحددة یتم إطفاؤها على مدى العمر االقتصادي المقدر لالستخدام وتقييمها بخصوص إن الموجودات غير 
االنخفاض في القيمة عندما یوجد مؤشر بأن بند الموجودات غير الملموس قد انخفضت قيمته. یتم مراجعة فترة وطریقة اإلطفاء بخصوص 

ى األقل في نهایة كل فترة تقاریر مالية.  إن التغيرات في أعمار االستخدام الموجودات غير الملموسة ذات أعمار استخدام محددة عل
فتر  الموجودات یتم معالجتها محاسبيًا بتغير  ة المتوقعة أو النموذج المتوقع لالستهالك للمزایا االقتصادیة المستقبلية المتجسدة في بند 

في   أنها تغيرات  على  وتعامل  بالشكل المالئم،  غير  وطریقة اإلطفاء،  اإلطفاء للموجودات  مصروف  تثبيت  التقدیرات المحاسبية. یتم 
الموجودات غير   الملموسة ذات األعمار المحددة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد ضمن بند المصاریف بما یتماشى مع وظيفة 

الملموسة.
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موجودات غير ملموسة (تتمة) 
یتم التوقف عن تثبيت بند الموجودات غير الملموسة عند االستبعاد (أي التاریخ الذي یحصل فيه المستلم على السيطرة) أو عندما یكون 

أو خسائر تنتج عن التوقف عن تثبيت بند من غير المتوقع تحقيق مزایا اقتصادیة مستقبلية من استخدامه أو استبعاده. إن أیة أرباح  
الموجودات كبند موجودات (تحتسب على أنها الفرق ما بين صافي عوائد االستبعاد والمبلغ المدرج لبند الموجودات) تدرج ضمن بيان  

األرباح أو الخسائر الموحد. 

تكاليف األبحاث والتطویر 
تدرج التكاليف المتعلقة باألبحاث كمصاریف بيان الدخل الموحد في الفترة التي یتم تكبدها فيها.فيیتم تحميل تكاليف األبحاث والتطویر  

عندما تستطيع المجموعة توضيح: ةعند تكبدها.  یتم تثبيت مصاریف تطویر مشروع فردي كبند موجودات غير ملموس

بحيث یكون بند الموجودات متوفرًا لالستخدام أو البيع؛ةلموجودات غير الملموسالجدوى الفنية الستكمال بند ا
نيتها إلكمال وقدرتها وعزمها على استخدام أو بيع بند الموجودات؛
 كيف سيحقق بند الموجودات مزایا اقتصادیة مستقبلية؛
توافر الموارد الستكمال بند الموجودات؛ و
التطویر بشكل موثوق. القدرة على قياس االستهالك أثناء

ي خسائر متراكمة  أوالحقًا للتثبيت األولي لمصاریف التطویر كبند موجودات، یتم إدراج بند الموجودات بالتكلفة ناقصًا أي إطفاء متراكم و 
لى مدى فترة المنفعة  لالنخفاض في القيمة. یبدأ إطفاء بند الموجودات عند اكتمال التطویر وتوفر بند الموجودات لالستخدام. یتم إطفاءه ع

لتحدید االنخفاض سنویًا المستقبلية المتوقعة. یتم تسجيل االستهالك في تكلفة المبيعات. خالل فترة التطویر، یتم اختبار بند الموجودات 
في القيمة.

التراخيص والتصاریح 
التي تم االستحواذ عليها كجزء من دمج و حقوق لتوزیع منتجات جلفار في بعض البلدان  التشتمل التراخيص والتسجيالت والتصاریح على 

تقبلية األعمال ویتم تثبيتها بالقيمة العادلة في تاریخ االستحواذ. یتم تثبيت المبلغ من خالل حساب القيمة الحالية للمزایا االقتصادیة المس
قعة الناشئة عن هذه التراخيص والتصاریح. ولهم عمر استخدام محدود ویتم إدراجهم الحًقا بالتكلفة ناقصًا اإلطفاء المتراكم واالنخفاض المتو 

٥منفي القيمة، إن وجد.  یتم احتساب اإلطفاء باستخدام طریقة القسط الثابت لتخصيص التكاليف على مدى عمر االستخدام المقدر 
سنة.٢٠إلى

السم التجاري ا
حددة یتم تثبيت االسم التجاري المستحوذ عليه في البدایة بالقيمة العادلة. یتم تقييم األسماء التجاریة على أنها ذات أعمار استخدام غير م

. على األقلالنخفاض في القيمة على أساس سنويبشأن ا ویتم تقييمها 

العالقات مع العمالء والموردین 
إلى العالقات طویلة األجل والتي عقدت مع العمالء والموردین الحاليين في تاریخ العائدةتمثل العالقات مع العمالء والموردین القيمة  

االستحواذ ویتم إطفاءها على مدى العمر االقتصادي المقَدر. یتم احتساب اإلطفاء باستخدام طریقة القسط الثابت لتخصيص التكاليف 
سنة وذلك لعالقات العمالء والموردین، على التوالي. ١٥٬٥سنوات إلى ١٠االستخدام المقدر من على مدى عمر 

العالقات مع المستشفيات
إلى العالقات مع المستشفيات والعيادات إلدارة وتشغيل الصيدليات داخل المستشفيات العائدةتمثل العالقات مع المستشفيات القيمة  

أربعة سنوات طفاء باستخدام طریقة القسط الثابت لتخصيص التكاليف على مدى عمر االستخدام المقدر من والعيادات. یتم احتساب اإل
. ونصف

برنامج الوالء 
تتم إدارة برنامج الوالء من قبل المجموعة لتكوین قاعدة من العمالء لتزوید المجموعة بعمليات بيع متكررة خالل الفترة المتوقعة. یتم 

اإلطفاء باستخدام طریقة القسط الثابت لتخصيص التكاليف على مدى عمر االستخدام المقدر من ستة سنوات ونصف. احتساب 

برامج الكمبيوتر 
سنوات. ٣یتم رسملة برامج الكمبيوتر المكتسبة ویتم إطفاؤها على أساس القسط الثابت على مدى عمر االستخدام المقدر بـ 
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موجودات غير ملموسة (تتمة) 

منتج داخليًا أو مستحوذ عليه طریقة اإلطفاء األعمار المقدرة
مستحوذ عليهمطفأ على أساس القسط الثابت  سنة٢٠إلى ٥التراخيص والتصاریح 

مستحوذ عليهیوجد إطفاء ال محدد غير االسم التجاري 
مستحوذ عليهمطفأ على أساس القسط الثابت  سنة ١٥٬٥إلى ١٠العالقة بين العمالء والموردین 

مستحوذ عليهمطفأ على أساس القسط الثابت  سنة٤٬٥مع المستشفياتاتالعالق
مستحوذ عليهمطفأ على أساس القسط الثابت  سنة٦٬٥برنامج الوالء 

مستحوذ عليهمطفأ على أساس القسط الثابت  سنوات٣برامج الكمبيوتر 

المخزون 
یتم تقييم المخزون بالتكلفة وصافي القيمة الممكن تحقيقها أیهما أقل.

وشكله الحاليين كما یلي: تمثل التكاليف تلك المصروفات المتكبدة لكل منتج حتى وصوله إلى موقعه 
 أوًال؛ و یصرفالمواد الخام ومواد التعبئة: تكلفة الشراء على أساس ما یرد أوًال
  بضائع تامة الصنع وأعمال قيد التنفيذ: تكلفة المواد المباشرة والعمالة وجزء من المصروفات العامة للتصنيع استنادًا إلى الطاقة

.القروض والتسهيالتء تكاليف التشغيلية االعتيادیة، ولكن باستثنا 

. بتاریخ إعداد التقریر، تحدد المتغيریتم تقييم المخزون مبدئًيا بالتكلفة القياسية، والتي تعادل التكلفة السابقة المحددة على أساس المتوسط  
تكلفة البضاعة المباعة. اإلدارة الفروق بين التكلفة الفعلية والتكلفة القياسية لبنود المخزون وتقوم بتثبيت الفروق ضمن 

توقعة  إن صافي القيمة الممكن تحقيقها هي سعر البيع التقدیري أثناء سير األعمال العادیة، ناقصًا التكاليف المتوقعة لإلتمام والتكاليف الم
الضروریة إلجراء البيع. 

لمخزون بأقل من التكلفة إذا كان من المتوقع بيع المواد الخام ومواد التعبئة المحتفظ بها لالستخدام في إنتاج اقيمة  ال یتم تخفيض  
البضاعة النهائية تامة الصنع التي سيتم استخدامها بسعر التكلفة أو بسعر أعلى.

تقوم المجموعة بمراجعة كميات المخزون المتاحة وتثبت مخصص لذلك المخزون الذي لم یعد قابل للتحصيل بالكامل. قد ال یمكن 
ذا كان هذا المخزون بطيء الحركة أو متوقف أو تشوبه عيوب بسبب مشكالت في الجودة أو تالف أو أصبح تحصيل تكلفة المخزون إ

قدیم أو منتهي الصالحية أو إذا انخفضت أسعار البيع الخاصة به أو توقع انخفاض الطلب على المنتج. إذا كانت ظروف السوق الفعلية 
تصفية المخزون التي لم یعد قابل للتحصيل بالكامل أكثر صعوبة مما كان متوقعًا، یتم أقل مواتاة من التوقعات السابقة، أو إذا كانت  

تثبيت مخصصات إضافية. 
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المخزون (تتمة) 

البضاعة في الطریق 
الشراء وقيمة الشحن والرسوم األخرى المتكبدة عليها حتى تاریخ إعداد التقریر. یتم تقييم البضائع في الطریق بسعر 

قطع الغيار والمواد االستهالكية
یتم رسملة وإطفاء قطع الغيار والمواد االستهالكية التي یتم االستحواذ عليها كجزء من شراء المعدات ویتم استخدامها فقط فيما یتعلق 

.  في جميع عند استخدامها المحددة والتي تعتبر جزءًا ال یتجزأ من وظائف المعدات ذات الصلة كجزء من تلك المعداتبهذه المعدات  
الحاالت األخرى، یتم إدراج قطع الغيار والمواد االستهالكية كمخزون ویتم تثبيته في بيان األرباح أو الخسائر الموحد كمستهلك.

الموجودات غير المالية االنخفاض في قيمة  
تقوم المجموعة بتاریخ إعداد التقاریر بتقدیر فيما إذا كان یوجد مؤشر بأن إحدى الموجودات المالية تعرض النخفاض في القيمة. في 
الموجودات، تقوم  حال وجود مثل هذا المؤشر، أو إذا كان من الضروري إجراء اختبار سنوي بخصوص االنخفاض في القيمة لبند 

جموعة بتقدیر المبالغ الممكن تحصيلها لبند الموجودات. إن المبلغ الممكن تحصيله لبند الموجودات یمثل القيمة العادلة له أو الوحدات الم
المنتجة للنقد أیهما أعلى ناقصا تكاليف البيع وقيمة االستخدام. یتم تحدید المبالغ الممكن تحصيلها إلحدى الموجودات الفردیة إال في 

الموجودات األخرى أو حال عد مستقلة بشكل رئيسي عن تلك المحصلة من  م قيام بند الموجودات بإنتاج تدفقات نقدیة داخلة تكون 
، مجموعة من الموجودات. عندما یزید المبلغ المدرج لبند الموجودات أو عندما تزید قيمة الوحدات المنتجة للنقد عن المبلغ الممكن تحصيله

أنه انخفضت قيمته ویتم تخفيضه إلى المبلغ الممكن تحصيله. عند تقييم قيمة االستخدام، یتم خصم التدفقات یعتبر بند الموجودات ب
يمة  النقدیة المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم قبل اقتطاع الضریبة الذي یعكس التقدیرات الحالية في السوق للق 

علقة ببند الموجودات. عند تحدید القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع، مع األخذ في االعتبار المعامالت الزمنية لألموال وأیة مخاطر مت
االحتسابات  هذه  تثبيت  یتم  لذلك.  مناسب  تقييم  نموذج  استخدام  یتم  المعامالت،  هذه  تحدید  یتم  لم  إذا  وجدت.  إن  للسوق،  الحدیثة 

المتداولة للعموم أو مؤشرات القيمة العادلة المتوفرة األخرى. بمضاعفات تقييم أسعار أسهم الشركات التابعة 

تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القيمة لدیها على أساس الموازنات المفصلة واالحتسابات المتوقعة التي یتم إعدادها بصورة 
تخصيص   التي یتم  المجموعة  من الوحدات المنتجة للنقد لدى  وحدة  هذه الموازنات منفصلة لكل  تغطي  مقابلها.  الموجودات الفردیة 

واالحتسابات المتوقعة بصورة عامة خمس سنوات. فيما یتعلق بالفترات األطول، یتم احتساب معدل النمو طویل األجل ویطبق لتوقعات 
التدفقات النقدیة المستقبلية بعد السنة الخامسة.

مستمرة، بما في ذلك االنخفاض في قيمة البضاعة، في بيان األرباح أو الخسائر  تثبت خسائر االنخفاض في القيمة عن العمليات ال
الموحد وبنود الدخل الشامل األخرى ضمن تلك البنود المتعلقة بالمصاریف بما یتفق مع وظيفة بند الموجودات الذي انخفضت قيمته.

ر بأن خسائر االنخفاض في القيمة المثبتة سابقًا لم تعد موجودة أو یتم إجراء تقييم بتاریخ كل تقریر مالي لمعرفة فيما إذا كان یوجد مؤش
أنها قد انخفضت. في حالة وجود مثل هذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدیر المبلغ الممكن تحصيله من بند الموجودات أو الوحدة المنتجة 

تغير في االفتراضات المستخدمة لتحدید المبلغ الممكن للنقد. یتم عكس خسائر االنخفاض في القيمة المثبتة سابقًا فقط في حال حصول 
تحصيله من بند الموجودات منذ آخر مبلغ خسارة لالنخفاض في القيمة جرى تثبيته. تكون عملية العكس محدودة بحيث ال یزید المبلغ  

تحدیده بعد تنزیل االستهالك، شریطة أنه المدرج لبند الموجودات عن المبلغ الممكن تحقيقه وال یزید عن المبلغ المدرج الذي قد یكون تم 
د لم یتم تثبيت مبالغ لالنخفاض في القيمة لبند الموجودات في السنوات السابقة. یتم تثبيت هذا العكس في بيان األرباح أو الخسائر الموح 

تم التعامل مع االنعكاس كزیادة في  وبنود الدخل الشامل األخرى مالم یتم إدراج بند الموجودات بمبلغ معاد تقييمه، وفي هذه الحالة، ی
إعادة التقييم. 
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عقود اإلیجار
موجودات حق االستخدام 

الموجودات األساسي لالستخدام). یتم تقوم المجموعة بتثبيت موجودات حق االستخدام في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي، تاریخ توفر بند  
قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقصًا أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة، وتعدیلها عند إعادة تقييم مطلوبات عقد 

لمتكبدة ومدفوعات عقد اإلیجار. تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على مبلغ مطلوبات اإلیجار المثبت والتكاليف المباشرة األولية ا
اإلیجار التي تمت في أو قبل تاریخ البدء، ناقصًا أي حوافز إیجار مستلمة. إذا لم تكن المجموعة متأكدة بشكل معقول من الحصول 

بت على ملكية بند الموجودات المؤجر في نهایة مدة عقد اإلیجار، یتم استهالك موجودات حق االستخدام المثبتة على أساس القسط الثا 
كما یلي:على مدى األعمار المقدرة لالستخدام ومدة عقد اإلیجار، أیهما أقصر. تخضع موجودات حق االستخدام إلى انخفاض القيمة

العمر (بالسنوات) 
سنة٥٠إلى ١٠المكاتب والصيدليات 

مطلوبات عقود اإلیجار 
مطلوبات عقد اإلیجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات عقد اإلیجار التي یتوجب في تاریخ بدء عقد اإلیجار، تقوم المجموعة بتثبيت 

سدادها خالل مدة عقد اإلیجار. تتضمن دفعات عقد اإلیجار دفعات ثابتة (بما في ذلك دفعات ثابتة جوهریة) ناقصًا أیة حوافز إیجار 
ل، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. وتشمل مدینة ودفعات اإلیجار المتغيرة التي تعتمد على المؤشر أو المعد

دفعات اإلیجار أیضًا سعر الممارسة لخيار الشراء المؤكد بشكل معقول أن تمارسه المجموعة ودفع غرامات إنهاء عقد اإلیجار، إذا  
كانت مدة اإلیجار تعكس أن المجموعة تمارس خيار اإلنهاء. 

اإلیجار المتغيرة التي ال تعتمد على المؤشر أو المعدل كمصروف في الفترة التي یحدث فيها الحدث أو الشرط الذي یتم تثبيت دفعات  
یؤدي لحدوث الدفعة. 

من أجل احتساب القيمة الحالية لدفعات عقد اإلیجار، تستخدم المجموعة نسبة االقتراض المتزایدة في تاریخ بدء عقد اإلیجار نظرًا ألن 
الفائدة الضمني في عقد اإلیجار غير قابل للتحدید بسهولة. بعد تاریخ بدء العقد، تتم زیادة مبلغ مطلوبات عقد اإلیجار لتعكس سعر 

ازدیاد الفائدة وتخفيضه مقابل دفعات اإلیجار المسددة. باإلضافة إلى ذلك، یتم إعادة قياس القيمة الدفتریة لمطلوبات عقد اإلیجار إذا 
ل أو تغيير في مدة عقد اإلیجار أو تغيير في دفعات عقد اإلیجار (مثل التغييرات في الدفعات المستقبلية الناتجة عن كان هناك تعدی

تغيير في مؤشر أو معدل مستخدم لتحدید دفعات اإلیجار هذه) أو تغيير في تقييم خيار لشراء بند الموجودات المعني. 

جودات منخفضة القيمة عقود اإلیجار قصيرة األجل وعقود إیجار المو 
شهرًا أو ١٢تقوم المجموعة بتطبيق إعفاء تثبيت عقود اإلیجار قصيرة األجل على عقود اإلیجار قصيرة األجل التي لها مدة إیجار من  

إلیجار  أقل ابتداًء من تاریخ بدء العقد وال تتضمن خيار الشراء. كما یطبق أیضًا إعفاء تثبيت الموجودات منخفضة القيمة على عقود ا
التي تعتبر منخفضة القيمة. یتم تثبيت دفعات عقد اإلیجار على عقود اإلیجار قصيرة األجل وعقود إیجار الموجودات منخفضة القيمة  

كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار.

التثبيت األولي والقياس الالحق -األدوات المالية 
أي عقد ینشأ عنه موجودات مالية لمنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. إن األداة المالية هي 

الموجودات المالية )١
التثبيت األولي والقياس 

یتم تصنیف الموجودات المالیة، عند التثبيت األولي، بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى والقيمة العادلة من خالل 
رباح أو الخسائر، کما یتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة. األ
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التثبيت األولي والقياس الالحق (تتمة) -األدوات المالية 

الموجودات المالية (تتمة) )١
(تتمة) التثبيت األولي والقياس  

أعمال  ونموذج  المالية  للموجودات  التعاقدیة  النقدیة  التدفقات  خصائص  على  األولي  التثبيت  عند  المالية  الموجودات  تصنيف  یعتمد 
المجموعة إلدارة هذه الموجودات. باستثناء الذمم المدینة التجاریة التي ال تحتوي على عنصر تمویل جوهري أو التي قامت المجموعة 

االستثناءات التي یسمح بها المعيار بشأنها، تقوم المجموعة مبدئيًا بقياس بند الموجودات المالية بقيمته العادلة زائدًا، في  بتطبيق بعض  
حالة لم یتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، تكاليف المعامالت. إن الذمم المدینة التجاریة التي ال تحتوي على  

ري أو التي تطبق المجموعة بعض االستثناءات التي یسمح بها المعيار بشأنها، یتم قياسها بسعر المعاملة.عنصر تمویل جوه

شأ وحتى یتم تصنيف بند موجودات مالية وقياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى، فإنه یلزم أن ین 
وعات أصل الدین والفائدة" على مبلغ أصل الدین المستحق. یشار إلى هذا التقييم باسم اختبار دفعات عنه تدفقات نقدیة تمثل "فقط مدف

المبلغ األساسي والفائدة على المبلغ األساسي القائم، ویتم إجراؤه على مستوى األداة. 

لموجوداتها المالية من أجل انتاج التدفقات النقدیة. یحدد نموذج یشير نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات المالية إلى كيفية إدارتها  
العمل ما إذا كانت التدفقات النقدیة سوف تنتج عن تحصيل التدفقات النقدیة التعاقدیة أو بيع الموجودات المالية أو كليهما.

ر زمني موضوع وفقًا للقوانين أو العرف السائد إن المشتریات أو المبيعات للموجودات المالية التي تستلزم توصيل الموجودات ضمن إطا 
ودات. في السوق (المشتریات بالطریقة العادیة) یتم تثبيتها بتاریخ المتاجرة، أي التاریخ الذي التزمت فيه المجموعة بشراء أو بيع بند الموج 

وذمم مدینة بالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة تتضمن الموجودات المالية للمجموعة األرصدة لدى البنوك والذمم المدینة التجاریة والم
والذمم المدینة األخرى والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. من شركة تابعة تم سحب االستثمار منها 

القياس الالحق 
ألغراض القياس الالحق تصنف الموجودات المالية ضمن الفئات التالية:

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى مع إعادة إدراج األرباح والخسائر المتراكمة
متراكمة الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى دون إعادة تدویر األرباح والخسائر ال

عند التوقف عن التثبيت
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
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التثبيت األولي والقياس الالحق (تتمة) -األدوات المالية 

المالية (تتمة) الموجودات )١

القياس الالحق (تتمة) 
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 

يين: إن هذه الفئة هي األكثر تعلقًا بالمجموعة. تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا تم استيفاء الشرطيين التال

  إذا تم االحتفاظ ببند الموجودات المالية ضمن نموذج األعمال والذي یكون الهدف منه االحتفاظ بالموجودات المالية من أجل
تحصيل التدفقات النقدیة التعاقدیة، و

األساسي والفوائد  إذا نتج عن البنود التعاقدیة لبند الموجودات المالية في تواریخ معينة تدفقات نقدیة عبارة فقط عن دفعات المبلغ
على المبلغ األساسي 

باح یتم قیاس الموجودات المالیة بالتکلفة المطفأة الحقًا باستخدام طریقة سعر الفائدة الفعلي وتخضع لالنخفاض في القیمة. یتم تثبيت األر 
ند الموجودات.والخسائر في األرباح أو الخسائر عندما یتم التوقف عن تثبيت أو التعدیل أو االنخفاض في قيمة ب

التجاریة والذمم المدینة من شركة تابعة تم سحب االستثمار منها تتضمن الموجودات المالية للمجموعة األرصدة لدى البنوك والذمم المدینة
تقاس بالتكلفة المطفأة. و والذمم المدینة األخرى والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الموجودات المالية 
إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تشتمل على الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو الموجودات

دات المالية التي یلزم قياسها بالقيمة العادلة. المالية المصنفة عند التثبيت األولي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو الموجو 
یتم تصنيف الموجودات المالية على أنها محتفظ بها للمتاجرة إذا تم االستحواذ عليها لغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى القریب.  

م تصنيفها وقياسها بالقيمة العادلة من خالل إن الموجودات المالية ذات التدفقات النقدیة التي ليست فقط مدفوعات ألصل الدین والفائدة یت
األرباح أو الخسائر، بصرف النظر عن نموذج األعمال. 

ثبيت إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر یتم إدراجها في بيان المركز المالي الموحد بالقيمة العادلة مع ت
بيان األرباح أو الخسائر الموحد.  صافي التغيرات في القيمة العادلة في

تشتمل هذه الفئة على االستثمارات في حقوق الملكية المدرجة واالستثمارات غير المدرجة والتي لم تختار المجموعة بشكٍل غير قابل  
ى االستثمارات في حقوق لإللغاء تصنيفها بالقیمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى. یتم أیًضا تثبيت توزیعات األرباح عل 

الملكية المدرجة واالستثمارات غير المدرجة كإیرادات في بيان األرباح أو الخسائر الموحد عند استحقاق الدفعة الخاصة بها. 

لة مع تثبيت إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر یتم إدراجها في بيان المركز المالي الموحد بالقيمة العاد
صافي التغيرات في القيمة العادلة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

یتم تثبيت توزیعات األرباح على االستثمارات كدخل آخر في بيان األرباح أو الخسائر الموحد عند استحقاق الدفعة الخاصة بها. 
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التثبيت األولي والقياس الالحق (تتمة) -األدوات المالية 

الموجودات المالية (تتمة) )١

التوقف عن التثبيت 
ة یتم في البدایة التوقف عن تثبيت الموجودات المالية (أو حيثما ینطبق جزء من الموجودات المالية أو جزء من مجموعة موجودات مالي

مماثلة) كموجودات مالية (بمعنى شطبها من بيان المركز المالي الموحد للمجموعة) عندما: 

؛ أو تنتهي الحقوق في الحصول على التدفقات النقدیة من بند الموجودات
  التدفقات النقدیة  تحول المجموعة حقوقها الستالم التدفقات النقدیة من بند الموجودات أو عندما تأخذ على عاتقها االلتزام بدفع

المستلمة بالكامل دون تأخير جوهري لطرف ثالث بموجب ترتيب "تمریر"؛ وإما (أ) أن تحول المجموعة بشكل فعلي جميع المخاطر  
والمزایا المتعلقة ببند الموجودات، أو (ب) ال تكون المجموعة قد حّولت وال احتفظت فعليًا بجميع مخاطر ومزایا بند الموجودات، 

ا حّولت السيطرة على بند الموجودات إال أنه

مخاطر وعندما تحّول المجموعة حقوقها الستالم التدفقات النقدیة من بند موجودات أو تبرم اتفاقية تمریر، فإنها تقوم بتقييم ما إذا احتفظت ب
حتفاظ بجميع المخاطر والمزایا المتعلقة ومزایا الملكية أم ال، وإلى أي مدى كان هذا االحتفاظ. وإذ لم تقم بشكٍل فعلي إما بتحویل أو اال

ببند الموجودات ولم تقم بتحویل السيطرة على بند الموجودات، تواصل المجموعة تثبيت بند الموجودات المحّول إلى حد استمرار مشاركتها 
حّول وبند المطلوبات المرتبط به  فيه. وفي هذه الحالة، تقوم المجموعة كذلك بتثبيت بند مطلوبات مرتبط به. وُیقاس بند الموجودات الم

على أساس یعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها المجموعة.

وُیقاس االرتباط المستمر الذي یأخذ شكل ضمان على بند الموجودات المحّول بالقيمة الدفتریة األصلية لبند الموجودات وأقصى مقابل 
مادي یلزم على المجموعة سداده، أیهما أقل. 

نخفاض في قيمة الموجودات المالية اال 
أدوات الدین غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  تقوم المجموعة بتثبيت مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لكافة 

يع التدفقات النقدیة التي تتوقع الخسائر. تستند خسائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة وفًقا للعقد وجم
یة المجموعة استالمها والتي یتم خصمها بسعر تقریبي لمعدل الفائدة الفعلي األصلي. تشتمل التدفقات النقدیة المتوقعة على التدفقات النقد

تعاقدیة. من بيع الضمانات المحتفظ بها أو التعزیزات االئتمانية األخرى التي تعتبر جزًءا ال یتجزأ من الشروط ال 

ذ یتم تثبيت خسائر االئتمان المتوقعة على مرحلتين. بالنسبة لتعرضات االئتمان التي لم یكن بها زیادة جوهریة في المخاطر االئتمانية من
االئتمان المتوقعة عن الخسائر االئتمانية التي تنتج عن حاالت التعثر   تكوین مخصص لخسائر  خالل التثبيت األولي، یتم  المحتملة 

شهرًا). بالنسبة لتلك التعرضات االئتمانية التي حدث لها زیادة جوهریة ١٢األشهر االثني عشر المقبلة (خسائر االئتمان المتوقعة خالل 
عرض، في المخاطر االئتمانية منذ التثبيت األولي، یلزم وجود مخصص خسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتبقي للت

بغض النظر عن توقيت التعثر (خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر االستخدام). 

للذمم المدینة التجاریة،   بتتبع تطبقبالنسبة  ال تقوم المجموعة  خسائر االئتمان المتوقعة. لذلك،  حساب  مبسطة في  المجموعة طریقة 
التغيرات في مخاطر االئتمان، ولكن بدال من ذلك تقوم بتثبيت مخصص خسائر على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر 

مخصصات بناًء على الخبرة السابقة لخسائر االئتمان للمجموعة، االستخدام في تاریخ كل تقریر مالي. وقد وضعت المجموعة مصفوفة  
موحد.وتم تسویتها للعوامل المستقبلية الخاصة بالمدینين والبيئة االقتصادیة. یتم تثبيت خسائر االئتمان المتوقعة في بيان الدخل الشامل ال
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التثبيت األولي والقياس الالحق (تتمة) -األدوات المالية 

الموجودات المالية (تتمة) )١

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية (تتمة) 
سداد الدفعة التعاقدیة لمدة   یتأخر  عندما  متخلف عن السداد  الموجودات المالي  بعض ٩٠تعتبر المجموعة بند  ذلك، في  ومع  یومًا. 

الحاالت، قد تعتبر المجموعة بند الموجودات المالي متخلف عن السداد عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى أنه من غير  
مجموعة على المبالغ التعاقدیة القائمة بالكامل قبل مراعاة أي تحسينات ائتمانية تحتفظ بها المجموعة. یتم شطب المحتمل أن تحصل ال

بند الموجودات المالي عندما ال تكون هناك توقعات استرداد معقولة للتدفقات النقدیة التعاقدیة. 

المطلوبات المالية )٢
التثبيت األولي والقياس 

القروض والتسهيالت و یتم تصنيف المطلوبات المالية، عند التثبيت األولي، كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  
والسلفيات والمبالغ المستحقة الدفع أو كمشتقات مصنفة كأدوات تحوط ضمن تحوط فعال، حسب االقتضاء.  

البدایة بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض والسلفيات والمبالغ المستحقة الدفع، یتم تنزیل تكاليف یتم تثبيت جميع المطلوبات المالية في
المعامالت العائدة لها مباشرة. تشتمل المطلوبات المالية للمجموعة على المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة والذمم الدائنة التجاریة 

. ومطلوبات عقود االیجارالبنكيةالت القروض والتسهيو والمبالغ مستحقة الدفع 

القياس الالحق 
یعتمد القياس الالحق للمطلوبات المالية على تصنيفها كما یلي: 

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
الخسائر. لم تقم المجموعة بتصنيف بند مطلوبات مالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

)القروض والتسهيالتالمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة ( 
التي تترتب عليها فوائد الحقًا بالتكلفة القروض والتسهيالت  إن هذه الفئة هي األكثر تعلقًا بالمجموعة. بعد التثبيت األولي، یتم قياس  

األرباح والخسائر في بيان الدخل الشامل الموحد عند التوقف عن تثبيت المطلوبات المطفأة باستخدام طریقة سعر الفائدة الفعلي. یتم تثبيت  
كمطلوبات ومن خالل عملية إطفاء سعر الفائدة الفعلي.  تحتسب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االستحواذ 

لفعلي. یتم إدراج إطفاء سعر الفائدة الفعلي ضمن تكاليف التمویل في بيان  والرسوم والتكاليف التي تشكل جزءًا ال یتجزأ من سعر الفائدة ا
الدخل الشامل الموحد.

هذا التصنيف عادًة على   ذات عالقة  والتسهيالت  القروض  ینطبق  والمبالغ المستحقة ألطراف  والمبالغ البنكية  والذمم الدائنة التجاریة 
.ومطلوبات عقود اإلیجارالمستحقة الدفع

التوقف عن التثبيت 
یتم التوقف عن تثبيت بند المطلوبات المالي عند االعفاء من االلتزام المرتبط ببند المطلوبات أو إلغائه أو انتهاء صالحيته. 

وعند القيام بإحالل بند المطلوبات المالي ببند مطلوبات مالي آخر من نفس المقرض على أساس شروط مختلفة بشكل أساسي أو أن  
المتعلقة ببند المطلوبات الموجود قد تم تعدیلها بصورة جوهریة، یتم التعامل مع هذا اإلحالل أو التغيير على أنه توقف عن تثبيت الشروط

بند المطلوبات المالي األصلي كبند مطلوبات مالي وتثبيت بند مطلوبات مالي جدید. ویتم تثبيت الفرق في المبالغ المدرجة ذات العالقة 
خل الشامل الموحد. في بيان الد 

تسویة األدوات المالية )٣
إن الموجودات المالية والمطلوبات المالية فقط یتم تسویتها ویدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد عندما یكون هناك حق 

ملزم قانونيًا لتسویة المبالغ المثبتة وتنوي المجموعة السداد على األساس الصافي.
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األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط 

التثبيت األولي والقياس الالحق 
تثبيت هذه األدوات تستخدم المجموعة أدوات مالية مشتقة، مثل مقایضات أسعار الفائدة، للتحوط من مخاطر العمالت األجنبية لدیها. یتم  

وجودات المالية المشتقة في البدایة بالقيمة العادلة بتاریخ إبرام عقد المشتق ویعاد قياسها الحقًا بالقيمة العادلة. یتم إدراج المشتقات كم
مالية عندما تكون القيمة العادلة موجبة وكمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة سالبة.

، یتم تصنيف التحوطات كما یلي:لغرض محاسبة التحوط
  تحوطات القيمة العادلة عند تحوط التعرض للتغيرات في القيمة العادلة لبند موجودات أو بند مطلوبات مثبت أو التزام مؤكد غير

مثبت 
ند موجودات تحوطات التدفقات النقدیة عند تعرض التحوط للتغيرات في التدفقات النقدیة التي تعود إلى مخاطر خاصة مرتبطة بب

أو بند مطلوبات مثبت أو معاملة متوقعة مرجحة أو مخاطر عملة أجنبية في التزام مؤكد غير مثبت 
 تحوطات صافي االستثمار في عملية خارجية

عند بدء عالقة التحوط، تقوم المجموعة بشكل رسمي بتصنيف وتوثيق عالقة التحوط التي ترغب المجموعة بتطبيق محاسبة التحوط 
وأهداف واستراتيجيات إدارة المخاطر إلجراء عملية التحوط. عليها 

تشتمل الوثائق على تحدید أداة التحوط والبند المتحوط بشأنه وطبيعة المخاطر المتحوط بشأنها وكيف ستقوم المجموعة بتقييم ما إذا 
التحوط وكيفية تحدید معدل التحوط). تؤهل كانت عالقة التحوط تستوفي متطلبات فعالية التحوط (بما في ذلك تحليل مصادر فعالية  

عالقة التحوط لمحاسبة التحوط إذا كانت تستوفي جميع متطلبات الفعالية التالية:

 .هناك "عالقة اقتصادیة" بين البند المتحوط بشأنه وأداة التحوط
 دیة هذه.إن تأثير مخاطر االئتمان ال "یسيطر على تغيرات القيمة" التي تنتج عن العالقة االقتصا
  إن معدل التحوط لعالقة التحوط هو نفسه الناتج عن كمية البند المتحوط بشأنه الذي تتحوط المجموعة بشأنه فعليًا وكمية أداة

التحوط التي تستخدمها المجموعة فعليًا لتحوط هذه الكمية من البند المتحوط بشأنه. 

لمحاسبة التحوط یتم معالجتها محاسبيًا كما یلي: إن التحوطات التي تفي بجميع معایير التأهل 

تحوطات التدفقات النقدیة 
إن الجزء الفعال من الربح أو الخسارة الناتج عن أداة التحوط یتم تثبيته في بنود الدخل الشامل األخرى ضمن احتياطي تحوطات التدفقات 

األرباح أو الخسائر. ویتم تعدیل احتياطي تحوطات التدفقات النقدیة إلى األرباح النقدیة، بينما یتم تثبيت الجزء غير الفعال فورًا في بيان 
أو الخسائر التراكمية على أداة التحوط والتغير التراكمي في القيمة العادلة للبند المتحوط بشأنه، أیهما أقل. 

الخسائر كتعدیل إعادة تصنيف في نفس الفترة أو الفترات ُیعاد تصنيف المبلغ المتراكم في بنود الدخل الشامل األخرى إلى بيان األرباح أو  
التي تؤثر خاللها التدفقات النقدیة المتحوط بشأنها على األرباح أو الخسائر. 

وفي حالة توقف محاسبة تحوط التدفقات النقدیة، یجب أن یظل المبلغ المتراكم في بنود الدخل الشامل األخرى في بنود الدخل الشامل 
تراكمة إذا كانت التدفقات النقدیة المستقبلية المتحوط بشأنها ال تزال متوقعة الحدوث. وإال سيتم إعادة تصنيف المبلغ فورًا إلى  األخرى الم

األرباح أو الخسائر كتعدیل إعادة تصنيف. وبعد التوقف، في حالة حدوث تدفقات نقدیة متحوط بشأنها، فإن أي مبلغ متبقي في بنود 
راكمة یجب معالجته محاسبيًا على حسب طبيعة المعاملة المعنية كما هو موضح أعاله.الدخل الشامل المت
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نقدیة ال نقدیة وشبه ال
البنوك وفي الصندوق والودائع قصيرة األجل عالية السيولة والتي تشتمل النقدیة وشبه النقدیة في بيان المركز المالي على النقد لدى  

تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل، والتي تكون جاهزة ليتم تحویلها بسهولة إلى مبلغ نقدي محدد والتي تخضع لمخاطر تغييرات غير  
جوهریة في القيمة.

النقدیة من النقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل. لغرض بيان التدفقات النقدیة الموحد، تتألف النقدیة وشبه 

مكافأة نهایة الخدمة للموظفين 
مكافآت الموظفين لغير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة 

یتم تكوین مخصص للموظفين في دولة اإلمارات العربية المتحدة لبند المطلوبات المقدر الستحقاقاتهم من اإلجازات السنویة وبدالت 
تذاكر السفر نتيجًة للخدمات المقدمة حتى تاریخ بيان المركز المالي الموحد. كما یتم تكوین مخصص، لمكافأة نهایة الخدمة للموظفين 

وفقًا لقانون العمل اإلماراتي لفترات خدماتهم حتى تاریخ بيان المركز المالي. 

كبند مطلوبات متداول، في حين یتم اإلفصاح عن المخصص المتعلق ویتم إدراج مخصص اإلجازات السنویة وبدالت تذاكر السفر  
بمكافأة نهایة الخدمة كبند مطلوبات غير متداول. 

سياسة التقاعد والضمان االجتماعي في دولة اإلمارات العربية المتحدة
االجتم والتأمينات  للمعاشات  العامة  الهيئة  تدیره  الذي  التقاعد  نظام  في  عضو  هي  المجموعة  الموظفين إن  اشتراكات  دفع  یتم  اعية. 

لبيان األرباح أو الخسائر الموحد، وفًقا لألحكام المعنية من القوانين المستحقين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وتحميلها 
سة المساهمة على الساریة المفعول. ليس لدى المجموعة أي التزامات سداد أخرى بمجرد دفع هذه المساهمات. صنفت المجموعة سيا 

أنها خطة مساهمة محددة. 

الضرائب 
الضریبة الحالية

یتم قياس موجودات ومطلوبات ضریبة الدخل الحالية للفترات الحالية والسابقة بالمبلغ المتوقع تحصيله من أو دفعه للسلطات الضریبية. 
تلك المطبقة أو المطبقة بشكل جوهري بتاریخ إعداد التقریر إن نسب الضریبة والقوانين الضریبية التي تستخدم الحتساب المبالغ هي  

المالي ضمن الدول التي تعمل فيها المجموعة وتحقق دخل خاضع للضریبة. 

تثبيتها ضمن حقوق الملكية وليس في بيان الدخل  حقوق الملكية یتم  إن ضریبة الدخل الحالية المتعلقة بالبنود المثبتة مباشرة ضمن 
دارة بشكل دوري بتقييم المراكز المتعلقة بعوائد الضریبة بخصوص األوضاع التي تكون فيها التشریعات الضریبية المطبقة الموحد. تقوم اإل

خاضعة للتفسير وتحدید المخصصات عندما یكون ذلك مالئمًا.

الضریبة المؤجلة 
الفروقات المؤقتة بتاریخ إعداد التقاریر ما بين األوعية الضریبية یتم عرض الضریبة المؤجلة، باستخدام طریقة بند المطلوبات، على  

للموجودات والمطلوبات والمبالغ المدرجة بها لغرض إعداد التقریر المالي. 

یتم تثبيت مطلوبات الضریبة المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة الخاضعة للضریبة، باستثناء:

  المؤجلة من التثبيت األولي للشهرة أو بند موجودات أو مطلوبات في معاملة ليست دمج  عندما یظهر بند مطلوبات الضریبة
أعمال، في وقت المعاملة، وال یؤثر على األرباح المحاسبية أو على األرباح أو الخسائر الخاضعة للضریبة،

 لتابعة والشركات الشقيقة والحصص في  یتعلق بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضریبة المرتبطة باالستثمارات في الشركات افيما
المشاریع المشتركة، حيث یمكن التحكم في توقيت عكس الفروقات المؤقتة وأنه من المحتمل أن الفروق المؤقتة لن تنعكس في  

المستقبل المنظور. 
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الضرائب (تتمة) 
الضریبة المؤجلة (تتمة)

یتم تثبيت موجودات الضریبة المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع، وترحيل الخصومات الضریبية غير المستخدمة وأي 
استخدام الفروقات خسائر ضریبة غير مستخدمة، إلى حد یكون فيه من المرجح أن األرباح الخاضعة للضریبة ستكون متوفرة حيث یمكن

المؤقتة القابلة لالستقطاع وترحيل الخصومات الضریبية غير المستخدمة وخسائر الضریبة غير المستخدمة مقابلها، باستثناء: 

 لبند أو  موجودات  لبند  األولي  التثبيت  من  للخصم  القابلة  المؤقتة  بالفروقات  المتعلقة  المؤجلة  الضریبة  موجودات  تنشأ  عندما 
أو الخسائر  مطلوبات ف أو األرباح  األرباح المحاسبية  وقت المعاملة، على  في  تؤثر،  وال  ليست دمج أعمال  المعاملة التي  ي 

.الخاضعة للضریبة

 یتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة للخصم المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الشقيقة والحصص في المشاریع فيما
المشتركة، یتم تثبيت موجودات الضریبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي یكون فيه من المرجح أن الفروقات المؤقتة سوف یتم عكسها 

لربح الخاضع للضریبة سوف یكون متاحا مقابل الذي یمكن استخدامه من الفروقات المؤقتة. في المستقبل المنظور وأن ا 

یتم مراجعة القيمة المدرجة لموجودات الضریبة المؤجلة في تاریخ تقدیم كل تقریر مالي وتخفيضها الى الحد الذي لم یعد من المرجح ان  
للسماح باستخدام كل أو جزء من بند موجودات الضریبة المؤجلة. یتم إعادة تقييم موجودات یكون الربح الخاضع للضریبة الكافي متوفرا 

الضریبة المؤجلة غير المثبتة بتاریخ كل تقریر وتثبت إلى حد یصبح فيه من المرجح أن األرباح المستقبلية الخاضعة للضریبة سوف 
تسمح بتحصيل بند موجودات الضریبة المؤجلة.

ات ومطلوبات الضریبة المؤجلة بالنسب الضریبية المتوقع تطبيقها في السنة عند تحقيق بند الموجودات أو سداد بند یتم قياس موجود
المطلوبات، استنادًا إلى النسب الضریبية (القوانين الضریبية) المطبقة فعليًا بتاریخ التقریر. 

و الخسائر یتم تثبيتها خارج األرباح أو الخسائر. یتم تثبيت البنود المؤجلة إن الضریبة المؤجلة التي تتعلق بالبنود المثبتة خارج األرباح أ
بخصوص المعامالت المعنية إما ضمن بنود الدخل الشامل األخرى أو مباشرًة في حقوق الملكية.

حق قانوني ملزم لتسویة موجودات الضریبة الحا  لية مقابل مطلوبات یتم تسویة موجودات ومطلوبات الضریبة المؤجلة إذا كان هناك 
ضریبة الدخل الحالية وتكون الضریبة المؤجلة تتعلق بنفس المنشأة الخاضعة للضریبة ونفس السلطة الضریبية. 

الزكاة 
تحميل تقوم المجموعة باحتساب الزكاة وفقًا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودیة وعلى أساس االستحقاق. یتم  

المخصص إلى بيان األرباح أو الخسائر الموحد. یتم تعدیل الفروقات، إن وجدت، والناتجة عن التقييمات النهائية في السنة التي یتم فيها 
إنهاء الربوط الزكویة. 

العمالت األجنبية 
أیضًا العملة المستخدمة من قبل الشركة األم. تحدد یتم عرض البيانات المالية الموحدة للمجموعة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة، وهو  

م المجموعة لكل منشأة عملتها المستخدمة وتقاس البنود المدرجة في البيانات المالية لكل منشأة باستخدام العملة المستخدمة لدیها. تستخد
اح أو الخسائر المعاد تصنيفها إلى األرباح أو  المجموعة الطریقة المباشرة للتوحيد وعند استبعاد عمليات العملة االجنبية، تعكس األرب

الخسائر القيمة الناتجة من استخدام هذه الطریقة.
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العمالت األجنبية (تتمة) 

المعامالت واألرصدة )١
األجنبية في البدایة من قبل منشآت المجموعة حسب أسعار الصرف الفوریة لعملتها المستخدمة المعنية في  تسجل المعامالت بالعمالت 

التاریخ الذي تكون به المعاملة مؤهلة للتثبيت ألول مرة. إن الموجودات والمطلوبات النقدیة المصنفة بالعمالت األجنبية تحول بأسعار 
التقریر. الصرف الفوریة للعملة المستخدمة بتاریخ

كجزء  إن الفروقات الناتجة من تسویة أو تحویل البنود النقدیة تثبت في بيان األرباح أو الخسائر باستثناء البنود النقدیة التي تم تعيينها  
افي  من تحوط صافي استثمار المجموعة في عملية أجنبية. یتم تثبيت هذه الفروقات في بنود الدخل الشامل األخرى حتى یتم استبعاد ص 

االستثمار في الوقت الذي یتم تصنيف المبلغ المتراكم في بيان األرباح أو الخسائر. تسجل رسوم الضرائب واالئتمان العائد إلى فروقات 
سعر الصرف على هذه البنود النقدیة أیضًا في بنود الدخل الشامل األخرى. 

التاریخية بالعمالت األجنبية یتم تحویلها باستخدام أسعار الصرف بتواریخ المعامالت إن البنود غير النقدیة التي تقاس حسب التكلفة  
األولية. إن البنود غير النقدیة التي تم قياسها بالقيمة العادلة بالعمالت األجنبية تحول باستخدام أسعار الصرف بتاریخ تحدید القيمة 

نود غير النقدیة التي تم قياسها بالقيمة العادلة یتم معاملتها بما یتماشى مع تثبيت العادلة. إن األرباح أو الخسائر الناتجة من تحویل الب
قيمة  األرباح أو الخسائر من التغيير في القيمة العادلة للبند (على سبيل المثال، فروقات التحویل للبنود حيث یتم تثبيت أرباح أو خسائر ال

أو یتم تث أو الخسائر أیضًا ضمن بنود الدخل الشامل األخرى أو األرباح أو العادلة ضمن بنود الدخل الشامل األخرى  بيت األرباح 
الخسائر، على التوالي). 

عند تحدید سعر الصرف الفوري المستخدم عند التثبيت األولي لبند الموجودات ذي العالقة أو المصاریف أو الدخل (أو جزء منه) عند 
ند مطلوبات غير نقدي یتعلق بالمبلغ المدفوع مقدمًا، یكون تاریخ المعاملة هو التاریخ التوقف عن تثبيت بند موجودات غير نقدي أو ب

إذا الذي تقوم فيه المجموعة بالتثبيت األولي لبند الموجودات غير النقدي أو بند المطلوبات غير النقدي الناتج عن المبلغ المدفوع مقدمًا. 
م المجموعة بتحدید تاریخ المعامالت لكل سداد أو استالم لدفعات مقدمة. كان هناك أي سداد أو استالم لدفعات متعددة، تقو 

شركات المجموعة) ٢
ر  عند توحيد البيانات المالية، یتم تحویل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي بسعر الصرف السائد بتاریخ التقری

الخسائر بسعر الصرف السائد بتاریخ المعامالت. إن فروقات التحویل الناتجة من توحيد البيانات المالية ویتم تحویل بيانات األرباح أو  
تثبت ضمن بنود الدخل الشامل األخرى. عند استبعاد عملية أجنبية، تتم إعادة تصنيف عنصر بنود الدخل الشامل األخرى المتعلق بتلك 

العملية األجنبية إلى األرباح أو الخسائر. 

إن أي شهرة تنتج من االستحواذ على عملية أجنبية وأي تعدیالت في القيمة العادلة للقيمة المدرجة للموجودات والمطلوبات تنتج من 
االستحواذ تعامل على أنها موجودات ومطلوبات العملية األجنبية وتحول بسعر الصرف الفوري بتاریخ التقریر. 

المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفةالموجودات غير المتداولة 
تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات غير المتداولة ومجموعات االستبعاد كمحتفظ بها للبيع في حال كان سيتم تحصيل المبالغ المدرجة 

ات االستبعاد المصنفة بصورة رئيسية من خالل معاملة البيع بدًال من خالل االستخدام المستمر. إن الموجودات غير المتداولة ومجموع
ئدة كمحتفظ بها للبيع تقاس بالمبلغ المدرج والقيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع أیهما أقل. إن تكاليف البيع هي التكاليف اإلضافية العا 

بشكل مباشر على بند الموجودات المستبعد (مجموعة االستبعاد)، باستثناء تكاليف التمویل ومصاریف ضریبة الدخل. 
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الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة (تتمة) 
یتم اعتبار معيار تصنيف الموجودات كمحتفظ بها للبيع قد تم استيفاؤه فقط عندما یكون البيع مرجحًا بدرجة عالية وتوفر بند الموجودات 
أو مجموعة االستبعاد للبيع المباشر ضمن الوضع الحالي له. یجب أن تشير اإلجراءات المطلوبة إلتمام عملية البيع إلى أنه من غير  

اء تغييرات جوهریة على عملية البيع أو سحب قرار البيع. یجب أن تلتزم اإلدارة بخطة لبيع بند الموجودات والبيع المتوقع المحتمل إجر 
اكتماله خالل عام واحد من تاریخ التصنيف.   

ال یتم استهالك أو اطفاء الموجودات الثابتة والموجودات غير الملموسة عندما تصنف كمحتفظ بها للبيع. 

ویتم عرض الموجودات والمطلوبات المصنفة على أنها محتفظ بها للبيع بشكٍل منفصل كبنود متداولة في بيان المركز المالي الموحد.

تكون مجموعة االستبعاد مؤهلة لتصبح عملية متوقفة إذا كانت عبارة عن عنصر لمنشأة تم إما استبعادها أو تصنيفها على أنها محتفظ 
بها للبيع، و:

تمثل قطاع أعمال رئيسي منفصل أو منطقة عمليات جغرافية رئيسية منفصلة
 تمثل جزءًا من خطة منسقة فردیًا الستبعاد قطاع أعمال رئيسي منفصل أو منطقة عمليات جغرافية رئيسية منفصلة
هي شركة تابعة مستحوذ عليها حصریًا بهدف إعادة البيع

ائج العمليات المستمرة، ویتم عرضها كمبلغ فردي لألرباح أو الخسائر بعد الضریبة من العمليات یتم استثناء العمليات المتوقفة من نت
المتوقفة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

القروض والتسهيالت تكاليف 
العائدة مباشرة إلى استحواذ أو إنشاء أو إنتاج بند موجودات ما والتي تأخذ بالضرورة فترة كبيرة من القروض والتسهيالت  إن تكاليف  

األخرى كمصروف في الفترة القروض والتسهيالت  الزمن لتصبح جاهزة، یتم رسملتها كجزء من تكلفة بند الموجودات.  یتم تثبيت تكاليف 
من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها منشأة ما بخصوص اقتراض األموال.يالت القروض والتسهالتي تصرف فيها. تتألف تكاليف 

المخصصات 
یتم تثبيت المخصصات عند وجود التزام (قانوني أو ضمني) على المجموعة نتيجة حدث سابق وتكون تكاليف سداد االلتزام محتملة 

الخسائر الموحد بعد تنزیل أیة مبالغ مستردة.وقابلة للتحدید بشكل موثوق ویتم عرضها في بيان األرباح أو

توزیعات األرباح النقدیة 
ركات تقوم الشركة بتثبيت بند مطلوبات لدفع توزیعات أرباح عندما یتم اعتماد التوزیع ولم یعد التوزیع حسب قرار الشركة. وفقًا لقوانين الش

الموافقة عليه من قبل المساهمين. یتم تثبيت مبلغ التوزیع مباشرة في حقوق الملكية. في اإلمارات العربية المتحدة، یتم اعتماد التوزیع عند  

المطلوبات الطارئة 
ال یتم تثبيت المطلوبات الطارئة في البيانات المالية الموحدة. ویتم اإلفصاح عنها إال إذا كان من المستبعد تدفق خارج للموارد التي 

ت بند موجودات طارئة في البيانات المالية الموحدة لكن یتم اإلفصاح عنها عندما یكون من المرجح تتضمن مزایا اقتصادیة. ال یتم تثبي
تدفق داخل للمزایا االقتصادیة.
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یتطلب من اإلدارة إجراء األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي یمكن أن تؤثر على المبالغ المدرجة إن إعداد البيانات المالية الموحدة  
لإلیرادات والمصاریف والموجودات والمطلوبات المعلنة واإلفصاحات المرتبطة واإلفصاحات عن المطلوبات المحتملة. إن عدم التأكد  

نتائج تتطلب تعدیل جوهري على القيمة المدرجة للموجودات أو المطلوبات المتأثرة حول هذه االفتراضات والتقدیرات یمكن أن یؤدي إلى
في الفترات المستقبلية. 

األحكام
ي  أثناء عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، أصدرت اإلدارة األحكام التالية والتي لها أكبر تأثير جوهري على المبالغ المثبتة ف

المالية الموحدة.البيانات 

قطع الغيار والمواد االستهالكية كمخزون 
حددت المجموعة أن لدیها عدًدا كبيًرا جًدا من األصناف الثانویة لقطع الغيار والمواد االستهالكية واستنتجت إلى أن هذه األصناف قد 

ویتم تحميلها كمصروف عند استهالكها.تم تثبيتها كمخزون.

اإلیجار للعقود التي تتضمن خيارات التجدید واإلنهاء (المجموعة كمستأجر) تحدید فترة 
تحدد المجموعة مدة عقد اإلیجار على أنها المدة غير القابلة لإللغاء لعقد اإلیجار، باإلضافة إلى الفترات المشمولة بخيار تمدید عقد 

ا خيار إنهاء عقد اإلیجار، إذا كان من المؤكد بشكل معقول عدم اإلیجار إذا كان من المؤكد بشكل معقول تنفيذه، أو أي فترات یشمله
حدوث ذلك.

إن المجموعة لدیها العدید من عقود اإلیجار التي تتضمن خيارات التمدید واإلنهاء. تطبق المجموعة األحكام عند تقييم ما إذا كان من 
نهاء عقد اإلیجار. وهذا یعني، أنه یراعي كافة العوامل ذات المؤكد بشكل معقول أن تقوم بممارسة أو عدم ممارسة خيار تجدید أو إ

العالقة والتي تؤدي لوجود حافز اقتصادي له لتنفيذ إما تجدید أو إنهاء العقد. بعد تاریخ البدء، تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدة عقد
ر على قدرته على ممارسة أو عدم ممارسة خيار  اإلیجار إذا كان هناك حدث أو تغير جوهري في الظروف الخاضعة لسيطرته والذي یؤث

التجدید أو اإلنهاء (على سبيل المثال، إجراء تحسينات جوهریة على المباني المستأجرة أو إجراء تعدیل جوهري على بند الموجودات 
المستأجر).

التي لها فترة أقصر غير قابلة لإللغاء (من قامت المجموعة بتضمين فترة التجدید كجزء من فترة اإلیجار لعقود إیجار اآلالت والمكائن  
ثالث إلى خمس سنوات). تقوم المجموعة عادًة بممارسة خيار تجدید هذه العقود نظرًا ألنه سيكون هناك تأثير سلبي جوهري على اإلنتاج 

١٠ل غير القابلة لإللغاء (أي من  إذا لم یتوفر بند موجودات بدیل. إن فترات التجدید لعقود إیجار اآلالت والمكائن ذات الفترات األطو 
سنة) لم یتم تضمينها كجزء من فترة اإلیجار نظرًا ألنه من غير المؤكد أن یتم ممارستها بشكٍل معقول. وعالوة على ذلك، لم ١٥إلى  

ير السيارات لمدة ال یتم إدراج خيارات تجدید عقود تأجير السيارات كجزء من مدة عقد اإلیجار وذلك ألن المجموعة عادًة ما تقوم بتأج 
تزید عن خمس سنوات وبالتالي ال یوجد أي خيارات للتجدید. كما یتم تضمين الفترات المشمولة بخيارات اإلنهاء كجزء من فترة اإلیجار  

فقط عندما یكون من المؤكد أن ال یتم ممارستها بشكٍل معقول.
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الموجودات المحتفظ بها للبيع 
٪ من حصتها في شركة الخليج ٥٥، وقعت المجموعة مذكرة شروط مع طرف ثالث لبيع  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في  

الشركة التابعة تفي بالمعایير التي یتم تصنيفها على أنها محتفظ بها للبيع للصناعات الدوائية ("جلفار إثيوبيا"). رأى مجلس اإلدارة أن  
في ذلك التاریخ لألسباب التالية:

 حالتها الحالية.على للبيع الفوري ویمكن بيعها للمشتري ثيوبيا إجلفار تتوفر شركة
 تم البدء في إجراءات إتمام عملية البيع ومن المتوقع االنتهاء منها خالل عام واحد من تاریخ التصنيف األولي
 كما في تاریخ إعداد التقریر  في مرحلة متقدمة تم تحدید مشتر محتمل والمفاوضات

. ١٤، راجع اإلیضاح ةلمزید من التفاصيل حول العمليات المتوقف

الموجودات المالية تصنيف 
إدارة بند الموجودات المالية وخصائص التدفق هإن تصنيف الموجودات المالية یستند عمومًا إلى نموذج األعمال الذي تتم من خالل

النقدي التعاقدي. تقوم المجموعة بإجراء تقييم لهدف نموذج األعمال الذي یحتفظ فيه ببند الموجودات ألن هذا یعكس أفضل طریقة إلدارة 
ها: االعمال وأفضل طریقة یتم بها تقدیم المعلومات إلى اإلدارة. تشمل المعلومات التي یتم النظر في

.السياسات واألهداف المعلنة لبند الموجودات المالية وآلية عمل تلك السياسات من الناحية العملية
 كيفية تقييم أداء بند الموجودات المالية ورفع تقریر بهذا الشأن إلى إدارة المجموعة؛
 ذج األعمال هذا) وكيفية إدارة هذه المخاطر؛ المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها في نمو

و
 ،عدد وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات في المستقبل. ومع ذلك

يفية تحقيق الهدف المعلن ال یتم النظر في المعلومات المتعلقة بنشاط المبيعات بشكل منفصل بل باعتبارها جزءًا من تقييم شامل لك
للمجموعة إلدارة الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدیة. 

التفریق بين دمج األعمال واالستحواذ على بند موجودات أو مجموعة موجودات 
على شركة واحدة أو أكثر، تقوم المجموعة بالتفریق بين المعاملة أو الحالة األخرى التي تعتبر دمج أعمال، مثل الحصول على السيطرة

واالستحواذ على بند موجودات أو مجموعة موجودات استنادًا على أحكام اإلدارة بخصوص ما إذا كانت مجموعة محددة من الموجودات 
واألنشطة التي تضم المدخالت والعمليات المطبقة على تلك المدخالت، والتي تستخدم معًا أو سيتم استخدامها إلنشاء المخرجات. 

التقدیرات واالفتراضات 
تشكل  البيانات المالية، التي  بتاریخ إعداد  والمصادر الرئيسية للتقدیرات غير المؤكدة  إن االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمستقبل 

التالية، تمت مناقشتها مخاطر جوهریة في التسبب بتعدیالت جوهریة على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية  
ت أدناه. تعتمد المجموعة في افتراضاتها وتقدیراتها على المعایير المتوفرة عند إعداد البيانات المالية الموحدة. إن الظروف واالفتراضا

ة المجموعة. الحالية حول التطورات المستقبلية، مع ذلك، یمكن أن تتغير بسبب التغيرات في السوق أو الظروف التي تنتج خارج سيطر 
تنعكس تلك التغيرات في االفتراضات عند حدوثها. 
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التقدیرات واالفتراضات (تتمة) 

خزون ممخصص خسائر ال
كما یلي: للمخزون تحدد إدارة المجموعة مبلغ المخصص 

یتم تقييم المواد الخام مع قرب انتهاء الصالحية لالستخدام في اإلنتاج أو ألي خيارات بدیلة. إذا تم اعتبار المواد -. المواد الخام  ١
.الموحدمخصص النتهاء الصالحية في بيان المركز الماليتكوینالخام غير قابلة لالستخدام، یتم 

ي خيارات بدیلة أخرى. إذا اعتبرت مواد التغليف الخاصة بالمنتجات المتوقفة أو غير النشطة ألة یتم تقييم مواد التعبئ-. مواد التعبئة ٢
.الموحدمخصص في بيان المركز المالي تكوینغير قابلة لالستخدام، یتم 

غير قابلة لالستخدام أو تباع عن سنة واحدةة تخزینها مدة صالحيالتي تقل  تامة الصنع  البضاعةتعتبر  - تامة الصنع  البضاعة.  ٣
في بيان عن سنة واحدةة تخزینها مدة صالحيالتي تقل تامة الصنع للبضاعة المخصص كامل تكوینفي السوق وفًقا للوائح الوزارة. یتم 

.الموحدالمركز المالي

حسب  واألعمال قيد التنفيذ وقطع الغيار والتي یتم تقييمها  والمواد االستهالكية  تتضمن البضاعة في الطریق  -المخزونات األخرى  .  ٤
ألي استخدامات بدیلة أخرى. إذا تم اعتبارها أنها غير قابلة لالستخدام / متقادمة، یتم تسجيل المخصص في بيان المركز وفقًا  تقادمها أو  
حد. المالي المو 

إن أي فرق ما بين .)١٨(إیضاح  )مليون درهم٥٦٬٠-٢٠٢٠(درهممليون  ٥٥٬٧بلغ مخصص خسائر المخزون بتاریخ إعداد التقاریر  
المبالغ المحققة فعليًا في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة سيتم تثبيته في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

القيمة العادلة لألدوات المالية 
ة عندما ال یمكن قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة في بيان المركز المالي الموحد على أساس األسعار المتداول

. تؤخذ المدخالت لهذه النماذج من نمو األرباحفي األسواق النشطة، یتم قياس القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم بما في ذلك نموذج  
سواق الممكن مالحظتها حيثما أمكن ذلك، ولكن عندما ال یكون ذلك ممكنا، فإن درجة من الحكم مطلوبة لتحدید القيمة العادلة. تشمل األ

األحكام اعتبارات المدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. إن التغييرات في االفتراضات حول هذه العوامل یمكن أن 
مة العادلة لألدوات المالية.تؤثر على القي

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 
ینشأ االنخفاض في القيمة عندما یزید المبلغ المدرج لبند موجودات أو وحدة منتجة للنقد عن المبلغ القابل للتحصيل، باعتباره قيمته 

على البيانات بناًء  القيمة العادلة ناقصًا تكاليف االستبعاد  حساب  یتم  العادلة ناقصًا تكاليف االستبعاد وقيمة االستخدام، أیهما أعلى.  
المتوفرة من معامالت الشراء الملزمة لموجودات مشابهة أو أسعار السوق الملحوظة ناقصًا التكاليف اإلضافية الستبعاد بند الموجودات

االعتبار في السوق في  المشاركين  یضعها المشترین  قد  والتي  حسب التقادم  منهجية التكلفة المعدلة  قيمة  وباستخدام  حساب  . یستند 
االستخدام على نموذج التدفقات النقدیة المخصومة. تستمد التدفقات النقدیة من الميزانية للسنوات الخمس المقبلة وال تشمل أنشطة إعادة

لم تلتزم بها المجموعة بعد أو استثمارات مستقبلية جوهریة التي سوف تعزز أداء الموجودات للوحدة المنتجة للنقد التي یتم الهيكلة التي
اختبارها. 

لممتلكات والمكائن والمعدات لاألعمار المقدرة
ك.  یتم تحدید هذا التقدیر بعد األخذ بعين والمعدات الحتساب االستهالوالمكائنتقوم إدارة المجموعة بتحدید األعمار المقدرة للممتلكات

تعدیل االعتبار االستخدام المتوقع أو الفعلي للموجودات.  تقوم إدارة المجموعة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار المقدرة بشكل سنوي ویتم  
التقدیرات السابقة. تكاليف االستهالك المستقبلية عندما تعتقد إدارة المجموعة بأن األعمار المقدرة تختلف عن
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التقدیرات واالفتراضات (تتمة) 

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية 
رئيسية في قياس خسائر االئتمان المتوقعة. إن احتمالية التعثر هي تالتعثر مدخال عند قياس خسائر االئتمان المتوقعة، تشكل احتمالية 

تقدیر الحتمال حدوث التعثر على مدى فترة زمنية معينة، یتضمن حسابه البيانات السابقة واالفتراضات وتوقعات الظروف المستقبلية. 

ذلك على الفرق بين التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة وتلك دالتعثر. یعتمإن الخسارة بافتراض التعثر هي تقدیر للخسارة الناتجة عن 
. والمتكاملةالتي یتوقع المقرض استالمها، مع األخذ في االعتبار التدفقات النقدیة من التحسينات االئتمانية المضمونة

خسائر اال قياس  معلومات تطلعية معقولة  عند  تستخدم المجموعة  المتوقعة،  بأدلةئتمان  ، تستند إلى افتراضات للحركة  ویمكن اثباتها 
المستقبلية لمختلف المحركات االقتصادیة وكيف ستؤثر هذه المحركات على بعضها البعض.

االقتصادیة المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة هو تقدیر جوهري. إن  إن تقييم الترابط بين معدالت التعثر السابقة الملحوظة والظروف  
قيمة خسائر االئتمان المتوقعة حساسة للتغيرات في الظروف والحاالت االقتصادیة المتوقعة. قد ال تكون الخبرة السابقة لخسائر االئتمان

ر الفعلي للعميل في المستقبل.الخاصة بالعمليات والتنبؤ بالظروف االقتصادیة أیضًا دليًال على التعث

الضریبة المؤجلة 
یتم تثبيت موجودات الضریبة المؤجلة فيما یتعلق بالخسائر الضریبية غير المستخدمة إلى الحد الذي یكون فيه من المحتمل توفر األرباح 

حدید مبلغ موجودات الضریبة المؤجلة الذي الضریبية التي یمكن استخدام الخسائر مقابلها. یلزم إجراء أحكام جوهریة من جانب اإلدارة لت
.یمكن تثبيته، بناًء على التوقيت والمستوى المحتمل لألرباح الضریبية المستقبلية

اإلیرادات المؤجلة تحقق اإلیرادات و 
یتم تأجيل اإلیرادات عن طریق البضاعة المجانية التي یتم منحها أو المتوقع إعطاؤها، والتي تختلف حسب ترتيبات المنتج ومجموعات 

مها الشراء. تعتمد هذه الترتيبات مع الموزعين على تقدیم المطالبات بعد التثبيت األولي للبيع. یتم تأجيل البضاعة المجانية المتوقع تقدی
التسویقية في وقت البيع بناًء على المعلومات المتوفرة.  نظًرا ألن المبالغ المقدرة قد ال تؤثر تمامًا على النتيجة النهائية، وتخضعلألنشطة

مبيعات المنتج.  تتم مراجعة مستوى اإلیرادات المؤجلة وتعدیلها بشكل منتظمفئةالمبالغ للتغيير اعتمادًا، من بين أشياء أخرى، على أنواع  
ام في ضوء االلتزامات التعاقدیة والقانونية واالتجاهات السابقة والتجربة السابقة وظروف السوق المتوقعة.  یتم تقييم ظروف السوق باستخد 

الموزع والتحليل الداخلي وبيانات أبحاث السوق والمعلومات المنتجة داخليًا. 

ل المقدر. یعتمد سعر البيع المستقل المقدر على قيمة إشعارات الخصم یتم احتساب اإلیرادات المؤجلة على أساس سعر البيع المستق
٪ إلى ٣المستلمة وأسعار البيع المستقلة المقدرة للبضاعة المباعة.  تؤدي الزیادة أو االنخفاض في سعر البيع المستقل المقدر بنسبة  

ال شيء٢٠٢١دیسمبر  ٣١اإلیرادات المؤجلة كما في  االنخفاض / الزیادة في الخسائر للسنة مع انخفاض / زیادة مقابلة في مبلغ  
. مليون درهم)٢٬٢-٢٠٢٠(

فيما یتعلق بالبيع إلى أحد الموزعين، فإن أحد االعتبارات الرئيسية فيما یتعلق بتحقق اإلیرادات هو تحدید ما إذا كانت المجموعة قد 
وفًقا لذلك، في تقدیر المجموعة یتم تثبيت اإلیرادات عند تحویل السيطرة فعليًا  حولت السيطرة على البضاعة إلى الموزعين بشكل فعال.  

إلى الموزع على النحو التالي: 



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٤٦

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)-٣

األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبية الجوهریة (تتمة) ٧-٣

التقدیرات واالفتراضات (تتمة) 

(تتمة) اإلیرادات واإلیرادات المؤجلة تحقق 

أن الموزع هو مسؤول بشكل أساسي عن الوفاء بالوعد بتوفير البضاعة أو الخدمة المحددة للعمالء النهائيين؛ )أ(
یواجه الموزع مخاطر المخزون قبل نقل البضاعة أو الخدمة المحددة إلى العميل النهائي أو بعد تحویل السيطرة إلى العميل؛ و)ب(
لدى الموزع حریة التصرف في تحدید سعر البضاعة أو الخدمة المحددة.)ج(

تقدیر بند مطلوبات مرتجعات المبيعات 
ات بناًء على البيانات السابقة للسنوات الثالث الماضية من خالل تحليل مرتجعات المبيعات تقدر المجموعة بند مطلوبات مرتجعات المبيع

على أساس شهري وباستخدام نموذًجا إحصائًيا للتنبؤ بمرتجعات المبيعات. یستخدم النموذج بيانات العائد السابقة لكل منتج للوصول إلى 
القيمة المتوقعة لبند مطلوبات المبيعات المرتجعة. نسب العائد المتوقعة. یتم تطبيق هذه النسب لتحدید 

تقدیر نسبة االقتراض المتزایدة لعقد اإلیجار 
ال یمكن للمجموعة تحدید نسبة الفائدة الضمنية في عقد اإلیجار بسهولة، ومن ثم تستخدم نسبة االقتراض المتزایدة الخاصة بها لقياس 

مماثلة، إن نسبة االقتراض الممطلوبات عقود اإلیجار. تزایدة هي نسبة الفائدة التي قد یتوجب على المجموعة دفعها لالقتراض لفترة 
وبنفس الضمان، األموال الالزمة للحصول على بند موجودات بقيمة مماثلة لبند موجودات حق االستخدام في بيئة اقتصادیة مماثلة. تقوم 

ت الملحوظة (مثل أسعار الفائدة في السوق، إلخ) عند توفرها وُتطاَلب بإجراء المجموعة بتقدیر نسبة االقتراض المتزایدة باستخدام المدخال
بعض التقدیرات الخاصة بالشركة (مثل البيئة االقتصادیة للمجموعة).

األعمار المقدرة للموجودات غير الملموسة 
أعمار   بتقدیر  المجموعة  إدارة  المقدرةتقوم  المتوقع  االستخدام  من  التي  الفترة  على  بناًء  الملموسة  غير  تكون خاللها  للموجودات  أن 

إن مبالغ وتوقيت إدراج إذا كان هناك انخفاض في القيمة.ما  وكما یتم تقدیر إمكانية استردادها لتقييم  ،لالستخداممتاحةالموجودات  
،یتم مراجعة التقدیرات سنویًا على األقلأثر بهذه التقدیرات.تفترة تالمصاریف إلطفاء وانخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة ألي  

تسبب  یقد  الستخدام.على اقيود قانونية أو قيود أخرى  وأي  عامة  التهدیدات  ال تجاري و التقادم  ال ویتم تحدیثها إذا تغيرت التوقعات نتيجة  
جودات غير الملموسة للشركة في المستقبل. لمو ار جوهري في األعمار المقدرة الستخدام يتغيفي  تغير هذه العوامل 

اإلیرادات من عقود العمالء -٤
ة معلومات اإلیرادات المفصل١-٤

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

١٬٢٠٨٬٦٦٦٠٬٦إجمالي المبيعات
) ٣٩٬٥()٤٠٬٦(ناقصًا: العموالت 

١٬١٦٨٬٠٦٢١٬١صافي المبيعات 
) ٤٨٬١()٢٤٬٨((ه))١٤صافي المبيعات المتعلقة بالعمليات المتوقفة (إیضاح ناقصًا: 

٢٬١٬١٤٣٥٧٣٬٠



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٤٧

(تتمة)اإلیرادات من عقود العمالء -٤
(تتمة) معلومات اإلیرادات المفصلة١-٤

الصيدالنية والمستحضرات الطبية األخرى باإلضافة إلى  تحقق المجموعة إیراداتها من بيع األدویة والعالجات ومختلف أنواع المنتجات  
مستحضرات التجميل. ویتم تثبيت اإلیرادات على أساس معایير تثبيت اإلیرادات "في نقطة زمنية محددة". وفيما یلي التقسيم الجغرافي 

إلجمالي اإلیرادات: 
٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 

درهم درهمالمعلومات الجغرافية 

٣٥٦٬٣٩١٬٢اإلمارات العربية المتحدة 
٣٣٠٬٩١٣٦٬٠دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

٤٨٠٬٨٣٩٣٬٩دول أخرى 

١٬١٦٨٬٠٦٢١٬١
) ١٬٤٨()٨٬٢٤((ه))١٤ناقصًا: صافي المبيعات المتعلقة بالعمليات المتوقفة (إیضاح 

٢٬١٬١٤٣٠٬٥٧٣

العقود أرصدة ٢-٤
مليون مليون 
درهم درهم

موجودات العقود
٤٧٧٬٠٤٣٣٬٢) ٢٠الذمم المدینة التجاریة (إیضاح 

١٧٤٬٢-) ٢٠مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة (إیضاح  

٠٬٤٧٧٦٠٧٬٤

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

مطلوبات العقود 
٣٤٬٥١٢٨٬٣) ٢٧(إیضاح سترداداالمطلوبات

٢٣٬٣١٧٬٤) ٢٧(إیضاح  الخصومات والمستحقات
٨٬٥٣١٬٠) ٢٧(إیضاح مقدمة من العمالءدفعات 

٢٠٧٬٠-) ٢٨إیرادات مؤجلة (إیضاح 
٠٬٣٩٤٬٣٥) ٧٢عموالت مستحقة الدفع (إیضاح 

٣٬١٠٥١٬٤١٩



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٤٨

العمالء (تتمة)اإلیرادات من عقود -٤

التزامات األداء٣-٤

من التسليم. شهر١٢إلى ٦یتم استيفاء التزام األداء عن بيع البضاعة عند التسليم وُیستحق الدفع عمومًا خالل 

: )٢٨(إیضاح دیسمبر٣١وفيما یلي سعر المعاملة المخصص اللتزامات األداء المتبقية (غير المستوفاة كليًا أو جزئيًا) كما في  

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

٢٠٧٬٠-خالل سنة واحدة 

یوًما من تاریخ الشراء وذلك فقط للبنود غير الطبية في مبيعات ١٤تمنح المجموعة بشكل عام لعمالئها حق إرجاع المشتریات خالل فترة  
وذلك ألن هذه المرتجعات غير جوهریة للبيانات المالية والبدالتالتجزئة. ومع ذلك، ال تسجل المجموعة مخصًصا لمرتجعات المبيعات 

.عامبشكل الموحدة 

االیرادات تكلفة -٥
٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

٥٢٦٬١١٨٩٬٦ومشتریات طرف ثالث مواد الخام المستهلكة
١٠١٬٧٩٧٬٦رواتب وأجور 

٦٣٬٥٦٥٬٦) ١٦(إیضاح الممتلكات والمكائن والمعداتاستهالك
٥٥٬٨٢٨٬٧استهالك مواد المختبر 

٢٧٬٢٢٧٬٨الكهرباء والماء 
٣٬٧٨٬١أخرى 

٧٨١٬٦٤١٧٬٤
) ٥٬٢٩()٨٬٢١())ه (١٤ناقصًا: تكلفة المبيعات المتعلقة بالعمليات المتوقفة (إیضاح 

٨٬٧٥٩٩٬٣٨٧



الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.شركة 
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٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٤٩

الدخل اآلخر -٦

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

-٦٥٬٩(ب))٢٠مطلوبات تم إعادة قيدها (انظر اإلیضاح أدناه واإلیضاح 
-٢٧٬٥مساحات البيع بالتجزئة تسجيلدخل 

-٢٬٣) ٣٢(إیضاح خصومات اإلیجار
١٬٣١٬٣دخل تشغيل الكافتيریا

٠٬٧١٬٩أرباح صرف العمالت األجنبية 
٠٬٢-بيع مواد خام 

٤٬١٩٣٬٣دخل آخر 

١١٧٬١٦٬٧
) ٢٬٨()١٬٧())ه(١٤ناقصًا: دخل آخر متعلق بالعمليات المتوقفة (إیضاح  

٠٬١١٠٣٬٩

في  خالل   المنتهية  المجانية ٢٠٢١دیسمبر  ٣١السنة  بالسلع  یتعلق  فيما  حقوقها  عن  بالتنازل  األم  للشركة  الشقيقة  الشركة  قامت   ،
باإلضافة إلى ذلك، مليون درهم من إعادة قيد المطلوبات.٣٢٬٨بمبلغ مستحقات المجموعة صرفتوالتعویضات األخرى. نتيجة لذلك،  

البيانات المالية الموحدة للمجموعة. ة، األمر الذي لم یؤثر على الشقيقمن خسارة الشركة ٪٤٠بنسبة سجلت الشركة األم حصتها 

مصاریف البيع والتوزیع-٧
٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

١٥٤٬٦١٢٨٬٢رواتب وأجور ومصاریف ذات عالقة 
٢٩٬٦١٠٬٩إعالن وترویج 

١٦٬٩١١٬٧مصاریف الشحن 
١٤٬٢١٩٬٨والتطویر مصاریف البحث 
١٠٬٦٧٣٬٠مصاریف المبيعات

٨٬٣٢٥٬٤غرامات على المبيعات 
-٧٬٧) ٣٢(إیضاح مصاریف اإلیجار

٥٬٢٤٦٬٧تخرید 
٣٬٩٣٬٨تسجيل المنتج 

٢٬٣٩٬٤تسویقيةمواد 
٢٬٢٣٬٣) ١٦(إیضاح الممتلكات والمكائن والمعداتاستهالك

٢٬١٧١٦٬٤أخرى 

٢٧٢٬٧٣٤٨٬٦
) ٤٬١٦()٥٬٣())ه(١٤ناقصًا: مصاریف البيع والتوزیع المتعلقة بالعمليات المتوقفة (إیضاح 

٢٬٢٦٩٢٣٣٢٬
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٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٥٠

المصاریف العمومية واإلداریة-٨
٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

٨٣٬٨٣٥٬٩ومصاریف ذات عالقة رواتب وأجور 
-١٧٬٨) ٣٢(إیضاح حق االستخدام استهالك موجودات

٢٠٬٢١٥٬٤أتعاب قانونية ومهنية
١١٬١٥٬١) ١٧اإلطفاء (إیضاح 

١٠٬٢٢٤٬٣) ١٦(إیضاح الممتلكات والمكائن والمعداتاستهالك
٩٬٥٦٬٠مصروف ضریبة القيمة المضافة 

٥٬٦٥٬١مرافق 
٤٬٥٥٬٥خدمات

٤٬٠١٬٥مصاریف بنكية وعموالت
٢٬٥٢٬٥رسوم النقل والتأشيرة 

١٬٨١٬٦خسائر في صرف العمالت األجنبية
٠٬٥١٬٥التقنيةالمعرفة

٠٬١-مصاریف تبرعات (اإلیضاح أدناه) 
٩٬٢٤٧٬٨أخرى 

١٩٦٬٤١١٢٬٣

) ٥٬٤٧()٧٬١٣())ه(١٤ناقصًا: مصاریف عمومية وإداریة متعلقة بالعمليات المتوقفة (إیضاح 

٧٬١٨٢٨٬٦٤

.اتتمثل مصاریف التبرعات المصاریف التي تتكبدها المجموعة كجزء من أنشطة المسؤولية االجتماعية للشرك

دخل التمویل -٩
٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

٢٬٥٢٬٢على الودائع الثابتة الفائدةدخل 
) ٠٬١()١٬٠())ه(١٤ناقصًا: دخل التمویل متعلق بالعمليات المتوقفة (إیضاح 

٤٬٢٢٬١

تكاليف التمویل- ١٠
٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

٣٬٣٨٬٤البنك فوائد على السحوبات على المكشوف من 
-٢٬٤) ٣٢فوائد على مطلوبات عقود االیجار (إیضاح 

٤٬١٨٢٧٬٧واألخرى فوائد على القروض البنكية

٢٤٬١٣٦٬١
) ٢٬١()٤٬٠()) ه(١٤ناقصًا: تكلفة التمویل متعلق بالعمليات المتوقفة (إیضاح 

٧٬٢٣٣٤٬٠
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٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٥١

والزكاةضریبة الدخل- ١١
هي:٢٠٢٠و٢٠٢١دیسمبر ٣١مصروف ضریبة الدخل للسنتين المنتهيتين في لإن المكونات الرئيسية 

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

ضریبة الدخل الحالية 
٣٬٣٠٬٤السنة الحالية 

الضریبة المؤجلة مصروف/(رصيد)
) ١٬٨(٥٬٠السنة الحاليةمصروف/(رصيد)

المعلن عنه في ضریبة الدخلمصروف/(رصيد)اجمالي 
) ١٬٤(٣٬٨بيان األرباح أو الخسائر الموحد 

) ٤٬٠()٧٬٢()(ه)١٤ناقصًا: مصاریف ضریبة الدخل والزكاة المتعلقة بالعمليات المتوقفة (إیضاح 
٨١٬(١١٬ (

فيما یلي مكون الضریبة المؤجلة: 
٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

٢٠٬٩١٦٬٤الفرق في المحاسبة والقاعدة الضریبية للموجودات غير الملموسة

٠٬٤٣٬٧بند مطلوبات الضریبة المؤجلة 

٥٬٠١٬٨الفروقات المؤقتة ب بند موجودات الضریبة المؤجلة الذي یتعلق بشكٍل رئيسي 

) ١٬٩()٥٬٣(إجمالي مطلوبات الضریبة المؤجلة، صافي 

غير خاضعة للضریبة، كما أنه في الوقت الحالي ال تخضع عمليات المجموعة داخل  بلدانهناك جزء كبير من عمليات المجموعة في 
الدول األخرى، بما في ذلك مصر والمملكة  دولة اإلمارات العربية المتحدة لضریبة الشركات. ومع ذلك، تخضع عمليات المجموعة في  

و العربية السعودیة عمان  المعنية.  إثيوبيا وسلطنة  باألسعار المنطبقة في الدول  وحيث إن ضریبة الدخل تتعلق فقط ببعض للضریبة 
. صلةالشركات التابعة الخارجية وبمعدالت مختلفة، فإن تقدیم معلومات حول معدالت الضریبة الفعلية غير ذي  

االستثمارات في شركة شقيقة - ١٢
، والتي ٪ في شركة بالنت فارمسيز ذ.م.م ("بالنت")٦٠بنسبةالمتبقيةالحصص، قامت الشركة األم بشراء  ٢٠٢١یوليو  ٨في  )أ

في كل من اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية ومستحضرات التجميلألدویةلتجارة التجزئة والجملة  توزیع و تعمل في  
). ١٣على شركة بالنت (إیضاح  والسيطرة  الملكية  حصص٪ من  ١٠٠وبموجب ذلك أصبحت تمتلكالسعودیة وسلطنة عمان،  

للمقرضين بموجب تسهيل إعادة هيكلة  إحدى الضامنينبالنت٪، أصبحت  ١٠٠بنسبة  بالنتنتيجة الستحواذ جلفار على  
٢٠في  األمر  بخصوص هذاانضمسندعلى  بالنتمليار درهم وهي ملزمة بشروط التسهيل. وقعت  ١٬٠١الدیون بقيمة  

٢٦إیضاحالضامن بموجب التسهيل (المنوط بها  جميع االلتزامات  ب الوفاءعلى  بالنت، وبسبب ذلك وافقت  ٢٠٢١أكتوبر  
)). ١(ب) (



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٥٢

االستثمارات في شركة شقيقة (تتمة)- ١٢
في بالنت تم احتسابها باستخدام طریقة حقوق الملكية كما یلي:  ٪٤٠قبل الحصول على السيطرة، كان للمجموعة )ب

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون نسبةمكان التأسيس 

درهم درهم الملكيةوالعمليات اسم الشركة الشقيقة

٢٧٠٬٦-٪ ٤٠االمارات العربية المتحدة بالنت فارمسيز ذ.م.م

كانت الحركات في حساب صافي االستثمار في شركة شقيقة خالل السنة على النحو التالي: )ج
٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

٢٧٠٬٦٢٦٤٬٥الرصيد في بدایة السنة
من  حصة الشركة الشقيقة من (الخسائر)/ األرباح الموحدة للفترة

٦٬١)٣١٬٤(للسنة /یونيو٣٠إلى  ینایر  ١
-)٧٬٩(د)) (١٢خسائر إعادة قياس حصة سابقة في شركة شقيقة (إیضاح 

-)٣٬٢٣١((أ)) ١٣(إیضاح  االستثمار في شركة شقيقة المتوقف عن تثبيته عند الحصول على سيطرة
٦٬٢٧٠-في نهایة السنة

مما أدى إلى خســارة  ٢٠٢١یوليو ١مليون درهم كما في  ٢٣١٬٣بمبلغ بالنتد) تمت إعادة تقييم اســتثمار الشــركة األم في 
وبعـد ذلـك  .درهم كمـا في ذلـك الـتاریخ٢٣٩٬٢التي تبلغمليون درهم مقـارنـة ـبالقيمـة الـدفترـیة ٧٬٩بمبلغانخفـاض في القيمـة 

٢٠٢١یوليو ١الموحدة اعتباًرا من وتم توحيدها في هذه البيانات الماليةشـقيقةة  االسـتثمار في شـركالتوقف عن تثبيتتم 
).(أ)١٣(إیضاح  

. على حسابات اإلدارةبناءً الستثمارات المجموعة في شركة بالنت الموحدة یوضح الجدول التالي تلخيص المعلومات المالية)ه
٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

٨١٩٬٤-الموجودات المتداولة 
٥٦١٬٢-الموجودات غير المتداولة 

) ٣٧٩٬٧(-المطلوبات المتداولة 
) ٩٬١٠٢(-المطلوبات غير المتداولة 

٠٬٨٩٨-حقوق الملكية 
٢٬٣٥٩-) ٪٤٠-٢٠٢٠(٪٤٠حصة المجموعة في حقوق الملكية بنسبة 



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٥٣

االستثمارات في شركة شقيقة (تتمة)- ١٢

بالنت  )ه شركة  في  المجموعة  الستثمارات  الموحدة  المالية  المعلومات  تلخيص  التالي  الجدول  حسابات  بناءً یوضح  على 
(تتمة) .اإلدارة

٢٠٢٠* ٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

٤٤٩٬٧٨٤٦٬٥إیرادات من عقود العمالء
) ٦٥٨٬١()٣٥٢٬٦(تكلفة المبيعات 
) ١٦٠٬١()١٨٨٬٠(مصاریف إداریة

) ٣٬٩()٤٬١(التمویل دخل(تكلفة)/ 
٢٤٬٤)٣٬٩٢(للسنةللفترة/ األرباح/(الخسائر)

٦٬١)٤٬٣١(السنةالفترة/ أرباح/(خسائر)حصة المجموعة من 

٢٠٢١یونيو ٣٠حتى ٢٠٢١ینایر ١* تمثل الفترة من 

كالتالي: يإن التسویة بين محاسبة حقوق الملكية وحركة االستثمار في شركة شقيقة ه)و
٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

٢٧٠٬٦-دیسمبر  ٣١في 
بغرض األرباح غير المحققة للموجودات التي تم المساهمة بها 

٨٨٬٦-وتأسيس شركة شقيقة على ستحواذ اال
٣٥٩٬٢-الرصيد الختامي 

دمج األعمال  - ١٣

استحواذ على حصة مساهمة إضافية في شركة بالنت فارمسيز ذ.م.م)أ
٢٨٦بمبلغ  )  "بالنت"٪ في شـــــركة بالنت فارمســـــيز ذ.م.م (٦٠بنســـــبةالمتبقيةالحصـــــص، قامت الشـــــركة األم بشـــــراء  ٢٠٢١یوليو  ٨في  

على شركة بالنت.والسيطرة الملكية حصص٪ من ١٠٠وبالتالي الحصول على ، مليون درهم

كجزء من الجهود اإلســتراتيجية لزیادة قيمة المســاهمين من خالل توســيع  الحصــص٪ من  ٦٠نســبةتم إجراء هذا االســتحواذ اإلضــافي على
ــویق الحالية لشـــركة جلفار لتشـــمل قطاعي التوزیع والتجزئة في جميع أنحاء اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العرب  ية  قدرات التصـــنيع والتسـ

الستةواذ. تتضمن البيانات المالية الموحدة نتائج شركة بالنت لفترة  االستحواذ باستخدام طریقة االستح احتسابالسعودیة وسلطنة عمان. تم  
).٢٠٢١یوليو ١أشهر من تاریخ االستحواذ (أي 

:كما یليمليون درهم ٥٩٬٣من صفقة الشراء بقيمة أرباحتحقيق بالنت٪ المتبقية في ٦٠نتج عن شراء حصة 
مليون درهم 

٥٧٦٬٦(ب)) ١٣(إیضاح المستحوذ عليها القابلة للتحدیدالقيم العادلة بتاریخ االستحواذ لصافي الموجودات 
)٢٨٦٬٠((ج)) ١٣(إیضاح  مبلغ الشراء المحول

)٣٬٢٣١((د))١٢(إیضاح ٪٤٠القيم العادلة بتاریخ االستحواذ للحصة األولية بنسبة 
٣٬٥٩أرباح من صفقة الشراء



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٥٤

دمج األعمال (تتمة)- ١٣

الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المتحملة)ب 

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

عند االستحواذ
مليون درهم 

الموجودات 
٢١٬٠) ١٦(إیضاح ممتلكات ومكائن ومعدات

١٠٩٬١)٣٢(إیضاح وجودات حق االستخدامم
١٧٣٬٣(مؤقت) ) أدناه) ٢(ملحوظة و ١٣إیضاح موجودات غير ملموسة (

٠٬٥الضریبة المؤجلة موجوداتبند 
٣٠٩٬٢مخزون 

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

٣٬١٬١٧٦

المطلوبات  
٢٠٬٤) ٢٥(إیضاح مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين

١٬٤بند مطلوبات الضریبة المؤجلة 
١١٢٬٦) ٣٢(إیضاح عقود االیجارمطلوبات

٤٦٢٬٩والمبالغ المستحقة الدفعذمم دائنة تجاریة 
٤٬٢(ه)) ٢٦سلفيات بنكية (إیضاح  

٧٬٥٩٩

٦٬٥٧٦للتحدید بالقيمة العادلة مجموع صافي الموجودات القابلة 

ـــة تحدید االنتهاء منلم یتم )٢ تاریخ اعتماد هذه البيانات المالية  بالمســــــــتحوذ عليها القيمة العادلة للموجودات غير الملموســـــ
، مع تعدیل  اً غير الملموســــــة إلى تعدیلها الحقالموجوداتوبالتالي، قد تحتاج  من قبل مجلس اإلدارة.  لإلصــــــدارالموحدة 
).من المعاملةةواحدسنة(بعد ٢٠٢٢یوليو ٨المحققة من صفقة الشراء قبل في األرباحمقابل

٤١٠٬٦بلغ إجمـالي قيمـة الـذمم التجـاریـة المـدینـة  مليون درهم.٣٦٥٬٨مبلغ التجـاریـة المـدینـة  بلغـت القيمـة العـادلـة للـذمم  )٣
ومن المتوقع أن یتم تحصيل المبالغ التعاقدیة بالكامل.مليون درهم 

في مليون درهم  ٢٢٬٢مليون درهم في اإلیرادات ومبلغ ٤٤٤٬٢اعتبارًا من تاریخ االسـتحواذ، أسـهمت شـركة بالنت بمبلغ )٤
ـــتمرة للمجموعة. ـــریبة من العمليات المســــــ ــنة، لبلغت  ولو أن دمج األعمال كان قد جرى في بدایة األرباح قبل الضــــــ ـــــ الســ

قبل الضـــــــــریبة من العمليات المســـــــــتمرة للمجموعة  رباحمليون درهم واأل٨٩٣٬٩اإلیرادات من العمليات المســـــــــتمرة مبلغ 
.(قبل إلغاء التوحيد)مليون درهم٧٢٬٨
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إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٥٥

دمج األعمال (تتمة)- ١٣

تحليل التدفقات النقدیة عند االستحواذج) 

مليون درهم 

١٥٩٬٥المستحوذ عليه من شركة تابعةصافي النقد  
)٠٬٢٨٦(عند استحواذ حصة إضافيةالمبلغ المدفوع 

)٥٬١٢٦(صافي التدفقات النقدیة عند االستحواذ

مجموعات االستبعاد المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة- ١٤
جلف إنجكت ذ.م.مأ)

، قرر مجلس إدارة الشركة بيع شركة جلف إنجكت ذ.م.م ("جلف إنجكت")، وهي شركة  ٢٠١٩دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في  
تابعة مملوكة بالكامل. 

، أبرمت المجموعة اتفاقية بيع وشراء فيما یتعلق باستثمارها في جلف إنجكت. تم استيفاء ٢٠٢١دیسمبر  ٣١المنتهية في  السنةخالل  
"جلف إنجكت" خالل   دیسمبر  ٣١المنتهية في  السنةاإلجراءات القانونية المتعلقة باستبعاد شركة جلف إنجكت وتم االنتهاء من بيع 

. التوقف عن التثبيتن درهم من قبل المجموعة عند مليو ١٩٬٠بمبلغأرباحتثبيت. وبناًء على ذلك، تم ٢٠٢١

).  ٣١ومع تصنيف جلف إنجكت كعملية متوقفة، لم یتم عرض نتائج جلف إنجكت ضمن المعلومات القطاعية (إیضاح 

من جلف إنجكت:(المتكبدة)/وفيما یلي صافي التدفقات النقدیة المحققة
٢٠٢٠* ٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

١٠٬٣١٠٬٢التشغيلية 
) ٠٬٦()٩٬١(االستثماریة 

) ٤٬٧()١٬٠(التمویلية 

١٬١٢٬٢صافي التدفقات النقدیة الواردة 

.٢٠٢١أغسطس ٣١بتاریخ عملية البيع النشاط قبل أشهر من ثمانية* تمثل 

الخسارة األساسية والمخففة للسهم 
.١٥تم اإلفصاح عن الخسارة األساسية والمخففة للسهم في اإلیضاح  

ب) جلفار بنغالدیش ليمتد 

("جلفار بنغالدیش"). تمتلك جلفار بنغالدیش ليمتد، قرر مجلس إدارة الشركة بيع شركة  ٢٠١٩دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في  
في شركة جلفار بنغالدیش. ٪٥٠٬٥حصة بنسبة الشركة
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٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٥٦

مجموعات االستبعاد المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة (تتمة)- ١٤
(تتمة) ب) جلفار بنغالدیش ليمتد

، دخلت المجموعة في اتفاقية بيع وشراء فيما یتعلق باستثمارها في شركة جلفار بنغالدیش. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في 
إن اإلجراءات القانونية المتعلقة باستبعاد شركة جلفار بنغالدیش تم استيفاؤها كما اكتمل بيع جلفار بنغالدیش خالل السنة المنتهية في 

مليون درهم من قبل المجموعة عند التوقف عن التثبيت.٠٬٥. وبناًء عليه، تم تثبيت ربح بمبلغ ٢٠٢١دیسمبر٣١

).  ٣١ومع تصنيف جلفار بنغالدیش كعملية متوقفة، لم یتم عرض نتائج جلفار بنغالدیش ضمن المعلومات القطاعية (إیضاح 

وفيما یلي صافي التدفقات النقدیة المحققة من جلفار بنغالدیش: 
٢٠٢٠* ٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

٠٬١٢٬٥التشغيلية 
) ٠٬٧()٠٬١(االستثماریة 

) ٧٬١(-التمویلية 

١٬٠-صافي التدفقات النقدیة الواردة 

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

الخسارة األساسية والمخففة للسهم 
.١٥تم اإلفصاح عن الخسارة األساسية والمخففة للسهم في اإلیضاح  

Alpha Pharma L.L.C ج) شركة

Alpha Pharma٪ في شــركة٥١حيث وافقت المجموعة على بيع حصــتها بنســبة ، ، تم إبرام اتفاقية بيع وشــراء٢٠٢١مایو ٩بتاریخ  
L.L.Cإلى شركةCigalah.

موافقة الحصول على  ،  من بين أشياء أخرى ،التي تتضمنقيد التنفيذ  Alpha Pharma اإلجراءات القانونية المتعلقة باستبعاد شركةإن
ــعودیة ــة في المملكة العربية الســ ــنةالتي  الهيئة العامة للمنافســ ــتالمها الحقًا لنهایة الســ ــتيفاء االجراءات القانونية األخرى  .تم اســ لم یتم اســ

ـــركةتلن  هذه اإلجراءات القانونيةترى اإلدارة أن بعد. ـــيطرة إلى شــــــ لذلك، تم تثبيت القيم الدفتریة ذات العالقة .Cigalahمنع نقل الســــــ
وبناًء عليه، تم . ٢٠٢١دیسـمبر٣١المنتهية في  السـنةخاللAlpha Phama لصـافي الموجودات والحصـص غير المسـيطرة لشـركة

مليون درهم من قبل المجموعة عند التوقف عن التثبيت.٨٬٥تثبيت أرباح بقيمة 

ضـــــــمن المعلومات القطاعية Alpha Pharma كعملية متوقفة، لم یتم عرض نتائج شـــــــركةAlpha Pharma ومع تصـــــــنيف شـــــــركة
ــركة  ). وقد تم إعادة تصــــــنيف معلومات المقارنة في بيان الدخل الشــــــامل الموحد للمجموعة إلظهار العمليات الم٣١(إیضــــــاح   ــ توقفة لشــ

ــتمرة. وقد تم عرض معلومات المقارنة في بيان الدخل الشــــــامل الموحد للمجموعة  ــكٍل منفصــــــل عن العمليات المســــ ــ جلفار بنغالدیش بشــ
.٢٠٢٠و٢٠٢١إلظهار العمليات المتوقفة لشركة جلف إنجكت بشكٍل منفصل عن العمليات المستمرة في  
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إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٥٧

المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة (تتمة)مجموعات االستبعاد - ١٤

(تتمة)Alpha Pharma L.L.C ج) شركة

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

٢٠٢٠* ٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

) ٣٤٬٩()٧٬٠(التشغيلية 
) ٤٬٠(-االستثماریة 

٤٬١٥٣٬٣٩التمویلية 

٤٬٨٤٬٠صافي النقد الصادر 

.٢٠٢١ومای٩أشهر من النشاط قبل عملية البيع بتاریخ  ٤ویمثل  * 

الخسارة األساسية والمخففة للسهم 
.١٥تم اإلفصاح عن الخسارة األساسية والمخففة للسهم في اإلیضاح  

الخليج للصناعات الدوائية ج) 

، قرر مجلس إدارة الشركة بيع شركة الخليج للصناعات الدوائية ("جلفار اثيوبيا"). ومن ٢٠٢١دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في  
من تاریخ التقریر المالي. وبناًء عليه، تم تصنيف جلفار اثيوبيا كمجموعة استبعاد محتفظ المتوقع أن یكتمل بيع جلفار اثيوبيا خالل سنة  

بها للبيع وكعملية متوقفة.

). ولم یتم قيد القيمة  ٣١ومع تصنيف جلفار اثيوبيا كعملية متوقفة، لم یتم عرض نتائج جلفار اثيوبيا ضمن المعلومات القطاعية (إیضاح  
د تصنيف مجموعة االستبعاد كمحتفظ بها للبيع. وقد تم عرض معلومات المقارنة في بيان الدخل الشامل الموحد الدفتریة فورًا قبل وبع

. ٢٠٢٠و٢٠٢١للمجموعة إلظهار العمليات المتوقفة لشركة جلفار اثيوبيا بشكٍل منفصل عن العمليات المستمرة في 

بيا: وفيما یلي صافي التدفقات النقدیة المتكبدة من جلفار إثيو 
٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

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

) ٢٬٠()١٬٠(التمویلية 

) ٣٬٠()٦٬٠(صافي النقد الصادر 

الخسارة األساسية والمخففة للسهم 
.١٥تم اإلفصاح عن الخسارة األساسية والمخففة للسهم في اإلیضاح  
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٥٨

مجموعات االستبعاد المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة (تتمة)- ١٤

٢٠٢٠دیسمبر٣١المنتهية في للسنة٢٠٢١دیسمبر٣١المنتهية في للسنة
جلفار Alphaجلفار جلف جلفار Alpha جلفار جلف

فارماسيوتيكلز PharmaبنغالدیشإنجكتفارماسيوتيكلزPharmaبنغالدیش  إنجكت 
اإلجمالي ش.م.ع.LLCليمتدذ.م.ماإلجمالي ش.م.ع.*LLCليمتد** ***م.م,ذ

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

٨٬٢٤٨٬١-١٢٬٠١٬٨١٬٣٩٬٧٢٤٬٨٢٦٬٥١٣٬٤إیرادات من عقود مع العمالء
) ٢٩٬٥() ٤٬٥(-) ٧٬٥() ٦٬١٦()٨٬٢١()٩٬٥()١٬٦()٠٬١()٨٬٨(تكلفة المبيعات

٢٬٨١٨٬٦-٣٬٨٣٬٠٩٬٩٥٬٩)٤٬٨(٣٬٢٠٬٨إجمالي األرباح/(الخسائر) 
٢٬٨--٣٬١٣٬٦٠٬٣٠٬١٧٬١٠٬٤٢٬٤دخل آخر 

) ١٦٬٤(-)  ٠٬٦() ١٣٬٩() ١٬٩()٣٬٥()٠٬٢()٠٬٢()٢٬٠()١٬١(مصاریف بيع وتوزیع
) ٤٧٬٥() ١٬٤() ٤٣٬١(-)٣٬٠()١٣٬٧()١٬١()١٢٬٤(-)٠٬٢(مصاریف عمومية وإداریة 

) ٠٬٣(---)٣٬٠(-----بند الموجودات المالي انخفاض في قيمة 
) ٤٢٬٨(١٬٤) ٤٣٬٧() ٥٬٦(٥٬١)٧٬١(٢٬٦)١٧٬١(٥٬٠٢٬٤أرباح/(خسائر) تشغيلية 

٠٬١---٠٬١٠٬١---٠٬١دخل تمویل 
) ٢٬١(-)   ٠٬٤()١٬٧(-)٠٬٤(-)٠٬١()٠٬٢()   ٠٬١(تكاليف تمویل 

خسارة انخفاض القيمة تم تثبيتها عند إعادة  
) ٠٬٥(--) ٠٬٥(------قياس القيمة العادلة ناقصًا تكلفة البيع

لفترة من  لالربح/(الخسارة) قبل الضریبة 
) ٤٥٬٣(١٬٤) ٤٤٬١() ٧٬٨(٥٬٢)٧٬٤(٢٬٦)١٧٬٢(٥٬٠٢٬٢العمليات المتوقفة

) ٤٬٠() ٠٬٤(---)٧٬٢()٨٬٠()٩٬١(--ضریبة الدخل 
) ٤٥٬٧(١٬٠) ١٬٤٤() ٨٬٧(٢٬٥)١٬١٠(١٬٨)١٬١٩(٠٬٥٢٬٢الربح/(الخسارة) عن فترة العمليات المتوقفة 

: العائدة إلىالربح/(الخسارة) 
) ٢٠٬٧(٠٬٥) ٢٢٬٥() ٣٬٩(٥٬٢)٥٬١(١٬٠)١٢٬٢(٥٬٠١٬١مساهمي الشركة األم
) ٢٥٬٠(٠٬٥) ٦٬٢١() ٩٬٣(-)٠٬٥(٠٬٨)٩٬٦(١٬١-حصص غير مسيطرة 

٤٥٬٧(١٬٠) ١٬٤٤() ٨٬٧(٢٬٥)١٬١٠(١٬٨)١٬١٩(٠٬٥٢٬٢ (
.٢٠٢١مایو٩أشهر من النشاط قبل عملية البيع بتاریخ ٤ویمثل *

.٢٠٢١مارس  ٣١أشهر من النشاط قبل عملية البيع بتاریخ ٣** ویمثل 
. ٢٠٢١أغسطس٣١أشهر من النشاط قبل عملية البيع بتاریخ ٨** ویمثل 

واالحتياطيات المتراكمة المتعلقة بمجموعة االستبعاد في تاریخ التصنيف كمحتفظ بها للبيع.لم یتم تضمين أي مبلغ آخر في بنود الدخل الشامل األخرى 
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٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٥٩

مجموعات االستبعاد المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة (تتمة)- ١٤
:هي كالتالي ٢٠٢١دیسمبر٣١إن الفئات الرئيسية لموجودات ومطلوبات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع كما في  )  و

٢٠٢١٢٠٢٠
جلفار جلف فارماسيوتيكلز جلفار

اإلجمالي بنغالدیش ليمتدإنجكت ذ.م.مش.م.ع.
مليون مليون مليون مليون 
درهم درهم درهم درهم 

الموجودات 
٣٬٥٢٣٬٢٣٣٬٩٥٧٬١ممتلكات ومكائن ومعدات 

٨٬٧٨٬٧--موجودات غير ملموسة 
٦٬٨٥٬٩٤٬٠٩٬٩مخزون 

٣٬٨١٥٬٦٨٬٦٢٤٬٢ذمم مدینة تجاریة وأخرى 
٩٬٧٤٬٢٩٬٠٣٬٣ي الصندوق ف أرصدة لدى البنوك ونقد

٢٣٬٨١٬٤٧١٬٥٦٢٬١٠٣موجودات محتفظ بها للبيع 

المطلوبات 
٠٬٦٢٬٣٢٬٩-الخدمة للموظفين مخصص مكافآت نهایة

٨٬٠٦٬٤٥٬٢٩١٬٣٤ذمم دائنة تجاریة ومبالغ مستحقة الدفع 

مطلوبات مرتبطة مباشرة
٨٬٠٢٬٥٨٬٣١٠٬٣٧بموجودات محتفظ بها للبيع

صافي الموجودات المرتبطة 
مباشرة بموجودات محتفظ بها 

١٥٬٨٤١٬٩٢٤٬٣٦٦٬٢لغرض البيع 
ناقصًا: صافي الموجودات العائدة 

) ٠٬١٢() ٠٬١٢(-)٧٬١(مباشرة على الحصة غير المسيطرة

حصة المجموعة من صافي  
الموجودات المرتبطة مباشرة 

٨٬٧٩٬٤١٣٬١٢٢٬٥٤بمجموعة االستبعاد
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٦٠

لسهم لالخسارة األساسية-١٥

األساسي للسهم بتقسيم صافي الخسائر للسنة العائدة لحاملي األسهم في الشركة األم على المتوسط  (الخسارة)/یتم احتساب الربح)أ
المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة. 

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

السنة العائدة على مساهمي الشركة األم:)ئراخسأرباح /(
) ٢٧٢٬٥(٤١٬٥العمليات المستمرة
) ٧٢٠٬(٩٬٢٢العمليات المتوقفة  

) ٢٩٣٬٢(٤٬٦٤السنة العائدة على مساهمي الشركة األم)ئراخسأرباح /(

٣٬١٥٥١٬١٬٠٥٧٬٩(ملحوظة (د))المتوسط المرجح لعدد األسهم 

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

) ٧٬٢٧(٦٬٥األساسية للسهم العائدة إلى مساهمي الشركة األم (فلس إماراتي) )الخسارةاألرباح/( 

األساسية للسهم من العمليات المستمرة )الخسارةاألرباح/( 
) ٢٥٬٨(٦٬٣العائدة إلى مساهمي الشركة األم (فلس إماراتي) 

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

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

السنة العائدة إلى (خسائر)/باحر أ
مساهمي الشركة األم من 

) ٧٬٢٠(٩٬٢٢))ه(١٤العمليات المتوقفة (إیضاح 

األساسية للسهم من العمليات المتوقفة  (الخسائر) /األرباح
) ٠٬٢(٠٬٢العائدة إلى مساهمي الشركة األم (فلس إماراتي) 

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

٢٢(إیضاح  ٢٠٢٠إن المتوسط المرجح لعدد األسهم یضع في االعتبار المتوسط المرجح ألثر التغيرات في األسهم العادیة خالل  )د
(أ) و(ب)). 
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٦١

الممتلكات والمكائن والمعدات - ١٦
رأس المال تحسينات على أدوات أثاث مكائن

اإلجمالي قيد التنفيذ مباني مستأجرة ومعدات وتركيبات سياراتتركيباتوآالت مباني أراضي 
مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون 
درهم درهم  درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم 

التكلفة 
٢٬٠٢٢٬١-٢٠٢٠٤٤٬٣٦٢٣٬٩١٬١٤٧٬٧١٢٨٬٩٣٠٬٩١٧٬٢١٩٬٩٩٬٣ینایر ١في 

٧٬٨١٦٬١-٠٬٢٥٬٨٠٬٨٠٬٥٠٬١٠٬٩-إضافات 
محول من األعمال الرأسمالية

-)٤٬٠(----٢٬٦١٬٤--قيد التنفيذ 
)٠٬٧(----)٠٬٧(----استبعادات 

)٤٬٠(---)١٬٠(--٣٬٠)٢٬٠()٤٬٠(فروق صرف العمالت األجنبية
٢٠٢٠٤٣٬٩٦٢٣٬٩١٬١٥٦٬٤١٣١٬١٣٠٬٧١٧٬٢٢٠٬٨٩٬٣٣٬٨٢٬٠٣٧٬١دیسمبر ٣١في 

١٨٬٨٠٬٢٠٬٣٥٬٦١٬٠١٬٢١٧٬٣٤٤٬٤--إضافات 
محول من األعمال الرأسمالية

-)٠٬٩(--٠٬٣-٠٬٤٠٬٢--قيد التنفيذ 
مستحوذ عليها لدمج 
١٬٢١٠٬٢٥٬٦٣٬٠١٬٠٢١٬٠----)) ١(ب) (١٣األعمال (إیضاح 

معاد تصنيفها إلى موجودات 
)١٠٬٢()٠٬٧(-)١٬٢()٠٬١()٠٬٤(-)٥٬٧()١٬٩()٠٬٢((د)) ١٤محتفظ بها للبيع (إیضاح 

توقف عن تثبيت استبعاد 
)٢٦٥٬٠(--)٣٬٥()٣٬٢()٠٬٣(-)٨٦٬٢()١٥٦٬٤()١٥٬٤(شركة تابعة

---)١٥٬٣(-٠٬١)٠٬٧(-٤٠٬٥)٢٤٬٦(تحویالت 
)٥٬٢()٢٬٠(-)٠٬٣(-)٠٬١(-)١٬٤()٥٠٬(-فروق صرف العمالت األجنبية

٢٠٢١٧٬٣٦٬٥٠٥٣٬٠٨٢١٬٨٬١٣٠٥٬٣١٠٬٣٠١٬٧٥٬١٣٣٬٢٠١٬٨٢٤٬٨دیسمبر ٣١في 



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٦٢

(تتمة)الممتلكات والمكائن والمعدات - ١٦
رأس المال تحسينات على أدوات أثاث مكائن

اإلجمالي قيد التنفيذ مباني مستأجرة ومعدات وتركيبات سياراتتركيباتوآالت مباني أراضي 
مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون 
درهم درهم  درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم 

وانخفاض القيمةاالستهالك
١٬٠٠٧٬٣-٢٣١٬٦٦٠٧٬٧١١٢٬٣٣٠٬٩١٦٬١٠٬٦٨٬١-٢٠٢٠ینایر ١في 
٩٣٬٢-٢٦٬٤٥٧٬٧٥٬٢٠٬٥٠٬٦٢٬٣٠٬٥-)) ب(ملحوظة (للسنة

٣٧٬٧------٣٧٬٧--انخفاض القيمة للسنة (ملحوظة و) 
)٠٬٧(----)٠٬٧(----استبعادات 

)٧٬١(----)٠٬١(-)١٬٦(--فروق صرف العمالت األجنبية
١٬١٣٥٬٨-٢٥٨٬٠٧٠١٬٥١١٧٬٥٣٠٬٦١٦٬٧٢٬٩٨٬٦-٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 
٧٥٬٩-٢٠٬٢٤٨٬١٣٬٦٠٬٤١٬٩١٬٠٠٬٧-)) ب(ملحوظة (للسنة

معاد تصنيفها إلى موجودات 
)٦٬٧(--)٠٬٩()٠٬١()٠٬٣(-)٤٬٦()٠٬٨(-(د)) ١٣محنفظ بها للبيع (إیضاح 

توقف عن تثبيت استبعاد 
)٢٤٬٠(--)١٬٩()١٬٠()٠٬٣(-)٩٬٧()١١٬١(-شركة تابعة

)٥١٬(--)٠٬٢(---)٢١٬()٠٬١(-فروق صرف العمالت األجنبية
٥٬١٧٩١٬-٢٬٢٦٦١٬٧٣٤١٬١٢١٤٬٣٠٥٬١٧٩٬٠٣٬٩-٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

صافي القيمة الدفتریة:
٢٠٢١٧٬٣٤٬٢٣٩٢٬٣٤٨٧٬٩٬١١٥٬١٢٢٬٦٢٬٤٣٬٢٠٣٬٦٤٥دیسمبر ٣١في 
٢٠٢٠٩٬٤٣٩٬٣٦٥٩٬٤٥٤٦٬١٣٠٬١٥٬٠٩٬١٧٧٬٠٣٬٨٩٠١٬٣دیسمبر ٣١في 



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٦٣

(تتمة)الممتلكات والمكائن والمعدات - ١٦

).٢٦التسهيالت البنكية (اإلیضاح  یتم رهن بعض الموجودات الثابتة لدى المجموعة مقابل  )أ(

أدرج االستهالك أعاله المحمل للسنة في بيان الدخل الموحد كما یلي:)ب(
٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهمدرهم

٦٣٬٥٦٥٬٦)٥تكلفة المبيعات (إیضاح  
١٠٬٢٢٤٬٣)٨مصاریف عمومية وإداریة (إیضاح  

٢٬٢٣٬٣)٧مصاریف بيع وتوزیع (إیضاح  
٩٬٧٥٩٣٬٢

ــاء المصـــــــنع والمباني المرتبطة به) ج( مليون درهم)  ٣٬٧-٢٠٢٠مليون درهم (٣٬٧للشـــــــركة األم على قطع أراضـــــــي بمبلغتم إنشـــــ
.مملوكة لحكومة رأس الخيمة

ــنة  خالل  ) د( ــ الممتلكات والمكائن والمعدات، بعض مقابل  مليون درهم٣٧٬٧، تم تثبيت خســــــارة انخفاض في القيمة بمبلغ٢٠٢٠ســ
واســـتخدام الموجودات بأقل من  لخســـائر المتراكمة المبلغ عنها لصـــافي انتيجة  لتعدیل القيمة الدفتریة إلى قيمتها القابلة لالســـترداد 

ــا ا ربــ ذلــك في بيــان األتثبيــت  یتم  و .  طــاقتهــا اإلنتــاجيــة ائن  والمكــ انخفــاض في قيمــة الممتلكــات  "ر الموحــد على أنــه  ئح أو الخســـــــــــــ
مليون ٢٨١٬٠-٢٠٢٠مليون درهم (٢٥٢٬٢والبالغ٢٠٢١دیســــــــمبر ٣١. اســــــــتند المبلغ القابل لالســــــــترداد كما في  "والمعدات

لبعض التكلفة (أي طریقة تكلفة االستبدال المستهلكة) منهجية إلى القيمة العادلة ناقًصا تكلفة االستبعاد المحددة باستخدام  )درهم
مخصـص ناقصـًا  وهو یسـتند إلى تكلفة االسـتبدال  معتمد مسـتقل مقّيم  تم إجراء التقييم من قبل  وقد . الممتلكات والمكائن والمعدات

اإلهالك أو خسارة القيمة الناشئة عن الحالة والمرافق والعمر والبلى والتقادم.
االنخفاض في قيمة وحدة منتجة للنقداختبار ) ه(

لهذا الغرض استخدمت اإلدارة توقعات التدفقات النقدیة لوحدة األعمال بناًء على الموازنات المالية المعتمدة حسب األصول من  
٪ ١٥٬٥مجلس اإلدارة والتي تغطي فترة خمس سنوات. إن معدل الخصم المطبق على توقعات التدفقات النقدیة خالل السنة هو  

- ٢٠٢٠سنویًا (٪٢٥إلى  ٪٥). وإن معدل النمو المتوقع في اإلیرادات خالل السنوات الخمس القادمة هو ٪١٥٬٥- ٢٠٢٠(
.٪٢سنویًا). وإن معدل النمو النهائي المرصود في الموازنة بعد خمس سنوات هو ٪٣٤إلى ٪٥

المستخدمةاالفتراضات الرئيسية المستخدمة في حساب القيمة 
فيما یلي توضيح لكل افتراض من االفتراضات الرئيسية التي استندت عليها اإلدارة في توقعاتها للتدفقات النقدیة إلجراء اختبار  

االنخفاض في قيمة الممتلكات والمكائن والمعدات.

للهوامش اإلجمالية المرصودة بالموازنة هو  إن األساس المستخدم لتحدید القيمة المحددة  -الهوامش اإلجمالية المرصودة بالموازنة  
متوسط الهامش اإلجمالي المحقق خالل السنتين الماضيتين قبل سنة الموازنة، والذي تتم زیادته بحسب التحسينات المتوقعة في  

). ٪٤٦- ٢٠٢٠(٪٥٠الكفاءة. بلغ الهامش اإلجمالي المرصود بالموازنة 

ي تم حسابه ليعكس كًال من القيمة الزمنية لألموال والمخاطر الخاصة بالموجودات  إن معدل الخصم للسنة الذ-معدل الخصم  
). ٪١٥٬٥-٢٠٢٠(٪١٥٬٥تم تقدیره من بيانات السوق بنسبة 

تتضمن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بشكل رئيسي إجراء تعدیل / تحسين جوهري لمصنع الشركة األم.)و



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٦٤

الموجودات غير الملموسة - ١٧
العالقات برنامج العالقاتالعالقاتاالسمالتراخيص 
اإلجمالي أخرى مع المستشفيات الوالء مع العمالء مع المورد التجاري والتصاریح 

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

: التكلفة
٧٬٧٤١٬١-----٢٠٢١٣٣٬٤و٢٠٢٠ینایر ١في 
عند دمج األعمال (إیضاح ستحوذ عليه مال

٣٬١٧٣-٢٬٥٣٨٬٢٦٦٬٣٥٢٬٢٢٥٬٣٥-))١(ب)(١٣
٢٠٢١٤٬٣٣٢٬٥٣٨٬٢٦٦٬٣٥٢٬٢٢٥٬٣٥٧٬٧٤٬٢١٤دیسمبر ٣١في 

:إلطفاء المتراكما
٥٬٣٢١٬٠-----٢٠٢٠١٥٬٧ینایر ١في 

٣٬٢١٬٥-----٨٬٢) ٨للسنة (إیضاح  

٧٬٦٢٦٬١-----٢٠٢٠١٨٬٥دیسمبر ٣١في 
١٬١١-٩٬٠٨٬١٧٬١٩٬٣-٨٬٢) ٨للسنة (إیضاح  

٠٬٩١٬٨١٬٧٣٬٩٦٬٧٢٬٣٧-٢٠٢١٣٬٢١دیسمبر ٣١في 

القيمة الدفتریة:صافي 
٢٠٢١١٬١٢٢٬٥٣٩٬٢٥٨٬٣٣٥٬٢٠٦٬٣١٠٬١٢٬١٧٧دیسمبر ٣١في 

٠٬١٠٬١٥-----٢٠٢٠٩٬١٤دیسمبر ٣١في 



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٦٥

الموجودات غير الملموسة (تتمة)- ١٧

)). ٢(ب)( ١٣(إیضاح ٢٠٢١دیسمبر  ٣١المستحوذ عليها تم تقييمها بشكل مؤقت كما في غير الملموسة إن الموجودات

المخزون - ١٨

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

١٤٦٬٨١٢٧٬٨))ب(ملحوظة (مواد أولية
٦٤٬٠٤٧٬٤))ب(ملحوظة (مواد التعبئة

١٦٬٤١٨٬٦األعمال قيد التنفيذ 
٤٢٠٬٦٩٧٬٨بضاعة تامة الصنع 
٩٬٠١٥٬٨بضاعة في الطریق 

١٨٬٦١٨٬٥مواد استهالكية
٠٬٤١٣٤٬٣قطع غيار  

٧١٦٬٤٣٦٠٬٢
) ٥٦٬٠()٧٬٥٥((ملحوظة (أ)) مخصص خسائر المخزون ناقصًا: 

٦٦٠٬٧٣٠٤٬٢
) ٩٬٩()٨٬٦())و(١٤(إیضاح  للبيعا ه ناقصًا: المخزون العائد إلى موجودات محتفظ ب

٩٬٦٥٣٢٩٤٬٣

للمجموعة كانت كما یلي: خسائر المخزون إن الحركات في مخصص أ)
٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

٥٦٬٠١٨٬٠ینایر ١في 
١٦٬٤٤٦٬٤محمل خالل السنة 

) ٨٬٤()٣٨٬٤(مشطوبات خالل السنة
-٧٬٢١لدمج األعمال خالل السنةمستحوذ عليه 

٧٬٥٥٥٦٬٠دیسمبر  ٣١في 

طرف ثالث.یحتفظ بها مليون درهم) التي ٩٬٢-٢٠٢٠مليون درهم (٥٬٨بمبلغالمواد الخام ومواد التعبئة ذلكیشملب)



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٦٦

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر- ١٩

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

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

١٩٬٥١٩٬٦داخل أسواق دولة اإلمارات العربية المتحدة 
١٬٠-أسواق دول المجلس التعاون الخليجي األخرى في 

٥٬١٩١٩٬٧

فيما یلي الحركات في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر: 
٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

١٩٬٧٢٢٬١ینایر ١في 
) ٠٬١()٠٬٢(استبعادات خالل السنة

) ٢٬٣(-عند إعادة التقييم الخسائر

٥٬١٩١٩٬٧

-٢٠٢٠مليون درهم (١٩٬٥و)مليون درهم١٩٬٧-٢٠٢٠مليون درهم (١٩٬٥تتضمن االستثمارات البالغة،  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في  
مواد التعبئة. یبلغ استثمار المجموعة في  یتعلق باستثمار في أسهم غير مدرجة لمنشأة تعمل في مجال تصنيع فيما )مليون درهم١٩٬٥

٪. وقامت اإلدارة بإجراء تقييم وسجلت االستثمار بالقيمة العادلة. تم احتساب القيمة العادلة ناقصًا تكاليف ٧٬٢٥أسهم هذه المنشأة  
. ویتم تصنيفها على أنها قيم عادلة من المستوى )التدفقات النقدیة المخصومةطریقة  -٢٠٢٠األرباح ( زیادة نموذج االستبعاد باستخدام

ائتمان الطرف المقابل  مخاطر  بالمالحظة بما في ذلك  معطيات غير جدیة  بسبب إدخال  قياس القيمة العادلة  مستویات  من  الثالث 
). ٣٤(إیضاح  

ذمم مدینة تجاریة وأخرى - ٢٠
٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

٦٤٩٬٤٨٥١٬٠تجاریةذمم مدینة 
) ٤١٧٬٨()٤٬١٧٢()) أ(ملحوظة (ناقصًا: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

٤٧٧٬٠٤٣٣٬٢
١٧٤٬٢-مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة 

٤٩٬٥٢٣٬٤دفعات مقدمة إلى الموردین 
٩٬٥٩٬٢مصاریف مدفوعة مقدماً 

-٢٬٥الذمم المدینة من الموردین خصومات وعموالت وخصم 
١٣٬٣١٧٬١ذمم ضریبة القيمة المضافة المدینة 

٩٬٣٣٨٬١٤ذمم مدینة أخرى 

٥٨٥٬٧٦٧١٬٩
ناقصًا: الذمم المدینة التجاریة واألخرى العائدة 

) ٢٤٬٢()٨٬٣())و(١٤محتفظ بها للبيع (إیضاح  الللموجودات 

٩٬٥٨١٦٤٧٬٧



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٦٧

ذمم مدینة تجاریة وأخرى (تتمة)- ٢٠

إن الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة خالل السنة هي كما یلي: )أ
٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

٤١٧٬٨٤١٥٬٩ینایر ١في 
٢٬٠١٬٩للسنة

-)٢٩٢٬٢(مشطوبات خالل السنة
-٨٬٤٤األعمال خالل السنةمستحوذ عليه لدمج 

٤٬١٧٢٤١٧٬٨في نهایة السنة

، فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء تعليقًا مؤقًتا على تصدیر منتجات الشركة األم إلى المملكة العربية السعودیة.  ٢٠١٨خالل سنة  )ب
وبالتالي یتم تصدیر جميع المنتجات التي تباع في المملكة العربية تتعامل الشركة مع موزع حصري في المملكة العربية السعودیة،  

السعودیة إلى ذلك الموزع. نتيجة لهذا الحظر، حدث تراجع كبير في األنشطة التجاریة بين الشركة األم وموزعها السعودي. وتدهورت  
مليون درهم فيما یتعلق باألرصدة المستحقة  ٢٨٧٬١قيدت اإلدارة مخصصًا بمبلغ  ٢٠١٨، في  آجال استحقاق الذمم المدینة، وبالتالي

من هذا الموزع.  

ــــنةخالل   ــــمبر٣١المنتهية في  الســ ـــدة القائمة ووافقت على  ٢٠٢١دیســ ــــویة األرصـــ ــــركة األم بالتفاوض مع الموزع لتســ ، قامت إدارة الشــ
دیســـــــمبر٣١المنتهية في  الســـــــنةمليون درهم خالل ٣٣٬١مليون درهم. وبناًء عليه، تم تثبيت أرباح بمبلغ ١٥٬٤التســـــــویة مقابل مبلغ 

.وتم تسجيلها ضمن "دخل آخر" في بيان األرباح أو الخسائر عند تسویة جميع األرصدة القائمة٢٠٢١

٣١عند إجراء التسـویة مع الموزع السـعودي، قامت إدارة الشـركة األم بتسـویة جميع أرصـدة المدینون التجاریون والمطلوبات حتى تاریخ  
القة ضمن البيانات المالية الموحدة.وقامت بإعادة قيد المخصصات ذات الع٢٠٢١مایو 

.)٣٣ن في مخاطر االئتمان (إیضاح يالتجاری نيبالمدینیتم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة )ج

مليون  ٤١٧٬٨-٢٠٢٠مليون درهم (١٧٢٬٤تم تكوین مخصص للمبالغ المقدرة لالنخفاض في قيمة الذمم المدینة التجاریة بقيمة )د
درهم). تم تحدید هذا المخصص بناًء على افتراضات بشأن مخاطر التعثر في السداد ومعدالت الخسائر المتوقعة. تستخدم المجموعة  

تراضات وتحدید مدخالت حساب االنخفاض في القيمة، استنادًا إلى البيانات السابقة للمجموعة وظروف  األحكام عند القيام بهذه االف
السوق الحالية وكذلك التقدیرات المستقبلية في نهایة كل فترة محاسبية.

ابق المعدل  بالنسبة للمبلغ المستحق من طرف ذي عالقة، تم تقييم مخصص االنخفاض في القيمة على أساس معدل التعثر الس)ه
خسائر االئتمان  لتأثير  لم یكن هناك أي  . استناًدا إلى المبلغ القائم وتاریخ التعثر والتحصيل الالحق،  حسب أحد العوامل المستقبلية

المتوقعة.

ت االئتمان المتوقعة. یمكن االطالع على المعلوما بالنسبة للذمم المدینة المتبقية، تم تكوین مخصص على أساس نموذج خسائر)و
ية  المتعلقة بالموجودات المالية للمجموعة والتي تخضع لنموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقاریر المال

.٧- ٣ومنهجية االنخفاض في القيمة للمجموعة في االیضاح ٩رقم 
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٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٦٨

ذمم مدینة تجاریة وأخرى (تتمة)- ٢٠

المدینة التجاریة هو كالتالي: إن تحليل أعمار الذمم )ز

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

٤٥٢٬٤٢٤٧٬٧یوماً ١٨٠إلى ٠من 
١٧٬٨١٠٬٨یوماً ٣٦٥إلى ١٨١من 

١٧٩٬٢٥٩٢٬٥یوماً ٣٦٥أكثر من 

٩٬٤٦٤٨٥١٬٠

التجاریة من تاریخ منح االئتمان ألول مرة حتى تاریخ إعداد التقریر  تراعي المجموعة أي تغيير في الجودة االئتمانية للذمم المدینة  )ح
المالي. إن المبالغ المدرجة للذمم المدینة التجاریة واألخرى للمجموعة مصنفة بالدرهم اإلماراتي والدوالر األمریكي والجنيه المصري. 

قيمة المدرجة لكل فئة من الذمم المدینة. ال تحتوي الفئات  إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاریخ إعداد التقریر هو ال)ط
األخرى من الذمم المدینة التجاریة واألخرى على موجودات تعرضت النخفاض في قيمتها.

لنقدیة وشبه النقدیةا- ٢١

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

األرصدة لدى البنوك: 
١٤٨٬٢٧٥٬٩الحساب الجاري 

-١٧٬٤ودائع بنكية قصيرة األجل 
٤٬٣١٬١نقد في الصندوق 

١٦٩٬٠٧٧٬٠

ناقصًا: النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك 
) ٣٬٣()٩٬٧((و)) ١٤العائدة إلى موجودات محتفظ بها للبيع (إیضاح 

١٥٩٬٣٧٣٬٧األرصدة لدى البنوك والنقد 
-)١٦٬٣(ألجل تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من سنة واحدةودائع ناقصًا: 

٠٬١٤٣٧٣٬٧وشبه النقدیة یةنقدال

إن الودائع ألجل تترتب عليها فائدة باألسعار التجاریة. 
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٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٦٩

رأس المال- ٢٢

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل 
سهم عادي   ١٬١٥٥٬٢٢٧٬٨١١-٢٠٢٠سهم عادي (١٬١٥٥٬٢٢٧٬٨١١

٣٬١٥٥١٬١٬١٥٥٬٣درهم لكل منها ١بقيمة اسمية 

القاعدة الرأسمالية للشركة من خالل تخفيض إعادة هيكلة،  ٢٠٢٠ینایر  ١٦قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاریخ  )أ
مليون درهم. وبناًء عليه، تمت  ٥٠٣٬٢بمبلغ ٢٠١٩دیسمبر ٣١رأس المال المصدر عن طریق إطفاء الخسائر المتراكمة كما في 

السنة . وخالل  ٢٠٢٠أبریل  ٩الموافقة على تخفيض رأس المال في اجتماع الجمعية العمومية السنوي من قبل المساهمين في  
وتسجيله من قبل السلطات والجهات التنظيمية المعنية  ، تمت الموافقة على تخفيض رأس المال  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١المنتهية في  

في  المبينة تفصيًال  مليون درهم، قبل الزیادة في رأس المال  ٦٥٥٬٣، وبالتالي تم تخفيض رأس المال إلى  السلطات المعنيةلدى  
(ب) أدناه. الملحوظة 

، بعد تخفيض رأس المال، زیادة رأس مال  ٢٠٢٠ینایر  ١٦قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاریخ  ،  ٢٠٢٠خالل)ب
. وبناًء عليه، تمت الموافقة أیًضا على زیادة رأس المال في اجتماع  األسهمإصدار  مليون درهم من خالل حقوق ٥٠٠الشركة بمبلغ  

٥٠٠، تم جمع  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١المنتهية في  السنة  . وخالل  ٢٠٢٠أبریل  ٩الجمعية العمومية السنوي من قبل المساهمين في  
یوليو  ١٢إلى  ٢٠٢٠یونيو  ٢٩ن  والذي تم في الفترة ماألسهم  إصدار  حقوق  ل مليون درهم لزیادة رأس المال من خالل طرح عام  

مليون درهم.١،١٥٥٬٣وبلغ رأس المال الجدید ٢٠٢٠یوليو ٢٨درهم لكل سهم. وقد اكتملت الصفقة بتاریخ ١، بما یمثل ٢٠٢٠

االحتياطي القانوني - ٢٣

، أنشأت الشركة احتياطًيا قانونيًا  (وتعدیالته)٢٠١٥لسنة ٢وفقًا لقانون الشركات التجاریة االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 
لذلك، لم یتم ،٢٠٢١دیسمبر  ٣١نظرًا ألن الشركة تكبدت خسائر متراكمة كما في  .٪ من األرباح لكل عام١٠بتخصيص ما نسبته  

تكوین أي مخصص إضافي في االحتياطي القانوني. هذا االحتياطي غير قابل للتوزیع إال في الحاالت التي یسمح بها القانون. 

الحصص غير المسيطرة- ٢٤

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

١٬٧١٦٨٬٨الحصص غير المسيطرة 

، قام طرف مساهم بحصة األقلية في إحدى الشركات التابعة للمجموعة في المملكة العربية ٢٠٢١دیسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في 
مليون درهم).١٣٬٦-٢٠٢٠مليون درهم (١٬١السعودیة بضخ رأس مال بقيمة 

في   المنتهية  السنة  وخالل  ذلك،  على  تم  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١عالوًة  التابعة  ،  للشركات  المسيطرة  غير  الحصص  تثبيت  عن  التوقف 
مليون درهم على حساب استبعاد الشركات التابعة.١٣٦٬٥للمجموعة، جلفار بنغالدیش وألفا فارما بمبلغ 
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٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٧٠

نهایة الخدمة للموظفين  أةمخصص مكاف- ٢٥

إن الحركة في مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين هي كما یلي:
٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

٥٩٬٤٦٢٬٩ینایر ١في 
١٠٬٥١١٬٣المقدم خالل السنة
)١١٬٩()٨٬٦(المدفوع خالل السنة

-)١٬٩(التوقف عن التثبيت عند استبعاد شركة تابعة
-٤٬٢٠))١(ب)(١٣(إیضاح  دمج األعمال خالل السنةعند مستحوذ عليه 

٧٩٬٨٦٢٬٣دیسمبر ٣١في 
ناقصًا: مكافآت نهایة الخدمة للموظفين العائدة إلى بند المطلوبات 

)٢٬٩(-))و(١٤المرتبطة مباشرًة بالموجودات المحتفظ بها للبيع (إیضاح 

٨٬٧٩٥٩٬٤
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٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٧١

واألخرى البنكيةالقروض والتسهيالت - ٢٦

٢٠٢١٢٠٢٠تاریخ االستحقاق سعر الفائدة (%) 
مليون مليون 
درهم درهم 

بنكية متداولة قروض 
تترتب عليها فوائد 

١٥٦٬٨-عند الطلب ٪٣أشهر زائدًا ٣بسعر إیبور لفترة سحوبات على المكشوف
سحوبات على المكشوف

-٥٤٬٤عند الطلب ٪٢أشهر زائدًا ٣بسعر إیبور لفترة وإیصاالت األمانة 

أ)) قروض بنكية وأخرى (ملحوظة
٧٠٬٨-٢٠٢٦مایو ٣١٪٢٬٧٥أشهر زائدًا ٣بسعر إیبور لفترة مليون درهم ٣٠٠قرض بمبلغ 
١٣٧٬٧-٢٠٢١دیسمبر ٣١٪ ٢٬٥بسعر إیبور لفترة شهرًا زائدًا +مليون درهم  ١٥٠قرض بمبلغ 
١٥٬٨-٢٠٢١أبریل ٢٨٪١٬٦٥أشهر زائدًا +٣بسعر إیبور لفترة مليون درهم ٥٠قرض بمبلغ 
٨٬٩-٢٠٢١مایو ١٦٪ ٢سيبور زائدًا +مليون ریال سعودي١٠قرض بمبلغ 

إجمالي القروض والتسهيالت المتداولة 
٥٤٬٤٣٩٠٬٩التي تترتب عليها فوائد 

غير متداولة قروض وتسهيالت 
تترتب عليها فوائد 

قروض بنكية وأخرى (إیضاح أ)) 
-٢٠٣٠٦٦٥٬٠یوليو ١٧٪٢٬٥٠أشهر زائدًا ٣بسعر إیبور لفترة مليون درهم ٧٥٠قرض بمبلغ 
٩٬٢٢٠-٢٠٢٦مایو ٣١٪٧٥٬٢أشهر زائدًا ٣بسعر إیبور لفترة مليون درهم ٣٠٠قرض بمبلغ 

٤٬٧١٩٨٬٦١١إجمالي القروض البنكية التي تترتب عليها فوائد 

تتألف القروض البنكية واألخرى مما یلي:)أ

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

-٦٦٥٬٠))١(إیضاح ب (قرض مشترك
١٣٧٬٧-)) ٢(إیضاح ب (قروض اإلجارة
٣٬٣١٧-)) ٣(إیضاح ب (قروض أخرى 

٠٬٦٦٥٠٬٤٥٥
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٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٧٢

(تتمة)البنكية واألخرى القروض والتسهيالت - ٢٦
البنكية هي كما یلي:للقروض والتسهيالت ب) إن السمات الرئيسية 

قرض مشترك)١

ـــــــنةخالل   ـــــــمبر٣١المنتهية في  الســ ـــــــترك مع مجموعة من البنوك  ٢٠٢١دیســ ـــــــركة األم اتفاقية ترتيب قرض مشــ ، أبرمت الشــ
ــــهيل قرض إجارة ألجل بقيمة  مليون درهم وتســــــهيل تقليدي لرأس  ١٥٠المحلية. یتكون إجمالي التســــــهيالت المشــــــتركة من تســ

مليار درهم. ١٬٠١لتسـهيل یبلغ مليون درهم بحجم إجمالي ل٦٠٠مليون درهم وتسـهيل تقليدي بقيمة  ٢٦٠المال العامل بقيمة 
مليون درهم. إن القرض ألجل المسحوب بمبلغ ٢٩٥٬٣كما في تاریخ التقریر، كان لدى الشركة تسهيالت غير مسحوبة بقيمة 

ــهيل اإلجارة و١٥٠مليون درهم (٦٦٥ ــ ــــهيالت التقليدیة) كما في تاریخ التقریر  ٥١٥مليون درهم من تســ مليون درهم من التســ
.٢٠٢٣یوليو  ٣٠ع على أقساط ربع سنویة تبدأ من یستحق الدف

وفًقا لشـروط االتفاقية، تلتزم الشـركة األم بسـداد جميع المطلوبات الحالية. وبناًء عليه، قامت الشـركة األم بسـداد القرض الحالي  
لمالية، وعليه، لم  من عائدات قيمة عملية الســــــــــحب. لم تســــــــــتوف عمليات إعادة هيكلة هذا القرض معایير تعدیل المطلوبات ا

یكن هناك أي تاثير على البيانات المالية الموحدة.

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

 الرهن السلبي على الموجودات باستثناء أو إذا تم تحدیدها كموجودات مسموح بها.
 أعمالها وموجوداتها (بما في ذلك الموجودات المضــــــــمونة والموجودات التي تمثل  التنازل عن بوليصــــــــة التأمين على

.موجودات اإلجارة من وقت آلخر)
  ــبة والتعهد بتوجيهها ســـــنوًیا من خالل حســـــاب تحصـــــيل  ٪٧٥التنازل عن الذمم المدینة للعمالء الرئيســـــيين حتى نســـ

.المدین لدى البنك
  والمخزون تالممتلكات والمكائن والمعدارهن عام على.
 (أ)).١٢لشركة تابعة (إیضاح  ضمان تجاري

تخضــــع اتفاقية قرض المجموعة المشــــترك لشــــروط العهود، حيث یتعين على الشــــركة اســــتيفاء بعض النســــب المالية الرئيســــية
.٢٠٢٢دیسمبر ٣١وسيتم تطبيقها لالختبار من السنة المنتهية في  

قرض اإلجارة )٢

حصـــــــــلت المجموعة على قروض اإلجارة ألغراض ســـــــــلفيات عامة للشـــــــــركة. القروض مضـــــــــمونة مقابل الموجودات الممولة  
ـــاط دوریة. قامت المجموعة برهن بعض الموجودات (ما یعادل تقریبًا مبلغ قرض اإلجارة) مقابل   ـــدادها على أقســــ ــتحق ســــ ویســـــ

.بند المطلوبات بالكامل من قبل المجموعة، تم سداد ٢٠٢١دیسمبر٣١المنتهية في السنة القرض. خالل 

حصلت المجموعة على تسهيالت بنكية مقابل الضمانات التالية:

الرهن السلبي على بعض الموجودات •
مليون درهم والتعهد بتوجيهها سنوًیا من خالل حساب تحصيل المدین ١٥٢التنازل عن الذمم المدینة بمبلغ ال یقل عن  •

لدى البنك. 
وثيقة التأمين على بعض الموجودات. التنازل عن •
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البنكية واألخرى (تتمة)القروض والتسهيالت - ٢٦
القروض األخرى ) ٣

حصـلت المجموعة على قروض طویلة وقصـيرة األجل من بنوك محلية لتمویل شـراء آالت ومعدات المصـنع ولتأمين متطلبات  
دیسمبر ٣١المنتهية في السنة رأس المال العامل. یتم احتساب الفائدة على هذه القروض على أساس شهري/ربع سنوي خالل  

مجموعة.، تم سداد بند المطلوبات بالكامل من قبل ال٢٠٢١

١٥٠وقرض إضافي بمبلغ مليون درهم١٥٠، حصلت المجموعة على تسهيل قرض من أحد المساهمين بمبلغ ٢٠١٩خالل  
ــــركة األمعلى الموجودات الالقرض مضــــــمون من خالل رهن وكان  . ٢٠٢٠مليون درهم خالل   فائدة  ، وتترتب عليه  منقولة للشــ

مســـــــتحقة  الرصـــــــدة  األطراف ذات عالقة مقابل إلى األضـــــــمانات بنكية من/أيتقدیم/لم یتم اســـــــتالمو ٪.  ٣٬٥بمعدل إیبور + 
، تم سداد القرض بالكامل.٢٠٢٠دیسمبر ٣١. خالل السنة المنتهية في ممنهم/ إليه

ج)  السحب على المكشوف من البنوك 

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

:دیسمبر٣١إن سلفيات البنك للمجموعة مصنفة بالعمالت التالية كما في  د)  
٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

٧١٩٬٤٦٠٢٬٠درهم إماراتي 
٨٬٩-ریال سعوي

٤٬٧١٩٨٬٦١١

هـ) إن الحركة في السلفيات كانت كما یلي: 

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

٦١١٬٨٩٠٢٬٨في بدایة الفترة/ السنة
) ٤٥٠٬٥()٥٥٠٬٠(ناقصًا: القروض المسددة خالل السنة 

٦٦٥٬٠١٦٠٬٠زائدًا: عمليات سحب جدیدة
-٢٬٤))١(ب) (١٣دمج األعمال (إیضاح زائدًا: المستحوذ عليه عند 

) ٠٬٥(-ناقصًا: أرباح صرف العمالت األجنبية
-)٨٬٩(ناقصًا: مبالغ تم التوقف عن تثبيتها عند استبعاد شركة تابعة 

٤٬٧١٩٨٬٦١١في نهایة السنة 
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٧٤

والمبالغ المستحقة الدفعالذمم الدائنة- ٢٧

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

٢٨٣٬٣١٠٠٬٥ذمم دائنة
٣٤٬٥١٢٨٬٣)٣٤مطلوبات االسترداد (إیضاح 

٣٩٬٠٣٥٬٤) ٤(إیضاح مستحقة الدفعتعموال
٨٬٥٣١٬٠) ٤من العمالء (إیضاح دفعات مقدمة

٢٣٬٣١٧٬٤الخصومات والمستحقات 
١٤٬٨١٦٬٦األرباح غير الموزعة غير المطالب بها

٣٥٬٩١٤٬٨مزایا الموظفين مستحقة الدفع 
٥٣٬٢٩٬٢مصاریف مستحقة 

٢٬٢-عالقة  يمبالغ مستحقة لطرف ذ
-٥٬٩مخصص ضریبة الدخل والزكاة  

-٣٬٢ضریبة معاملة عقاریة 
٥٬٥٦١٧٬٢أخرى 

٥٥٨٬١٣٧٢٬٦
ناقصًا: الدائنون التجاریون والمبالغ المستحقة الدفع

العائدة مباشرًة إلى بند المطلوبات المالية
) ٣٤٬١()٠٬٨())و(١٤المرتبطة بالموجودات المحتفظ بها للبيع (إیضاح 

١٬٥٥٠٣٣٨٬٥

ة المؤجلاالیرادات-٢٨

تقدم المجموعة بضاعة مجانية لموزعيها كجزء من أنشطتها التسویقية. ویمكن أن تتضمن هذه الترتيبات التزام أداء فردي واحد أو أكثر  
بناًء على طبيعة الحمالت التسویقية التي تجریها المجموعة. وقد تتضمن العوامل ١٥وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  

ر على االستنتاج حول ما إذا كان الترتيب یتضمن التزام أداء فردي واحد أو أكثر (من بين العوامل األخرى) توقعات العميل من التي تؤث
العقد والطبيعة المميزة للمنتجات والخدمات ودرجة التكامل أو الترابط بين مختلف المنتجات والخدمات. ویتطلب هذا التقييم إجراء أحكام 

المجموعة.جوهریة من جانب

، تعتبر توزیعات البضاعة المجانية التزام أداء فردي ویتم تأجيل اإلیرادات إلى الحد ١٥وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  
لخبرات الذي یكون فيه التزام البضاعة المجانية قائمًا. ویتم تقدیر التزام البضاعة المجانية في وقت البيع بناًء على المعلومات المتوفرة وا

السابقة.  

، تمت تسویة التزام البضائع المجانية بالكامل. إن صافي المبلغ لإلیرادات المؤجلة كما في  ٢٠٢١دیسمبر٣١المنتهية في السنةخالل 
).رهممليون د٢٠٧٬٠–٢٠٢٠كان ال شيء (٢٠٢١دیسمبر٣١



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٧٥

األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة - ٢٩
تتكون األطراف ذات العالقة من مساهمي الشركة الرئيسيين، وكبار موظفي اإلدارة العليا والشركات التابعة والشركات الشقيقة وأعضاء 
مجلس اإلدارة والشركات األخرى التي یسيطر عليها المساهمون أو أعضاء مجلس اإلدارة بشكٍل مباشر أو غير مباشر أو التي یمارسون 

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

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

المبالغ المستحقة من طرف ذي عالقة)أ
٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

١٧٤٬٢-)٢٠(إیضاح )محتفظ بها سابقاً فارمسيز ذ.م.م (شركة شقيقة بالنت

األطراف ذات العالقةاألحكام والشروط مع 
بالنسبة للمبلغ المستحق من طرف ذي عالقة، تم تقييم مخصص االنخفاض في القيمة على أساس معدل التعثر السابق المعدل مع  
م عامل تطلعي. استناًدا إلى المبلغ القائم وتاریخ التعثر والتحصيل الالحق، فإن تأثير خسائر االئتمان المتوقعة غير جوهري، وبالتالي ل

أطراف ذات عالقة مقابل من/إلىیتم تكوین أي مخصص فيما یتعلق بهذا الرصيد المستحق. لم یتم تقدیم/ أخذ أیة ضمانات بنكية  
األرصدة المستحقة إلى/ من هذه األطراف.  

معامالت األطراف ذات العالقة)ب 

العالقة أثناء األعمال العادیة بناًء على الشروط واألحكام أبرمت المجموعة خالل السنة المعامالت الجوهریة التالية مع األطراف ذات  
المتفق عليها فيما بين الطرفين: 

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

٤٬٥٦١٠٢٬٥محتفظ بها سابقاً شقيقة  مبيعات لشركة 

-٣٢٬٨مطلوبات مستحقة تم إعادة قيدها

٣٠٨٬٠-تكاليف التمویل، بما في ذلك سداد القرض من المساهم

١٥٠٬٠-قرض تم الحصول عليه من مساهم 

تعویضات موظفي اإلدارة العليا للمجموعة )ج

إن مكافآت موظفي اإلدارة العليا للمجموعة هي كما یلي:
٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

١١٬٨٧٬٥مزایا قصيرة األجل 
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٧٦

والمطلوبات الطارئةااللتزامات - ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

٢٣٬٢١٦٬٢التزامات رأسمالية 

١٧٬٣٤١٬٣اعتمادات مستندیة

٣٦٬٣٤٦٬١خطابات ضمان 

المعلومات القطاعية - ٣١

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

التصنيع)أ(
بالنت)ب(
استثمارات )ج(
أخرى )د(

لم تكن هناك مبيعات بين القطاعات خالل السنة.

الموارد وتقييم األداء. یتم تقييم األداء تراقب اإلدارة النتائج التشغيلية لوحدات أعمالها بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول توزیع  
ة. القطاعي استنادًا إلى األرباح أو الخسائر التشغيلية ویقاس بما یتماشى مع األرباح أو الخسائر التشغيلية في البيانات المالية الموحد

اإلیرادات وإجمالي األرباح وصافي األرباح ویتم تجميع یتم تزوید مجلس اإلدارة أیضًا بمستویات متعددة من المعلومات والتي تتكون من 
المكونات ذات المستوى األعلى (أي دمج جميع المنتجات والخدمات) حسب التوزیع وحسب المنطقة. 

ر، یتم تخصيص نظام المحاسبة المالية للمجموعة حاليًا بهذه الطریقة وهذه المعلومات متاحة بسهولة. ومع ذلك، وألغراض اتخاذ القرا 
یعتمد مجلس اإلدارة بشكل أساسي على معلومات اإلیرادات وصافي األرباح والتي تتضمن مكونات ذات مستوى أدنى. وبالتالي، فإن  

المعلومات القطاعية المقدمة تتعلق بصورة أساسية بمستوى صافي األرباح للمجموعة. 
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٧٧

المعلومات القطاعية (تتمة)- ٣١
٢٠٢٠دیسمبر٣١المنتهية في للستة٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

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

٠٬٥٧٣--٢٬١٬١٤٣٠٬٥٧٣--٠٬٦٩٩٢٬٤٤٤إیرادات القطاع 
) ٧٬٢٧١() ٩٬٣١(١٬٤) ٩٬٢٤٣(٥٬٤١)٣٬٢١()٠٬٢٩(٩٬٧٧٩٬١٣نتائج القطاع 

مصاریف استهالك
ممتلكات ومكائن

٢٬٩٣--٩٬٧٥٢٬٩٣--٠٬٧٣٩٬٢ومعدات 

مصاریف استهالك
موجودات حق

----١٧٬٨--٨٬١٧-االستخدام 

١٬٥--١٬١١١٬٥--٨٬٢٣٬٨اإلطفاء مصاریف 
الحصة في (خسائر)/ 
١٬٦-١٬٦-)٤٬٣١(-)٤٬٣١(--أرباح الشركة الشقيقة

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١
المجموع قطاعات أخرى استثمارات تصنيعالمجموع قطاعات أخرى استثمارات بالنت تصنيع
مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون 
درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم 

١٬٠٠٢١٬٦٬٢٢١١٬٥٬١٩٣٬١٥٩٥٬٤٠٢٢٬١٬١٬٨٦٠٣٬٢٩٠٧٬٧٣١٬٢٬٢٢٤موجودات القطاع 

٨٬٦١١٤٬١٬٢٢٠-٤٬٧١٩٥٬٤٥٤١٬٦٬٦٠٨-٥٬٣٥٩٦٬٣٧٥مطلوبات القطاع 
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٧٨

المعلومات القطاعية (تتمة)- ٣١

المعلومات حسب المنطقة الجغرافية
، تستند الموجودات غير المتداولة أدناه إلى الموقع الجغرافي الذي تحتفظ المجموعة فيه  ٨الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  للمعياروفقًا  

، تستثني الموجودات غير المتداولة المعلن عنها أدناه األدوات المالية.٨بموجودات. وفقًا للمعيار الدولية إلعداد التقاریر المالية رقم 

٢٠٢١
────────────────────────────────────────────

المملكة العربية اإلمارات العربية 
أخرى السعودیة عمانالمتحدة المجموع 
مليون مليون مليون مليون مليون 
درهم درهم درهم درهم درهم 

الموجودات غير المتداولة 
-٣٬٦٤٥١٬٦٣٢١٬٣١٬١٠ممتلكات ومكائن ومعدات 

٢٬١٧٧٤٬٧٠٤٬٩٤٬٨٥١٬١٢موجودات غير ملموسة 

٢٬١٬١٤٣٣٥٦٬٣٤٥٬١١٣١٬٦٦١٠٬٢إیرادات 

٢٠٢٠
────────────────────────────────────────────

المملكة العربيةاإلمارات العربية
أخرى مصرالسعودیةالمتحدة المجموع 
مليون مليون مليون مليون مليون 
درهم درهم درهم درهم درهم 

الموجودات غير المتداولة 
-٠٬١-٤٬٦٣٨٤٬٦٣٧ممتلكات ومكائن ومعدات 

-٣٬١٤-٠٬١٥٧٬٠موجودات غير ملموسة 

٠٬٥٧٣٢٬٩١٣٬٨٧٠٬٧٧٥٬٣١٧إیرادات 

٪ من إجمالي المبيعات الخارجية. بلغ إجمالي مبيعات السنة المنتهية ١٠بشكل منفصل أكثر من  عميلينتمثل مبيعات المجموعة ألكبر
مليون درهم). یتم إدراج هذه اإلیرادات ٤٣٩٬٤عمالء خمسةأكبر  -٢٠٢٠مليون درهم (٢٧٢٬٤لهؤالء العمالء ٢٠٢١دیسمبر  ٣١في 

ضمن قطاع التصنيع. 

.  للقطاع٪ من إجمالي الموجودات غير المتداولة ١٠ال توجد موجودات غير متداولة أخرى مدرجة ضمن بند "أخرى" والتي تمثل أكثر من 
ولبنان بمبلغ )مليون درهم١٠٨٬٧ق بمبلغ العرا- ٢٠٢٠(مليون درهم١٠٨٬٧تتضمن المبيعات المدرجة ضمن بند "أخرى" العراق بمبلغ 

من إجمالي المبيعات.٪١٠مليون درهم والتي تمثل أكثر من ٧٤٬٩
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٧٩

موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار - ٣٢
ما تكون عقود اإلیجار ذات فترات   ٥إلى  ١إیجار تتراوح من  إن المجموعة لدیها عقود إیجار للعدید من المكاتب والصيدليات. عادًة 

سنوات. إن التزامات المجموعة بموجب عقود اإلیجار الخاصة بها مضمونة بموجب حق ملكية المؤجر للموجودات المؤجرة. وبشكٍل عام، 
یحظر على المجموعة التنازل عن الموجودات المؤجرة أو تأجيرها من الباطن. 

مثبتة والحركات خالل السنة كما یلي: إن المبالغ الدفتریة لموجودات حق االستخدام ال

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

--ینایر ١في 
-١٠٩٬١))١(ب)(١٣مستحوذ عليه عند دمج األعمال خالل السنة (إیضاح  

-١٢٬٨االضافات 
-٢٬٦إعادة القياس 
-)٣٬٠(االستبعادات 

-)١٧٬٨() ٨االستهالك (إیضاح 
٧٬١٠٣-

إن المبالغ الدفتریة لمطلوبات عقود اإلیجار والحركات خالل السنة مبينة أدناه كما یلي: 

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

--ینایر ١في 
-١١٢٬٦))١(ب)(١٣مستحوذ عليه عند دمج األعمال خالل السنة (إیضاح  

-١١٬٥االضافات 
-٢٬٦إعادة القياس 

-)٢٬٣() ٦(إیضاح خصومات اإلیجار
-٢٬٤)١٠إیضاح ازدیاد في الفائدة (

-)٣٬٢(االستبعادات 
-)٢٣٬٩(المدفوعات

٧٬٩٩-

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

مصنفة إلى: 
-٣١٬٩متداولة

-٦٧٬٨غير متداولة 
-٩٩٬٧دیسمبر ٣١في 
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٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٨٠

(تتمة)موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار- ٣٢

فيما یلي المبالغ المثبتة في بيان الدخل الشامل الموحد: 

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

-١٧٬٨) ٨مصاریف استهالك موجودات حق االستخدام (إیضاح 
-٢٬٤) ١٠(إیضاح تكاليف التمویلمصاریف الفوائد على مطلوبات عقود اإلیجار المثبتة ضمن 
-٧٬٧) ٧مدفوعات اإلیجار المتغيرة مثبتة كمصروف تأجير (إیضاح 

-)٢٬٣() ٦(إیضاح خصومات اإلیجار
٢٥٬٦-

والتي تتعلق بسداد ٢٠٢١دیسمبر  ٣١مليون درهم في السنة المنتهية في  ٢٣٬٩بلغ إجمالي التدفقات النقدیة الخارجة للمجموعة مبلغ  
٪ سنوًیا. ٥مطلوبات عقود اإلیجار بما في ذلك عنصر مصاریف التمویل. یتم استخدام المتوسط المرجح لنسبة االقتراض المتزایدة بمعدل 

واإلنهاء. یتم التفاوض على هذه الخيارات من جانب اإلدارة  إن المجموعة لدیها العدید من عقود اإلیجار التي تتضمن خيارات التمدید  
دید لتوفير المرونة في إدارة محفظة الموجودات المؤجرة والتوافق مع احتياجات أعمال المجموعة. تقوم اإلدارة بإجراء األحكام الجوهریة لتح 

وقد تم اإلفصاح عن تحليل استحقاق مطلوبات عقود اإلیجار  ما إذا كانت خيارات التمدید أو اإلنهاء هذه من المرجح إجراؤها بشكٍل معقول.
. ٣٣في اإلیضاح 

إدارة المخاطر- ٣٣

تتعرض أنشطة المجموعة لعدد من المخاطر المالية وهي: مخاطر السوق (تشمل مخاطر صرف العمالت األجنبية ومخاطر األسعار 
النقدیة) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. یركز برنامج إدارة المخاطر للمجموعة بشكل  ومخاطر أسعار الفائدة للقيمة العادلة والتدفقات 

من عام على عدم القدرة على تنبؤ األسواق المالية ویسعى لتقليل التأثير السلبي المحتمل على األداء المالي للمجموعة. تتم إدارة المخاطر
قبل إدارة المجموعة.

مخاطر السوق 
ق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق. وتتألف  إن مخاطر السو 

مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر األسعار األخرى، مثل مخاطر 
البنكية والذمم الدائنة التجاریة واألخرى والذمم  القروض والتسهيالت  ألدوات المالية المتأثرة بمخاطر السوق  أسعار حقوق الملكية. تشمل ا

المدینة التجاریة واألرصدة لدى البنوك والذمم المدینة األخرى واالستثمارات في أدوات حقوق الملكية. 

. ٢٠٢٠و٢٠٢١دیسمبر ٣١وتتعلق تحليالت الحساسية في األقسام التالية بالمركز المالي كما في 

إن حساسية بيان األرباح أو الخسائر الموحد ذي الصلة أو حقوق الملكية تنتج عن تأثير التغييرات المفترضة في مخاطر السوق المعنية. 
. ٢٠٢٠و٢٠٢١دیسمبر ٣١یستند ذلك إلى الموجودات المالية والمطلوبات المالية المحتفظ بها في 

سوق أو الطریقة التي تتم بها إدارة وقياس المخاطر. لمخاطر الالمجموعةلم یطرأ أي تغيير على تعرض 
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٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٨١

إدارة المخاطر (تتمة)- ٣٣

مخاطر أسعار الفائدة أ)
إن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلية لألداة المالية نتيجة حصول تغيرات في أسعار 

غير المحوطةالفائدة في السوق. إن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة بالسوق تتعلق بشكل رئيسي بالتزامات الدیون  
عة مع أسعار الفائدة المتغيرة. لدى المجمو 

خرى یبين الجدول التالي حساسية بيان األرباح أو الخسائر الموحد للتغيرات الممكنة المعقولة في أسعار الفائدة مع بقاء كافة المتغيرات األ 
ثابتة. 

إلى  إن حساسية بيان األرباح أو الخسائر الموحد هي تأثير التغيرات المفترضة في أسعار الفائدة على أرباح المجموعة لسنة واحدة، استنادًا  
على  . إن تأثير النقص في أسعار الفائدة  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١و٢٠٢١دیسمبر  ٣١المالية المحتفظ بها في  للمطلوباتالسعر المتغير  
من المتوقع أن یكون مساویا ومعاكسًا لتأثير الزیادات المبينة المعدالت المتغيرة (باستثناء التزامات الدین المتحوط بشأنها)  األدوات ذات  

أدناه: 

التأثير على الزیادة/ القروض والتسهيالت
للسنةاألرباحالنقص خرى األ و البنكية

مليون في نقط أساس مليون 
درهم درهم 

٢٠٢١
١٬٣(٥٠+٢٦٩٬٤(

-٥٠١٬٣

٢٠٢٠
٣٬١(٥٠+٦١١٬٨ (

-٥٠٣٬١
مخاطر العمالت األجنبيةب)

ر إن مخاطر أسـعار العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدیة المسـتقبلية ألداة مالية بسـبب التغيرات في أسـعا 
ــكل رئيســـــي باألنشـــــطة تحویل العمالت األجنبية. وإن تعرض   ـــعر صـــــرف العمالت األجنبية یتعلق بشـــ المجموعة لمخاطر التغيرات في ســ

التشغيلية للمجموعة.

تقوم المجموعـة ـبإدارة مخـاطر عملتهـا من خالل التقييم المنتظم لحركـات أســــــــــــــعـار صــــــــــــــرف العمالت األجنبـية الحـالـية والمتوقعـة وعمالت 
المجموعة المستحقة الدفع.

مخاطر صـــرف العمالت األجنبية من المبيعات والمشـــتریات والموجودات أو المطلوبات المثبتة والمصـــنفة بشـــكل رئيســـي بعملة غير  تنتج  
العملة المستخدمة للمنشأة.

فة یوضــح الجدول أدناه الحســاســية مقابل أي تغيير محتمل معقول في ســعر صــرف الدرهم اإلماراتي مقابل العمالت األجنبية، مع بقاء كا 
ــة   ــاســـــ ــامل الموحد (بســـــــبب التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدیة الحســـــ المتغيرات األخرى ثابتة، في بيان الدخل الشـــــ

للعملة).
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٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٨٢

إدارة المخاطر (تتمة)- ٣٣

(تتمة)مخاطر العمالت األجنبيةب)

یكون مساویا ومعاكسًا لتأثير الزیادات المبينة.إن تأثير النقص في معدالت العمالت من المتوقع أن 

التأثير علىالزیادة رصيد
األرباحفي أسعار صرف العمالتمستحق القبض/ 
مليون درهمإلى الدرهم(مستحق الدفع)

٢٠٢١
)٠٬٣(٪٥+)٥٬٢(اليورو 

-٠٬٣٪٥

٢٠٢٠
)٠٬١(٪ ٥+) ٢٬٩(اليورو

-٠٬١٪ ٥
)٠٬١(٪ ٥+) ١٬٩(فرنك سویسري 

-٠٬١٪ ٥

مخاطر األسعارج)
إن األســــهم المدرجة الخاصــــة بالمجموعة معرضــــة لمخاطر أســــعار الســــوق الناتجة من عدم التأكد حول القيمة المســــتقبلية لألوراق المالية  

في تاریخ إعداد التقریر المالي.الية مدرجة مأوراق دیها نظرًا ألن ليس لاالستثماریة. ومع ذلك، ال تتعرض المجموعة لمخاطر األسعار 

االئتمان مخاطر 
مخاطر االئتمان هي المخاطر التي یفشل فيها أحد طرفي أداة مالية في تسدید التزام ویتسبب في خسارة مالية للطرف اآلخر. تتعرض 

المدینة كما یلي.ا البنكية وذممها إلى المخاطر االئتمانية على أرصدتهالمجموعة 

الذمم المدینة التجاریة هي المبالغ المستحقة من العمالء عن البضاعة المباعة في سياق العمل العادي. وهي مستحقة السداد بشكل عام 
. یتم تثبيت الذمم المدینة التجاریة مبدئًيا بمبلغ غير مشروط ما لم متداولةیوم، وبالتالي یتم تصنيفها جميعًا على أنها  ١٨٠-٩٠خالل  
توي على مكونات تمویل كبيرة، عندما یتم تسجيلها بالقيمة العادلة. تحتفظ المجموعة بالذمم المدینة التجاریة بهدف تحصيل التدفقات تكن تح 

ض في النقدیة التعاقدیة وبالتالي قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلية. تم اإلفصاح عن تفاصيل سياسات االنخفا
. ٧-٣مة للمجموعة في إیضاح القي
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إدارة المخاطر (تتمة)- ٣٣

مخاطر االئتمان (تتمة) 
، ٩قم  بالنسبة للذمم المدینة التجاریة، تقوم المجموعة بتطبيق المنهجية المبسطة والتي یسمح بها المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية ر 

حيث تتطلب المنهجية المبسطة أن یتم تثبيت الخسائر المتوقعة على مدى عمر االستخدام من التثبيت األولي لهذه الذمم المدینة. ولقياس  
لخسائر االئتمانية المتوقعة، یتم تجميع الذمم المدینة التجاریة بناًء على خصائص المخاطر االئتمانية المشتركة وعدد أیام التأخر عن  ا

الء  السداد. یتم تعدیل معدالت الخسائر السابقة لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية حول عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة العم
عتبار عامل االقتصاد الكلي طویل األجل نظًرا ألن استحقاق  األخذ في االى تسویة الذمم المدینة.  بالنسبة للعامل المستقبلي، لم یتم  عل

ية.الفواتير عادًة ما یكون أقل من عام واحد وبالتالي یتم تعدیل المعدالت السابقة فقط على أساس التدهور في الظروف االقتصادیة المستقبل

الضمان  یت تخصيم  خسائر االئتمان حسبم  حساب  ال یتم استخدامها لتعدیل التعرض أثناء  وبالتالي  بافتراض التعثر  تقدیرات الخسارة 
المتوقعة.  تقوم المجموعة بالحد من تعرضها لمخاطر االئتمان من خالل االستثمار مع األطراف المقابلة التي تتمتع بالسمعة الموثوق بها 

توقع إدارة المجموعة عدم قدرة أي طرف مقابل جوهري على الوفاء بالتزاماته. في السوق. ال ت

فيما یلي المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان على الذمم المدینة التجاریة للمجموعة باستخدام مصفوفة مخصصات:

٢٠٢١
خسائر مخصص خسائر إجمالي  
االئتمان المتوقعة المتوقعة االئتمان  القيمة 
مليون مليون 
درهم درهم 

٪٥٢٧٬٠٥٠٬٠٩٬٥ذات مخصص عام ذمم مدینة تجاریة 
٪٤٬١٢٢٤٬١٢٢١٠٠مخصص محدد لذمم مدینة 

٤٬٦٤٩٤٬١٧٢

٢٠٢٠
خسائر مخصص خسائر إجمالي  
االئتمان المتوقعة المتوقعة االئتمان  القيمة
مليون مليون 
درهم درهم 

٪ ٤٤١٬٥٨٬٣١٬٩ذمم مدینة تجاریة ذات مخصص عام 
٪ ٤٠٩٬٥٤٠٩٬٥١٠٠مخصص محدد لذمم مدینة 

٠٬٨٥١٤١٧٬٨

األدوات المالية والودائع النقدیة
األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى من قبل المجموعة من خالل استثمار أموال الفائض تتم إدارة مخاطر االئتمان الناتجة عن  

فقط مع األطراف المقابلة المعتمدة وذات السمعة الطيبة ومن خالل حدود االئتمان المخصصة لكل طرف مقابل. تقتصر الودائع البنكية 
مانية عالية. وبناًء عليه، تعتبر خسائر االئتمان المتوقعة مقابل األرصدة البنكية في  والودائع ألجل على المؤسسات المالية ذات جودة ائت

إلى  أدنى مستویاتها كما في تاریخ التقریر. إن مخاطر االئتمان على الموجودات المالية األخرى یتم تقييمها على أنها بالحد األدنى استناداً 
مع األطراف المقابلة الذین یتمتعون بمالءة مالية جيدة بناًء على عملية التصنيف الداخلي  معدالت التعثر السابقة وحقيقة أنها محتفظ بها 

للشركة.
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إدارة المخاطر (تتمة)- ٣٣

مخاطر االئتمان (تتمة) 
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة وذمم مدینة أخرى 
المدینة األخرى، قامت اإلدارة بتقييم الرصيد بشكل منفصل والتأثير المحسوب غير  بالنسبة للمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة والذمم  

جوهري. 

بخصوص مخاطر االئتمان الناتجة عن الموجودات المالية األخرى، بما في ذلك الذمم المدینة األخرى، فإن تعرض المجموعة لمخاطر  
ي یساوي القيمة المدرجة لهذه الموجودات.االئتمان ینتج من عجز الطرف المقابل، مع أقصى حد للتعرض الذ

تركزات المخاطر الزائدة 
تنتج التركيزات عندما یشترك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة متشابهة، أو في أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية، أو عندما یكون 

اقدیة تتأثر بشكل مماثل بالتغيرات في الظروف االقتصادیة لهم سمات اقتصادیة مماثلة مما قد یجعل عندهم االستعداد لمواجهة التزامات تع
أو السياسية أو غيرها. تشير التركيزات إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة نحو التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال بذاته. 

محددة تركز على االحتفاظ بمحافظ مالية متنوعة. من أجل تجنب تركيزات المخاطر الزائدة، تتضمن سياسات وإجراءات المجموعة إرشادات  
وبالتالي یتم السيطرة على تركيزات مخاطر االئتمان المحددة وإدارتها.

مخاطر السيولة 
س إن الجدول المشار إليه أدناه یلخص استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة: تم تحدید االستحقاقات التعاقدیة للمطلوبات المالية على أسا 

لحفاظ  ترة المتبقية من تاریخ إعداد التقاریر المالية حتى تاریخ االستحقاق التعاقدي. تتم مراقبة مواعيد االستحقاق من قبل اإلدارة لضمان االف
على السيولة الكافية. فيما یلي مواعيد استحقاق المطلوبات في تاریخ إعداد التقاریر المالية استنادًا إلى ترتيبات السداد التعاقدیة: 

٢٠٢١
أقل من 
المجموع سنوات ٥من سنة إلى سنة
مليون مليون مليون 
درهمدرهم درهم 

٥٤٩٬٠-٥٤٩٬٠ذمم دائنة تجاریة 
٧٤٬٣٧٣٤٬٤٨٠٨٬٨البنكيةالقروض والتسهيالت 
٣٧٬٤٦٨٬٦١٠٦٬٠مطلوبات عقود ایجار 

٧٬٦٦٠٠٬٨٠٣٨٬٣٤٦١٬

٢٠٢٠
أقل من 
المجموع سنوات٥من سنة إلى سنة 
مليون مليون مليون 
درهم درهم درهم 

١٤٧٬٠-١٤٧٬٠ذمم دائنة تجاریة 
٠٬٤٠١٢٢٠٬٩٩٬٦٢١القروض والتسهيالت البنكية

٠٬٥٤٨٢٢٠٬٩٬٨٧٦٨
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إدارة المخاطر (تتمة)- ٣٣

إدارة رأس المال
المال في ضـمان قدرة المجموعة على مواصـلة أعمالها وفقًا لمبدأ االسـتمراریة من أجل توفير عوائد  تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس 

للمساهمين والمزایا للشركاء اآلخرین والحفاظ على هيكل رأس المال األمثل لخفض تكلفة رأس المال.

لغ توزیعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو إعادة رأس ومن أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعدیله، فقد تقوم المجموعة بتعدیل مبا 
المال إلى المسـاهمين أو إصـدار أسـهم جدیدة أو بيع موجودات لتخفيض الدیون. تماشـيًا مع اآلخرین في الصـناعة، تراقب المجموعة رأس 

ــافي الدین على مجموع رأس ا ــمة صــ ــبة المدیونية. یتم احتســــاب هذه النســــبة بقســ ــافي الدین  المال على أســــاس نســ لمال. یتم احتســــاب صــ
ـــــــــهيالتكقروض ـــــــــهيالتبنكية (بما في ذلك "قروضوتســ ـــــــح في بيان المركز المالي الموحد) وتســ متداولة وغير متداولة" كما هو موضــــ

ــــاس "حقوق الملكية" كما هو موضــــــح في بيان المركز المالي   ــــبه النقدیة. یتم حســــــاب مجموع رأس المال على أســ مطروًحا منه النقدیة وشــ
الموحد مضافًا إليها صافي الدین.

ى النحو التالي: إن نسبة المدیونية في نهایة السنة كانت عل
٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

٧١٩٬٤٦١١٬٨بنكية قروض وتسهيالت 
) ٧٣٬٧()٣٬١٥٩(ناقصًا: النقدیة وشبه النقدیة 

١٬٥٦٠٥٣٨٬١صافي الدین 

٨٬٩٦٣٠٦٩٬٩٬١إجمالي حقوق الملكية 

٦٬٠٠٬٥صافي نسبة الدین إلى حقوق الملكية (أضعاف) 

لتحقيق هذا الهدف الكلي، تهدف إدارة رأس المال الخاص بالمجموعة، من بين أموٍر أخرى، إلى ضمان وفاء المجموعة بتعهداتها المالية 
المرتبطة بالبنوك والقروض األخرى التي تحدد متطلبات هيكل رأس المال. وإن اإلخفاق في الوفاء بالتعهدات المالية سوف ُیعطي البنوك  

في المطالبة الفوریة بالقروض والسلفيات. الحق  

. ٢٠٢٠و٢٠٢١دیسمبر ٣١لم یتم إجراء تغييرات في أهداف وسياسات وإجراءات إدارة رأس المال خالل السنتين المنتهيتين في 

قياس القيم العادلة- ٣٤
المدفوع لتحویل بند مطلوبات ما في معاملة منتظمة بين المشاركين إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم قبضه لبيع بند موجودات ما أو  

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

بشروط مجحفة.

القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة 
التقریر المالي في تاریخ إعداد  المدرجة اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها  ترى  
القروض والتسهيالت والمطلوبات التي لم یتم قياسها بالفعل بالقيمة العادلة لها آجال استحقاق قصيرة األجل أو في حالة  الموجوداتألن  نظرًا  
.القروض والتسهيالتبتعكس أسعار الفائدة السائدة المخاطر المرتبطة و م إعادة تسعيرها بشكل متكرر یت

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

. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١الموحدة السنویة للسنة المنتهية في 

لعادلة على أساس متكررالقيمة العادلة للموجودات المالية للمجموعة والتي یتم قياسها بالقيمة ا
یتم قياس بعض الموجودات المالية للمجموعة بالقيمة العادلة في نهایة فترة التقاریر المالية. 
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یوضح الجدول التالي معلومات عن كيفية تحدید القيم العادلة لهذه الموجودات المالية؛

الموجودات  
المالية 

تسلسل القيمة العادلة كما في 
القيمة  
العادلة 

أساليب التقييم  
والمدخالت الرئيسية 

المدخالت الهامة غير الملحوظة 

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠الموجودات
مليون درهمدرهم مليون 

ــتثمــــارات في   اســــــــــــ
الــمــلــكــيــــــــة   حــقــوق 

١٩٬٥١٩٬٥غير المتداولة  
المســــــــتوى  

٣

مدخالت عدا األسـعار 
فــــــــي   ــداولــــــــة  ــتــــــ الــــــــمــــــ

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

من األسعار)

 حقوق ــة  تكلفــــ
الملكية

 معدل النمو
  الخصــــــم لعدم

إمــــــــكــــــــانــــــــيــــــــة  
التسویق

 ــــــدل ـــــــ ــعــ ـــــــــــ مــ
الخصم

معدل النمو
 الخصـم لعدم

ـــة  ــانــــــيــــ إمــــــكـــــ
التسویق

ــتثمــــارات في   اســــــــــــ
الــمــلــكــيــــــــة   حــقــوق 

٠٬٢-المتداولة
المســــــــتوى  

١

ـــوق  الســــــــــــ ــار  ـــعـــــ أســــــــــــ
ــر   ــيــ (غــ ــة  ـــداولـــــ ــمــــتــــ الــ
المعدلة) في األســــــواق 
النشطة للموجودات أو 

ال شيءال شيءالمطلوبات المماثلة.
١٩٬٥١٩٬٧

بها للبيع تقاس بالقيمة العادلة ناقصًا تكاليف للبيع المحتفظالقيمة العادلة لمجموعة االستبعاد 
دید یتم قياس مجموعة االستبعاد المحتفظ بها للبيع بالقيمة العادلة في نهایة الفترة المحاسبية. یوضح الجدول التالي معلومات عن كيفية تح 

العادلة لمجموعة االستبعاد:القيم 

مجموعة االستبعاد 
تسلسل القيمة العادلة كما في 

القيمة  
العادلة 

أساليب التقييم  
والمدخالت 

الرئيسية 

المدخالت 
الهامة غير  
الملحوظة 

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون درهممليون درهم 

جلفار
٣المستوى ٢٧٬٦-ليمتدبنغالدیش

على  القيمـــــــة   ــاًء  بنـــــ
غير منطبقعرض البيع الملزم

مجموعة االستبعاد 
تسلسل القيمة العادلة كما في 

القيمة  
العادلة 

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون درهممليون درهم 

٢المستوى -١٬٥سقف سعر الفائدة
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القيمة العادلة تسلسل 
١یات من یقدم الجدول التالي تحليل األدوات المالية وغير المالية التي یتم قياسها الحقًا للتثبيت األولي بالقيمة العادلة، مقسمة إلى المستو 

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

 أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقةالمستوى األول: المدرجة (غير المعدلة) في
  المستوى الثاني: أساليب تقييم تستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزم لقياس القيمة العادلة (مدخالت ملحوظة بصورة مباشرة أو

غير مباشرة)، و
عادلة (مدخالت غير ملحوظة). المستوى الثالث: أساليب تقييم تستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزم لقياس القيمة ال

التغيرات في المطلوبات الناتجة عن األنشطة التمویلية - ٣٥

دیسمبر ٣١تغييرات تدفقات نقدیة تدفقات نقدیة ینایر ١
٢٠٢١أخرى خارجيةداخلية ٢٠٢١
مليون مليون مليون مليون مليون 
درهم درهم درهم درهم درهم 

من المكشوفالسحب على  
٥٤٬٤-)١٠٢٬٤(-١٥٦٬٨وإیصاالت أمانة البنوك
٦٦٥٬٠)٧٬٤()٤٤٧٬٦(٤٥٥٬٠٦٦٥٬٠بنكيةقروض 

٤٬٧١٩)٤٬٧()٠٬٥٥٠(٨٬٦١١٠٬٦٦٥

دیسمبر٣١تغييرات تدفقات نقدیة تدفقات نقدیة ینایر ١
٢٠٢١أخرى خارجية داخلية ٢٠٢٠
مليون مليون مليون مليون مليون 
درهم درهم درهم درهم درهم 

السحب على المكشوف
١٥٦٬٨-) ١١٤٬٣(-٢٧١٬١من البنوك 

٠٬٤٥٥) ٥٬٠() ٢٬٣٣٦(٧٬٦٣١٠٬١٦٠بنكيةقروض 

٨٬٦١١) ٥٬٠() ٥٬٤٥٠(٨٬٩٠٢٠٬١٦٠
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الجوهریة المملوكة بشكل جزئيالشركات التابعة - ٣٦
إن المعلومات المالية للشركات التابعة التي لها حصص جوهریة غير مسيطرة قد تم عرضها أدناه: 

نسبة حصة الملكية المملوكة للحصص غير المسيطرة: 

٢٠٢١٢٠٢٠مكان
نسبةنسبة التأسيس 

الملكيةالملكية والعمليات االسم 

٪ ٥٥٪٥٥اثيوبياش.ع.مِ فارماسيوتيكلزجلفار 
٪ ٥١-المملكة العربية السعودیةألفا فارما ذ.م.م 

٢٠٢١٢٠٢٠
درهم درهم 
مليون مليون 

: الجوهریةغير المسيطرةصاألرصدة المتراكمة للحص
٧٬١٨٬١ش.ع.مِ فارماسيوتيكلزجلفار 

١٢٦٬٢-ألفا فارما ذ.م.م 

غير المسيطرة الجوهریة:ص(الخسائر) المخصصة للحصاألرباح/ 
٠٬٨٠٬٥ش.ع.مِ فارماسيوتيكلزجلفار 

) ٢١٬٦(-ألفا فارما ذ.م.م 

إن المعلومات المالية الملخصة لهذه الشركات التابعة مدرجة أدناه. تستند المعلومات إلى المبالغ قبل الحذوفات داخل الشركة.

٢٠٢١٢٠٢٠
جلفار جلفار 

ألفافارماسيوتيكلز ألفا فارماسيوتيكلز 
فارما ذ.م.مش.ع.مفارما ذ.م.م ش.ع.م
مليون مليون مليون مليون 
درهم درهم درهم درهم

بيان األرباح أو الخسائر  
-٩٬٧١٬٣٨٬٢إیرادات من عقود العمالء

-) ٥٬٤()٦٬١()٥٬٩(تكلفة المبيعات 
مصاریف البيع والتوزیع 

) ٤٣٬٧() ١٬٤()٩٬٤()١٬٣(واألبحاث والتطویر واإلدارة
) ٠٬٤(-)٠٬١(-تكاليف التمویل 

--٠٬١٠٬٣دخل آخر 
) ٤٤٬١(١٬٤)١٤٬٠(٢٬٦أرباح/(خسائر) قبل الضریبة 

-) ٠٬٤()١٬٩()٨٬٠(ضریبة الدخل 
) ٤٤٬١(١٬٠)٩٬١٥(٨٬١(الخسائر) للسنة /األرباح 

إجمالي الدخل الشامل/(الخسائر الشاملة) 
) ٤٤٬١(١٬٠)٩٬١٥(٨٬١للسنة 

) ٢١٬٦(٠٬٥)٩٬٦(٨٬٠العائدة إلى الحصص غير المسيطرة



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٨٩

الشركات التابعة الجوهریة المملوكة بشكل جزئي (تتمة)- ٣٦

٢٠٢١٢٠٢٠
جلفار جلفار 

ألفا فارماسيوتيكلز فارماسيوتيكلز 
فارما ذ.م.مش.ع.مش.ع.م
مليون مليون مليون 
درهمدرهم درهم 

بيان المركز المالي 
ممتلكات ومكائن ومعدات
٣٬٥٤٬٤٢٥٨٬٤(موجودات غير متداولة)

٢٬٦--موجودات أخرى (موجودات غير متداولة)
بند موجودات الضریبة المؤجلة

٠٬٢--(موجودات غير متداولة)
٦٬٨٤٬٧٥٬٠مخزون (موجودات متداولة)

٣٬٨٦٬٥٣٬٢مدینون تجاریون وآخرون (موجودات متداولة) 
أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق 

٩٬٧١٢٬٩٢٬٦(موجودات متداولة)
)٩٬٨(--القروض والتسهيالت البنكية

دائنون تجاریون وآخرون ومبالغ مستحقة الدفع
)٤٬٧()١٠٬٥()٨٬٠((مطلوبات متداولة)

٨٬١٥١٨٬٠٢٥٧٬٥إجمالي حقوق الملكية
العائدة إلى:

٨٬٧٩٬٩١٣١٬٣مساهمي الشركة األم
٧٬١٨٬١١٢٦٬٢حصة غير مسيطرة

٢٠٢١٢٠٢٠
جلفار جلفار 

ألفا فارماسيوتيكلز ألفا فارماسيوتيكلز 
فارما ذ.م.مش.ع.مفارما ذ.م.م ش.ع.م
مليون مليون مليون مليون 
درهمدرهم درهم درهم 

بيان التدفقات النقدیة 
)٣٤٬٩(٠٬٤)٧٬٠()٠٬١(تشغيلية

)٤٬٠()٠٬٤(-)٠٬٤(استثماریة
٣٩٬٣)٠٬٤(١٥٬٤)٠٬١(تمویلية



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

٩٠

ألدوات المالية المشتقةا-٣٧

" للتحوط من تعرضها لتغيرات في التدفقات سقف سعر الفائدة، أبرمت المجموعة اتفاقية "٢٠٢١دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في  
الفوائد على القروض المشتركة من البنوك المحلية.بسبب سدادالنقدیة 

المتاحة. بموجب شروط ها تسهيالتمن  ٪  ٦٨نسبة"، والذي یثبت سعر الفائدة بشكل فعال على  سقف سعر الفائدةدخلت الشركة في اتفاقية "
األساسي.رصيد المحدد مسبًقا على  تصل حتى سقف سعر الفائدة البمعدالت متغيرةفائدة سعر هذه االتفاقية، تقوم المجموعة بدفع 

ة تتطابق مع شروط القروض المشتركسقف سعر الفائدةهناك "عالقة اقتصادیة" بين البند المتحوط بشأنه وأداة التحوط حيث أن شروط  
لعالقات التحوط، حيث أن  ١:١(أي المبلغ اإلسمي واالستحقاق والسداد وتواریخ إعادة التعيين). أنشأت المجموعة معدل تحوط بنسبة  

األساسية ل سعر الفائدةالمخاطر  المخاطر المحوطة.  سقف  لعنصر  طریقة وبغرض  مطابقة  تستخدم المجموعة  التحوط،  اختبار فعالية 
تقارن التغيرات في القيمة العادلة ألداة التحوط مقابل التغيرات في القيمة العادلة للبند المتحوط العائد إلى المخاطر المشتقات االفتراضية و 

المحوطة. 

یمكن أن تنشأ عدم فعالية التحوط من: 

 تطبيق منحنى سعر فائدة مختلف لخصم البند المتحوط بشأنه وأداة التحوط
 التدفقات النقدیة للبند المغطى وأداة التحوط االختالفات في توقيت
مخاطر االئتمان لألطراف المقابلة على تحركات القيمة العادلة ألداة التحوط والبند المتحوط بشأنه تباین تأثير

وط كما یلي: إن القيمة العادلة والمبالغ االسمية للتح لغرض محاسبة التحوط، یتم تصنيف عقد المقایضة كتحوطات للتدفقات النقدیة.

٢٠٢١
المبلغ القيمة العادلة 

االسميالسلبية 
مليون مليون 
درهم درهم 

١٬٥٤٥٠٬٠سقف سعر الفائدة 

مليون درهم  ١٬٥تم إدراج خسارة غير محققة بمبلغ  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١، وكما في  ساري المفعولباعتبارهالفائدة  سعرسقفتم تقييم  ی
ضمن حقوق الملكية كاحتياطي تحوط التدفقات النقدیة. 

أن یؤثر  أساسيمن المتوقع بشكل  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كاحتياطي تحوط التدفقات النقدیة ضمن حقوق الملكية كما في  المدرج  المبلغ  إن
.سقف سعر الفائدةعند استحقاق خالل فترة تنتهي على األرباح أو الخسائر 

.ككللم یكن هناك عدم فاعلية مثبتة ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد حيث أن ذلك لم یكن جوهرًیا بالنسبة للبيانات المالية الموحدة  

األحداث الالحقة-٣٨

لم تكن هـناك أحـداث الحـقة أخرى من ـتاریخ إعـداد التقریر إلى ـتاریخ  ،البيـانـات المـاليـة الموحـدةهـذه  فيبخالف األحـداث المفصــــــــــــــح عنهـا 
تتطلب تعدیل األرصــدة في البيانات المالية الموحدة وال تتطلب إفصــاحات إضــافية في ایضــاحات  قدإصــدار البيانات المالية الموحدة التي

.حول البيانات المالية الموحدة
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