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

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

، والتي تتألف من بيان المركز المالي الموحد المرحلي  ٢٠٢١سبتمبر٣٠التابعة لها (یشار إليها مجتمعًة بــ "المجموعة") كما في 
تســعةلفترة الثالثة واللمرحلية الموجزة لألرباح أو الخســائر والدخل الشــاملالموحدة اوالبيانات٢٠٢١ســبتمبر٣٠الموجز كما في  

ـــــــــــعةالةلفتر حقوق الملكية والتدفقات النقدیة  والتغيرات في أشـــــــــــــهر المنتهية في ذلك التاریخ   ـــــــــــهر المنتهية في ذلك التاریخ،  تســ أشــ
. إن اإلدارة مســــــؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه وملخص الســــــياســــــات المحاســــــبية الهامة واإلیضــــــاحات التفســــــيریة األخرى 

يــار ، إعــداد التقــاریر المــاليــة المرحليــة (المع٣٤المــاليــة الموحــدة المرحليــة الموجزة وفقــًا للمعيــار المحــاســــــــــــــبي الــدولي رقم  البيــانــات  
ــتنتاج حول هذه البيانات المالية  ٣٤المحاســـــبي الدولي رقم  ــتنادًا إلى  دة  الموح ). إن مســـــؤوليتنا هي إعطاء اســـ المرحلية الموجزة اســـ

.أعمال المراجعة التي قمنا بها 

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

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

هــا ال تمكننــا من الحصــــــــــــــول على  المراجعــة أقــل بكثير من مجــال التــدقيق الــذي یتم وفقــًا لمعــایير التــدقيق الــدوليــة وبنــاء عليــه فــإن
ـــوهریة التي یمكن تحدیدها أثناء ال قيام بالتدقيــــــــــق. بناء على ذلك فإننا ال نبدي رأیًا  التأكيدات التي تطلعنا على جميع األمور الجـــــــ

التدقيق.بخصوص

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

.٣٤احي الجوهریة، وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم من جميع النو 

عن إرنست ویونغ

موقعة من قبل:
ثودال هاري جوبال

شریك
٦٨٩رقم التسجيل:  

٢٠٢١نوفمبر١٠
، اإلمارات العربية المتحدةالشارقة



شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.

المرفقة جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة. ٢٥إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٢ -

المرحلي الموجز الخسائر الموحدبيان األرباح أو
(غير مدققة) ٢٠٢١سبتمبر٣٠المنتهية في أشهرللتسعة

أشهر المنتهية فيالثالثة فترة أشهر المنتهية فيتسعةالفترة 
سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
مليون درهممليون درهم مليون درهمدرهم مليون إیضاحات 

)(ج)٩(إیضاح  )(ج)٩(إیضاح
العمليات المستمرة

٤٧٥٢.٤٤٦١.٠٣٦٥.٧١٨٦.٩العمالءإیرادات من عقود مع 
)١٠٨.٩()٢٧٦.١()٢٩٣.٣()٥٠٩.٥(تكلفة المبيعات 

٢٤٢.٩١٦٧.٧٨٩.٦٧٨.٠إجمالي األرباح 
٥٨٤.٢٢.٩١٤.٩٠.٧دخل آخر 

)٥٣.٠()٧٥.٩()١٥٣.٣()١٧٣.٣(مصاریف بيع وتوزیع
)٢٧.٣()٥٦.٩()٦٩.٢()٩٨.٩(وإداریة مصاریف عمومية 

١.٣-١.٩)٣١.٤((ج)٨أرباح شركة شقيقة /الحصة من (خسائر)
)١.٦(٠.٩)١.٠(٣.٤من استثمارات وأخرى (خسائر) /أرباح 

سابقةحصة خسائر إعادة قياس 
-)٧.٩(-)٧.٩((د)٨قة شركة شقيفي 

-٧٦.٤-٧٦.٤(أ)٩الشراء ربح على صفقة 

)١.٩(٤١.١)٥١.٠(٩٥.٤ربح/(خسارة) تشغيلية 
١.٥٢.٠١.٤١.٥دخل تمویل 

)١.٨()٧.٨().٤٢٩()١٧.٠(تكاليف تمویل 

ربح/(خسارة) قبل الضریبة 
)٨.٥(٣٤.٧)٧٨.٤(٧٩.٩مستمرةللفترة من العمليات ال

)٠.٣()١.٤()٠.٣()١.٢(ضریبة الدخل 

الربح/(الخسارة) للفترة من 
)٨.٨(٣٣.٣)٧٨.٧(٧٨.٧العمليات المستمرة 

عمليات متوقفة
)١٣.٠(١.٥)٣٧.٦()٨.٧((د)١٠الربح/ (الخسارة) للفترة من العمليات المتوقفة 

-١٩.٠-١٠٢٨.٠من استبعاد شركات تابعة بح الر 
١٣.٠(٢٠.٥)٣٧.٦(١٩.٣(

)٢١.٨(٥٣.٨)١١٦.٣(٩٨.٠الربح/(الخسارة) للفترة 

الربح/(الخسارة) العائدة إلى:
)١٥.٦(٥٣.٣)٩٨.٨(١٠٣.٢مساهمي الشركة األم

)٦.٢(٠.٥)٧.٥١().٢٥(الحصص غير المسيطرة 

٢١.٨(٥٣.٨)١١٦.٣(٩٨.٠(
:ربحية السهم

األساسي والمخفف
ربح/(خسارة) السهم العائدة إلى مساهمي 

)١.٦(٤.٦)٩.٦(٢٠٨.٩الشركة األم (بفلس الدرهم اإلماراتي) 

:ربحية السهم للعمليات المستمرة
األساسي والمخفف

لعمليات المستمرة ربح/(خسارة) السهم من ا
العائدة إلى مساهمي الشركة 
)٠.١(٨.٢)٨.٠(٢٠٦.٨األم (بفلس الدرهم اإلماراتي) 



شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.

المرفقة جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة. ٢٥إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٣ -

المرحلي الموجز بيان الدخل الشامل الموحد 
(غير مدققة) ٢٠٢١سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في للتسعة

يمنتهية فأشهر الالثالثةفترة أشهر المنتهية فيتسعةالفترة 
سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
مليون درهممليون درهم مليون درهممليون درهم إیضاحات 

(ج)٧(إیضاح  

)٢١.٨(٥٣.٨)١١٦.٣(٩٨.٠األرباح/(الخسائر) للفترة 

بنود الدخل الشامل األخرى 

بنود الدخل الشامل/(الخسائر الشاملة) 
م إعادة تصنيفها إلى  لتي قد یتاألخرى ا 

األرباح أو الخسائر في الفترات الالحقة:

٠.١)٧.٣().٤٢()٧.٣(فروقات تحویل العمالت األجنبية 

الخسائرالدخل الشامل/(إجمالي 
)٢١.٧(٤٦.٥)١١٨.٧(٩٠.٧للفترة )  الشاملة

إجمالي الدخل الشامل/(الخسائر  
دة إلى:الشاملة) العائ

)١٥.٥(٤٦.٠)١٠١.٢(٩٥.٩مساهمي الشركة األم 
)٦.٢(٠.٥)١٧.٥().٢٥(الحصص غير المسيطرة

٢١.٧(٤٦.٥)١١٨.٧(٩٠.٧(





شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.

المرفقة جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة. ٢٥إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٥ -

المرحلي الموجز الموحد  ي حقوق الملكية  بيان التغيرات ف
(غير مدققة) ٢٠٢١سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في للتسعة

العائدة إلى مساهمي الشركة األم
احتياطي 

حقوق إجمالي الحصص الخسائر تحویل احتياطي 
ة لكيالمغير المسيطرةإجمالي المتركمة العمالت األجنبية قانوني رأس المال 

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

٩٠١.١١٦٨.٨١,٠٦٩.٩) ٢٩٣.٢() ١٤٦.٥(١,١٥٥.٣١٨٥.٥(مدققة) ٢٠٢١ینایر ١كما في 
٩٨.٠)٥.٢(١٠٣.٢١٠٣.٢---للفترة (الخسائر) /األرباح 

)٧.٣(-)٧.٣(-)   ٧.٣(--الشامل األخرى للفترة الدخلبنود 
٩٠.٧).٢٥(١٠٣.٢٩٥.٩) ٧.٣(--الشاملة للفترة /(الخسائر)إجمالي األرباح

١.١١.١-----)١٧الحركة في الحصص غیر المسیطرة (إیضاح 
حصص غير مسيطرة تم التوقف عن تثبيتها عند 

) ١٣٦.٥() ١٣٦.٥(-----) ١٧(إیضاح استبعاد الشركات التابعة
محول احتياطي صرف العمالت األجنبية إلى  

---٦.٩)٦.٩(--الخسائر المتراكمة عند استبعاد شركة تابعة 
) ١٩.٣() ١٩.٣(-----األخرى في الحصص غير المسيطرة الحركة 
٠٩٩٧٩٨.١,٠٠٥.٩.)١٨٣.١()٧.١٦٠(١,١٥٥.٣١٨٥.٥(غير مدققة) ٢٠٢١سبتمبر٣٠كما في 
٦٩٨.٦١٧٩.٤٨٧٨.٠) ٥٠٣.٢() ١٤٢.٢(١,١٥٨.٥١٨٥.٥(مدققة) ٢٠٢٠ینایر ١كما في 

---٥٠٣.٢--) ٥٠٣.٢() ١٥إنقاص رأس المال (إیضاح 
أسهم الزیادة مقابل رأس المال الصادر

٥٠٠.٠-٥٠٠.٠---٥٠٠.٠) ١٥(إیضاح  في رأس المال 
) ١١٦.٣() ١٧.٥() ٩٨.٨() ٩٨.٨(---الخسارة للفترة 
).٤٢(-).٤٢(-).٤٢(--ة خرى للفتر الشاملة األبنود الخسائر 

) ١١٨.٧() ١٧.٥() ١٠١.٢() ٩٨.٨().٤٢(--إجمالي الخسائر الشاملة للفترة 
٧.٨٧.٨-----)١٧الحركة في الحصص غیر المسیطرة (إیضاح 

١,٠٩٧.٤١٦٩.٧١,٢٦٧.١) ٩٨.٨() ٤٤.٦١(١,١٥٥.٣١٨٥.٥(غير مدققة) ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠كما في 



شركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع.

المرفقة جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة. ٢٥إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٦ -

المرحلي الموجز بيان التدفقات النقدیة الموحد  
(غير مدققة) ٢٠٢١سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في للتسعة 

أشهر المنتهية تسعةفترة ال
سبتمبر ٣٠في 

٢٠٢١٢٠٢٠
درهممليون درهم مليون إیضاحات 

األنشطة التشغيلية 
) ٧٨.٤(٧٩.٩ضریبة للفترة من العمليات المستمرةارة) قبل الالربح/(الخس

) ٣٧.٦(١٩.٣الربح/(الخسارة) للفترة من العمليات المتوقفة 

) ١١٦.٠(٩٩.٢الربح/(الخسارة) للفترة 
التعدیالت للبنود التالية: 

٦٥٢.٤٦٩.٦الممتلكات والمكائن والمعداتاستهالك 
-٦.٨ستخدامودات حق االاستهالك موج 

٠.٤٣.٥إطفاء موجودات غير ملموسة
٠.٥-شركة تابعة قيمة انخفاض ٌ 

٠.٨٠.٣(أ) ١٣مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على المدینون التجاریون 
)١.٩(٣١.٤(ج)٨الحصة من خسائر /(أرباح) االستثمار في شركة شقيقة

ة من إعادة تقييم بند موجودات مالية بالقيمة  سار الخ 
١.٤-١٢العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

١٢.١٢.٦(أ) ١١مخصص المخزون بطيء الحركة 
-)٧٦.٤((أ) ٩ربح على صفقة الشراء 

-٧.٩(د)٨شركة شقيقة في سابقة حصة خسائر إعادة قياس 
-)٦٥.٩(٥مستحقةلوباتطمعندخل آخر 

-)٢٨.٠(١٠أرباح من استبعاد شركات تابعة
٧.٣٥.٩مكافأة نهایة الخدمة للموظفين مخصص 
)٢.٠()١.٥(دخل تمویل 

١٧.٠٢٩.٤تكاليف تمویل 
٦.٧(٦٣.٥(

التغيرات في رأس المال العامل: 
٢٤٣.٣٥.٤مدینون تجاریون وآخرون 

) ٣١.٢()٤٣.٨(المخزون 
) ١٠٢.٩()٧.٢٥٤(مؤجلةذمم تجاریة دائنة ومبالغ مستحقة الدفع وإیرادات 

) ١٣٥.٤(٨.٣(المستخدم في) العمليات /النقد الناتج من
)٢.٤()٦.٠(مكافأة نهایة الخدمة المدفوعة للموظفين 

) ١٣٩.٦(٣.٢األنشطة التشغيلية )فيالمستخدمةمن/ (صافي التدفقات النقدیة 

األنشطة االستثماریة 
) ١٠.٠()١٥.٠(٦الممتلكات والمكائن والمعداتشراء 

-٩٣.٨مبالغ محصلة من تصفية شركات تابعة
-٤٥.٥شركة تابعة تم سحب االستثمار منها من مبالغ مستلمة

-)١٢٦.٥((ج)٩صافي -بعةمبلغ مدفوع لالستحواذ على حصة في شركة تا 
١.٥٢.٠دخل تمویل مقبوض 

)٨.٠()٧.٠(صافي التدفقات النقدیة (المستخدمة في) األنشطة االستثماریة

التمویلية األنشطة 
٦٦٥.٠١٦٠.٠(ه)١٨مبالغ محصلة من سلفيات بنكية وأخرى 

) ٤٧٣.٢()٥٥٤.٧((ه)١٨سداد قروض بنكية
١٧١.١٧.٨لمسيطرةالحصص غير ا الزیادة في 

٥٠٠.٠-(ب)١٥مبالغ محصلة من الزیادة في رأس المال 
-)١٧.٣(سداد مطلوبات عقود اإلیجار 

) ٢٩.٤().٠١٧(فوائد مدفوعة 
١٧٧.١٦٥.٢صافي النقد من األنشطة التمویلية 

٧٨.٧١٧.٦في النقدیة وشبه النقدیة الزیادةصافي 
)٣.٥(٧.٧فروقات تحویل العمالت األجنبية 

٧٣.٧٥٨.٨النقدیة وشبه النقدیة في بدایة الفترة 

١٤.١١٦٠٧٢.٩الفترة نهایةالنقدیة وشبه النقدیة في  



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

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠في  

-٧-

األنشطة - ١

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

.١٩٨٠مایو ٤الصادر في ٩/٨٠األميري رقم 

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

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

واعتمادها لإلصــدار بموجب  ٢٠٢١ســبتمبر٣٠المنتهية في  أشــهرتســعةالالمالية الموحدة المرحلية الموجزة للمجموعة لفترة  البياناتتم اعتماد  
.٢٠٢١نوفمبر١٠قرار مجلس اإلدارة بتاریخ

فيما یلي الشركات الرئيسية التابعة للشركة:
النسبة المئویة 

الملكية من 
الرقم  
التسل 
نشاط الشركة التابعة ٢٠٢١٢٠٢٠مكان التأسيس والعمليات اسم الشركة التابعة سلي

الشركات التابعة المباشرة
النقل ٪ ١٠٠٪ ١٠٠رأس الخيمة، إ.ع.ممينا كول للنقليات م.م.ح  - ١

جلفار للصناعات الدوائية  - ٢
تصنيع األدویة  ٪ ٥٥٪٥٥إثيوبياش.م.ع

جلف انجكت ذ.م.م - ٣
٪ ١٠٠-دبي، إ.ع.م (ب))ملحوظة(

تصنيع المستلزمات 
الطبية 

ألفا فارما للصناعة ذ.م.م- ٤
(د))ملحوظة (

رابيغ، المملكة العربية 
تصنيع األدویة ٪ ٥١-السعودیة

شركة جلفار اس أي اس  - ٥
ذ.م.م (أ)

القاهرة، جمهوریة مصر  
التجارة العامة٪ ٩٩٬٨٪٩٩٬٨العربية 

شركة جلفار للسكري ذ.م.م - ٦
تصنيع األدویة ٪ ١٠٠٪ ١٠٠رأس الخيمة، إ.ع.م(أ))ملحوظة (

شركة جلفار للتجارة والتوزیع - ٧
(أ))ملحوظة (ذ.م.م 

القاهرة، جمهوریة مصر  
التجارة العامة٪ ٩٩٬٨٪٩٩٬٨العربية 

مينا كول لتجارة المعدات - ٨
التجارة العامة٪ ١٠٠٪ ١٠٠رأس الخيمة، إ.ع.م(أ))ملحوظة (



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

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠في  

-٨-

األنشطة (تتمة)-١

النسبة المئویة 
الملكية من 

الرقم  
اسم الشركة التابعة التسلسلي 

مكان التأسيس  
والعمليات 

٣٠
سبتمبر  
٢٠٢١

٣١
دیسمبر 
نشاط الشركة التابعة ٢٠٢٠

الشركات التابعة المباشرة

جلفار الیف ذ.م.م  - ٩
التجارة العامة٪ ١٠٠٪ ١٠٠رأس الخيمة، إ.ع.م(أ))ملحوظة(

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

جلفار في باكستان 

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

جلفار في تونس 

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

جلفار في كينيا

بالنت فارمسيز ذ.م.م- ١٣
٪ ٤٠٪ ١٠٠إ.ع.م دبي، (ه))ملحوظة(

تجارة التجزئة توزیع و 
والجملة في األدویة

ومستحضرات التجميل 

التابعة غير المباشرة الشركات 
لشركة مينا كول لتجارة المعدات التابعةالشركة 

جلفار للتجارة العامة ذ.م.م  - ١
التجارة العامة٪ ١٠٠٪ ١٠٠رأس الخيمة، إ.ع.م)) و(أ) و(ملحوظة(

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

تصنيع األدویة ٪ ٥٠٬٥-یشدكا، بنغالد(ب))ملحوظة(

جلفار للتجارة والتوزیع ذ.م.مالشركة التابعة لشركة 

شركة جلفار مصر ذ.م.م - ١
القاهرة، جمهوریة مصر  

٪ ١٠٠٪ ١٠٠العربية 
موزعي منتجات شركة  

جلفار في مصر 
))و(ملحوظة(

الشركة التابعة لشركة جلفار مصر ذ.م.م

١ -
شركة جلفار بلس  

)) و(د) و(ملحوظة(
القاهرة، جمهوریة مصر  

تصنيع وتوزیع األدویة -٪ ١٠٠العربية 



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

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠في  

-٩-

األنشطة (تتمة)-١

النسبة المئویة 
من الملكية 

الرقم  
الشركة التابعة اسم التسلسلي 

مكان التأسيس  
والعمليات 

٣٠
سبتمبر  
٢٠٢١

٣١
ر دیسمب
نشاط الشركة التابعة ٢٠٢٠

الشركات التابعة المباشرة
بالنت فارمسيز ذ.م.مالتابعة لشركةاتالشرك

األدویة  في التجارة ٪ ١٠٠٪ ١٠٠، إ.ع.م الشارقةالشارقة درغ ستورجلفار - ١
والمعدات الطبية 

جلفار درغ ستور ذ م م - ٢
التجارة في األدویة  ٪ ١٠٠٪ ١٠٠أبوظبي، إ.ع.مبي) (أبوظ

والمعدات الطبية 

التجارة في األدویة  ٪ ١٠٠٪ ١٠٠إ.ع.معوافي درغ ستور - ٣
والمعدات الطبية 

٪ ١٠٠٪ ١٠٠إ.ع.مجلفار هيلثي سيرفيسز - ٤
خدمات إدارة المرافق،  

خدمات إجراء العالج  و 
وإدارة  يالطب

المستشفيات

ذ  هيلث فيرست انفستمنت - ٥
٪ ١٠٠٪ ١٠٠إ.ع.مم م

االستثمار في المجاالت  
التجاریة والصناعية 

والرعایة الصحية 
وإدارتها 

هيلث فيرست فارمسي ذ م  - ٦
التجارة في األدویة  ٪ ١٠٠٪ ١٠٠إ.ع.مم (أبوظبي) 

والمعدات الطبية 

شركة كواكب الصيدليات - ٨
التجارة في األدویة  ٪ ١٠٠٪ ١٠٠المملكة العربية السعودیةذ م م 

والمعدات الطبية 

٪ ١٠٠٪ ١٠٠سلطنة عمان بالنت فارمسيز ذ.م.م- ٩
التجارة في األدویة  

والمعدات الطبية 

١٠ -
شركة فيوتشر ميدیكال 

التجارة في األدویة  ٪ ١٠٠٪ ١٠٠ان ة عمسلطنليمتد
والمعدات الطبية 



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

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠في  

-١٠-

األنشطة (تتمة)-١

النسبة المئویة 
من الملكية 

الرقم  
اسم الشركة التابعة التسلسلي 

التأسيس  مكان 
والعمليات 

٣٠
سبتمبر  
٢٠٢١

٣١
دیسمبر 
نشاط الشركة التابعة ٢٠٢٠

الشركات التابعة المباشرة
جلفار هيلثي سيرفيسز التابعة لشركةاتالشرك

٪ ١٠٠٪ ١٠٠سلطنة عمان ذ م م ساینتفيك صيدلية - ١
االستثمار في المجاالت  

والصناعية التجاریة 
والرعایة الصحية 

وإدارتها

هيلث فيرست انفستمنت ذ م م التابعة لشركةاتالشرك
التجارة في األدویة  ٪ ١٠٠٪ ١٠٠إ.ع.ممسافي  صيدلية - ١

والمعدات الطبية 

التجارة في األدویة  ٪ ١٠٠٪ ١٠٠إ.ع.ملمية ا العالصيدلية - ٢
والمعدات الطبية 

التجارة في األدویة  ٪ ١٠٠-عمان الشروق  صيدلية - ٩
والمعدات الطبية 

ذ م م انفستمنت هيلث فيرستالتابعة لشركةاتالشرك
زهرة الروضة فارمسيز    - ١

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

األدویةفي 
ومستحضرات التجميل 

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

٪ ١٠٠٪ ١٠٠المملكة العربية السعودیةةالطبي
تجارة التجزئة والجملة  

في األدویة
ومستحضرات التجميل 

٢ -
٪ ١٠٠٪ ١٠٠المملكة العربية السعودیةزهرة الروضةشهد 

تجارة التجزئة والجملة  
في األدویة

ومستحضرات التجميل 
تد فيوتشر ميدیكال ليمالتابعة لشركةاتالشرك

ؤسسة صيدلية ركان م- ١
المملكة العربية السعودیةزهرة الروضة 

١٠٠٪ ١٠٠ ٪

تجارة التجزئة والجملة  
في األدویة

التجميل ومستحضرات 

٢ -
ؤسسة صيدلية ركان م

زهرة الروضة 
٪ ١٠٠٪ ١٠٠المملكة العربية السعودیة

تجارة التجزئة والجملة  
في األدویة

ومستحضرات التجميل 



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

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠في  

-١١-

األنشطة (تتمة)-١

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

محتفظ بها للبيع. من المتوقع أن یكتمل بيع شــــركة  ، قامت اإلدارة بتصــــنيف هذه الشــــركات التابعة كمجموعة اســــتبعاد٢٠١٩خالل ســــنة  )ب 
)أ (١٠(إیضـــــاح  ٢٠٢١ســـــبتمبر٣٠أشـــــهر المنتهية في  تســـــعةاكتملت خالل القدجلف إنجكت ذ.م.م  شـــــركة  و جلفار بنغالدیش ليمتد

.)(ب)١٠وإیضاح 

ـــــــركة جلفار بلس، بموجب اتفاقية تعيين، على تحوی٢٠٢٠نوفمبر  ١٩بتاریخ  ) ج ـــــــاهمو شــ ــــــركة  ، وافق مســ ل الملكية الكاملة والمطلقة إلى شــ
ســبيًا على أنه اســتحواذ على الموجودات، نظرًا ألنه ال یعتبر أعمال وفقًا  االعتباري محا جلفار مصــر ذ.م.م. وقد تمت معالجة هذا الترتيب  

دمج األعمال.٣للمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 

ــــركة  ، تم إبرام اتفاقي٢٠٢١مایو  ٩بتاریخ  )د  ــــراء مع الســــــادة شــ ")،  Cigalah Healthcare Company Limited ("Cigalahة بيع وشــ
أشــهر  تســعة. لفترة الCigalahإلى شــركة  Alpha Pharma L.L.C٪ في شــركة٥١حيث وافقت الشــركة األم على بيع حصــتها بنســبة  

(ج)).١٠ح توقفة (إیضا . كعمليات مAlpha Pharma L.L.C، تظهر نتائج شركة ٢٠٢١سبتمبر ٣٠في المنتهية

Pharma) من  "بالنت"ذ.م.م (بالنت فارمســيز  المتبقية في شــركة  الحصــص٪ من  ٦٠، قامت الشــركة األم بشــراء  ٢٠٢١يو  یول٨في  ه)
SPV Ltd  ية  المرحل البيانات المالية الموحدةفي هذهبالنت، یتم توحيد نتائج ٢٠٢١یوليو  ١من  یســـــــــــــري مفعولها اعتباراً ، وبناًء عليه

).٩و٨إیضاحي(الموجزة 

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

أسس إعداد البيانات المالية والتغيرات في السياسات المحاسبية-٢

أسس إعداد البيانات المالية١-٢

وفقًا للمعيار المحاسبي  ٢٠٢١سـبتمبر٣٠المنتهية في أشـهرتسـعةالالموجزة للمجموعة لفترة  الموحدة المرحلية  ة  تم إعداد البيانـــــــــــــــات الماليـــــــــــــــ 
.""التقاریر المالية المرحلية٣٤الدولي رقم 

ــنویة الموحدة، وینبغي  ة  الموجزة على كافة المعلومات واإلفصـــاحات المطلوبة في البيانات الماليالمرحلية  ال تشـــتمل البيانات المالية الموحدة   السـ
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١أن تقرأ جنبًا إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة السنویة للمجموعة كما في 

ليسـت بالضـرورة داللة على النتائج التي قد تكون متوقعة للسـنة  ٢٠٢١سـبتمبر٣٠المنتهية في  أشـهرتسـعةالوعالوة على ذلك، إن نتائج فترة  
.٢٠٢١دیسمبر ٣١ية في تهالمالية المن

لـدى  العملــة المســـــــــــــتخــدمــة  عملــة العرض و یتم إعــداد البيــانــات المــاليــة الموحــدة المرحليــة الموجزة بــدرهم اإلمــارات العربيــة المتحــدة ("درهم") وهو
.، ویجري تقریب جميع األرقام إلى أقرب مليون درهم إال إذا أشير لغير ذلكالمجموعة
ــة  الموجٍ الموجزة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخية، باســــــتثناء  المرحليةلية الموحدةالبيانات الما یتم إعداد   بالقيمة العادلة من خالل ودات المالية المقاســــ

).٩ومجموعة استبعاد محتفظ بها للبيع مقاسة بالقيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع (إیضاح )١١(إیضاح األرباح أو الخسائر



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

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠في  

-١٢-

(تتمة) تغيرات في السياسات المحاسبيةنات المالية والأسس إعداد البيا-٢

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

. لم تقم  ٢٠٢١ینایر  ١، باســــتثناء اتباع المعایير الجدیدة الســــاریة المفعول كما في  ٢٠٢٠دیســــمبر  ٣١ة للســــنة المنتهية في  الســــنویة للمجموع
.المجموعة باالتباع المبكر ألي معایير أو تفسيرات أو تعدیالت صادرة ولم یسر مفعولها بعد

، إال أنها ال تؤثر على البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة.٢٠٢١ة في سنة تطبق العدید من التعدیالت والتفسيرات ألول مر 

ـــــــبي الدولي رقم  ٩التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم   التقاریر المالية  والمعيار الدولي إلعداد  ٣٩والمعيار المحاســ
إعـادة تشـــــــــكـيل المـقارنة المعياریة  -١٦ية رقم  والمعـيار اـلدولي إلعـداد التـقاریر الـمال ٤ر الـمالـية رقم  والمعـيار اـلدولي إلعـداد التـقاری ٧رقم  

٢المرحلة -لسعر الفائدة
ـــــــــــعار بدیلة خالية من  إعداد التقاریر المالية عند  على  تأثير  التوفر التعدیالت إعفاءات مؤقتة تعالج   ـــــــــــعار الفائدة بين البنوك بأســ ــتبدال أســ ـــــــــ اســ

المخاطر.

تتضمن التعدیالت اتباع االستثناءات التالية:
اســــــتثناءات تتطلب تغييرات تعاقدیة، أو تغييرات في التدفقات النقدیة المطلوبة مباشــــــرة من إعادة تشــــــكيل، ليتم التعامل معها كتغييرات في

بما یعادل الحركة في سعر الفائدة في السوق.سعر الفائدة المتغير، 
التصـــــاریح المطلوبة من إعادة تشـــــكيل أســـــعار الفائدة بين البنوك للتحوط من تخصـــــيصـــــات ووثائق التحوط دون  فيیجب إجراء تغييرات

إیقاف عالقة التحوط.
  عندما یتم تخصــيص أداة أســعار بدیلة خالية  توفير إعفاء مؤقت للمنشــآت من ضــرورة تلبية المتطلبات التي یمكن تحدیدها بشــكل منفصــل

المخاطر.د عناصربشأن أح من المخاطر كتحوط 

١٦التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم -٢٠٢١یونيو ٣٠بعد  ١٩-امتيازات اإلیجار ذات العالقة بفيروس كوفيد
ر من المؤجرین والتي  سوق یقدم إعفاء للمستأجرین عن محاسبة امتيازات اإلیجا ١٦الية رقم  إن التعدیل على المعيار الدولي إلعداد التقاریر الم

.على وجه التحدید١٩-تنتج عن جائحة كوفيد

ـــــــات الماليــــــــــة الموحدة الموجزة المرحلية للمجموعة. تعتزم المجموعة استخدام االستثناءات في   الفترات  ليس لهذه التعدیالت أي تأثير على البيانـــ
المستقبلية إذا أصبحت قابلة للتطبيق.

المحاسبية الهامة  فتراضاتوالتقدیرات واالاألحكام- ٣

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

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

.٢٠٢٠دیسمبر ٣١المنتهية في 



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

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠في  

-١٣-

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

أشهر المنتهية فيالثالثة فترة أشهر المنتهية فيتسعةالفترة 
سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
درهممليون مليون درهم مليون درهممليون درهم 
(غير مدققة)(غير مدققة) (غير مدققة)(غير مدققة) 

٨٠٣.١٥٢٢.٠٣٨١.٦٢١١.٠إجمالي المبيعات
)١٣.٢()١١٤.()٢٨.٨()٣٥.٦(ناقصًا: العموالت

٧٦٧.٥٤٩٣.٢٣٦٧.٥١٩٧.٨صافي المبيعات
ناقصًا: صافي المبيعات المتعلقة بالعمليات  

(د))١٠(إیضاح  ةالمتوقف
)١٠.٩()١.٨()٣٢.٢()١٥.١(

٧٥٢.٤٤٦١.٠٣٦٥.٧١٨٦.٩

إلى  باإلضافة  األخرى  الطبية  والمستحضرات  الصيدالنية  المنتجات  أنواع  ومختلف  والعالجات  األدویة  بيع  من  إیراداتها  المجموعة  تحقق 
التجميل ذلك،  و .مستحضرات  على  المجموعة  عالوة  التجز أیضًا  تعمل  تجارة  ومستحضرات  في  لألدویة  والجملة  تثبيت .التجميلئة  ویتم 

اإلیرادات على أساس معایير تثبيت اإلیرادات "في نقطة زمنية محددة". وفيما یلي التقسيم الجغرافي إلجمالي اإلیرادات: 

أشهر المنتهية فيالثالثة فترة أشهر المنتهية فيتسعةالفترة 
تمبربس٣٠سبتمبر٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
مليون درهممليون درهم مليون درهمدرهم مليون 

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

٢٦٩.٢١١٧.١١٦٥.٥٣٨.٣اإلمارات العربية المتحدة
١٠٤.٣٢٩.٦٨٨.٨١٠.٣دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

٠٣٩٤.٣٤٦.٥١١٣.٢١٤٩.٢دول أخرى 

٧٦٧.٥٤٩٣.٢٣٦٧.٥١٩٧.٨
ناقصًا: صافي المبيعات المتعلقة بالعمليات  

)١٠.٩()١.٨()٣٢.٢()١٥.١())د(١٠المتوقفة (إیضاح  

٧٥٢.٤٤٦١.٠٣٦٥.٧١٨٦.٩



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

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠في  

-١٤-

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

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

(مدققة)(غير مدققة)
موجودات العقود

٥٢٠.١٤٣٣.٢) ١٣الذمم المدینة التجاریة (إیضاح 
١٧٤.٢-) ١٣مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة (إیضاح  

١.٥٢٠٦٠٧.٤
مطلوبات العقود

١٣.٠١٢٨.٣سترداد االتمطلوبا 
١٢.٥٣١.٠مقدمة من العمالء دفعات 

٢٠٧.٠-) ١٩إیرادات مؤجلة (إیضاح 
٣٦.٨٣٥.٤عموالت مستحقة الدفع 

٦٢.٣٤٠١.٧

التزامات األداء٣-٤

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

: سبتمبر٣٠وفيما یلي سعر المعاملة المخصص اللتزامات األداء المتبقية (غير المستوفاة كليًا أو جزئيًا) كما في  

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

درهممليون درهم مليون 
(مدققة)(غير مدققة) 

٠.٢٠٧-) ١٩(إیضاح  خالل سنة واحدة

ر دخل آخ-٥

أشهر المنتهية فيالثالثة فترة أشهر المنتهية فيتسعةالفترة 
سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
مليون درهممليون درهم مليون درهممليون درهم 
(غير مدققة)(غير مدققة) (غير مدققة)(غير مدققة) 

مطلوبات تم إعادة قيدها (انظر اإلیضاح
---٦٥.٩)(ب)١٣اإلیضاح  أدناه و 

٢٥.٣٥.١١٧.١١.٧دخل متنوع
٩١.٢٥.١١٧.١١.٧

خر فيما یتعلقناقصًا: دخل آ
)١.٠()٢.٢()٢.٢()٧.٠((د))١٠بالعمليات المتوقفة (إیضاح  

٨٤.٢٩٢.١٤.٩٧٠.

سنةخالل   من  األول  والتعویضات ركة الشقيقة للش ، قامت الش٢٠٢١النصف  فيما یتعلق بالسلع المجانية  حقوقها  بالتنازل عن  األم  ركة 
باإلضافة إلى ذلك، سجلت الشركة  مليون درهم من إعادة قيد المطلوبات.٣٢.٨بمبلغ  مستحقات  المجموعة  صرفتاألخرى. نتيجة لذلك،  

البيانات المالية الموحدة للمجموعة.، األمر الذي لم یؤثر على الشقيقةخسارة الشركة من ٪٤٠ة بنسبحصتها  األم



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

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠في  

-١٥-

الممتلكات والمكائن والمعدات -٦

ــعةخالل فترة الأ) ــهر المنتهية في  تســـ ـــبتمبر٣٠أشـــ ــافات  ،  ٢٠٢١ســ ٣٠مليون درهم (١٥.٠الممتلكات والمكائن والمعداتبلغت إضـــ
مليون درهم).١٠.٠–٢٠٢٠سبتمبر

–٢٠٢٠ســـبتمبر٣٠مليون درهم (٥٢.٤بلغ االســـتهالك للفترة الحالية  ،  ٢٠٢١ســـبتمبر٣٠تهية في  أشـــهر المنتســـعةفترة الخالل  )ب
مليون درهم).٦٩.٦

).١٨لدى المجموعة مقابل التسهيالت البنكية (اإلیضاح  الممتلكات والمكائن والمعداتیتم رهن بعض ج)

ــنع  )   د مليون  ٣.٦-٢٠٢٠دیســــمبر  ٣١مليون درهم (٣.٦بلغ  بميضــــ الى قطع أر للشــــركة األم عوالمباني المتعلقة بهتم إنشــــاء المصــ
حكومة رأس الخيمة.من قبل  درهم) مملوكة 

).٩دمج األعمال (إیضاح  عندمليون درهم ٢١.٠، تم االستحواذ على  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠هـ) خالل التسعة أشهر المنتهية في  

الموجودات غير الملموسة -٧

(ب)  ٩عليها خالل السنة من خالل دمج األعمال (إیضاح  االستحواذغير الملموسة التي تم  الموجوداتلموسة  المغيرالموجوداتتشمل 
مليون درهم.١٩٠.٥تم تقييمها بشكل مؤقت بمبلغ  المستحوذ عليها غير الملموسة  الموجوداتإن  ).)١(

االستثمار في شركة شقيقة -٨

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

).٩بالنت (إیضاح  ركةشعلىوالسيطرة  الملكية  حصص٪ من  ١٠٠وبموجب ذلك أصبحت تمتلك،السعودیة وسلطنة عمان
للمقرضين بموجب تسهيل إعادة هيكلة الدیون بقيمة  اً ضامنبالنت٪، أصبحت  ١٠٠بنسبة  بالنتنتيجة الستحواذ جلفار على  

،  ٢٠٢١أكتوبر  ٢٠في  ألمر  ابخصوص هذاضمانسندعلى  بالنتمليار درهم وهي ملزمة بشروط التسهيل. وقعت  ١.٠١
)).١(ب) (١٨إیضاحالضامن بموجب التسهيل (المنوط بهات يع االلتزاما جمبوفاءالعلى  بالنتوبسبب ذلك وافقت 

:  كما یليباستخدام طریقة حقوق الملكيةفي بالنت تم احتسابها ٪٤٠كان للمجموعة قبل الحصول على السيطرة، )ب

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

مليون مليون نسبةمكان التأسيس 
درهم درهم الملكيةوالعمليات شقيقةاسم الشركة ال

(مدققة)(غير مدققة) ٢٠٢١یوليو ٨قبل 

٢٧٠.٦-٪ ٤٠إ.ع.مبالنت فارمسيز ذ.م.م



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

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠في  

-١٦-

(تتمة)االستثمار في شركة شقيقة-٨

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

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

٢٧٠.٦٢٦٤.٥السنةالفترة /الرصيد في بدایة 
٦.١)٣١.٤(للسنةللفترة/الموحدةاألرباح/(الخسائر)حصة الشركة الشقيقة من

-)٧.٩((د)) ٨(إیضاح شركة شقيقةفي سابقة حصة خسائر إعادة قياس 
-)٣.٢٣١(عند الحصول على سيطرةالمتوقف عن تثبيته شركة شقيقة االستثمار في

٢٧٠.٦-السنةالفترة /في نهایة 

مما أدى إلى خسـارة انخفاض  ٢٠٢١یوليو ١مليون درهم كما في ٢٣١.٣بمبلغ بالنتد) تمت إعادة تقييم اسـتثمار الشـركة األم في 
التوقف عن وبعــد ذلــك تم  .درهم كمــا في ذلــك التــاریخ٢٣٩.٢التي تبلغبــالقيمــة الــدفتریــة  درهم مقــارنــةمليون  ٧.٩بمبلغفي القيمــة  

(إیضــاح  ٢٠٢١یوليو ١من اعتباًرا  المرحلية الموجزة وحدةالموتم توحيدها في هذه البيانات الماليةشــقيقةاالســتثمار في شــركة  تثبيت
).(أ)٩

دمج األعمال -٩

شركة بالنت فارمسيز ذ.م.مفي ضافيةمساهمة إعلى حصة استحواذ )أ
مليون  ٢٨٦بمبلغ  )  "بالنت"في شـــركة بالنت فارمســـيز ذ.م.م (٪  ٦٠بنســـبةالمتبقيةالحصـــص، قامت الشـــركة األم بشـــراء  ٢٠٢١یوليو  ٨في  
بالنت.شركةعلىوالسيطرة الملكية حصص٪ من ١٠٠وبالتالي الحصول على ، درهم

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

من البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة نتائج شــركة بالنت لفترة  طریقة االســتحواذ. تتضــ االســتحواذ باســتخدام  احتســابوســلطنة عمان. تم  
).٢٠٢١یوليو ١الثالثة أشهر من تاریخ االستحواذ (أي 



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

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠في  

-١٧-

األعمال (تتمة)دمج -٩

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

:كما یليمليون درهم ٧٦.٤من صفقة الشراء بقيمة أرباحتحقيق بالنتفي ٪ المتبقية٦٠نتج عن شراء حصة 
درهم مليون 

٥٩٣.٧المستحوذ عليهاالقابلة للتحدیدلصافي الموجوداتستحواذ االتاریخ بالقيم العادلة
)٢٨٦.٠(مبلغ الشراء المحول 

)٢٣١.٣((د))٨اح (إیض٪٤٠بنسبةاألوليةللحصةستحواذ االتاریخ بالقيم العادلة
٧٦.٤شراءالأرباح من صفقة 

الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المتحملة)ب 

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

عند االستحواذ
درهم مليون 

جودات مو ال
٢١.٠ممتلكات ومكائن ومعدات 

١٠٩.١وجودات حق االستخدام م
١٩٠.٥(مؤقت))دناهأ) ٢(ملحوظة(موجودات غير ملموسة

٠.٥الضریبة المؤجلة موجوداتبند 
٣٠٩.٢مخزون 

٤٠٣.٨ذمم مدینة تجاریة وأخرى 
.٥١٥٩النقدیة وشبه النقدیة 

١,١٩٣.٦
مطلوبات  ال

٢٠.٤مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين 
١.٦مطلوبات الضریبة المؤجلة بند 

١١٢.٦عقود االیجار مطلوبات
٤٦٢.٩والمبالغ المستحقة الدفعذمم دائنة تجاریة 

٢.٤(ه))١٨(إیضاح  سلفيات بنكية 
.٩٥٩٩

٥٩٣.٧مجموع صافي الموجودات القابلة للتحدید بالقيمة العادلة 

ــتحوذ عليهـا القيمـة العـادـلة للموجودات غير الملموســــــــــــــة  تحـدیـد االنتهـاء منلم یتم  )٢ ـتاریخ اعتمـاد هـذه البيـانـات المـالـية  بالمســــــــــــ
ــدارالمرحلـية الموجزة  الموحدة   غير الملموســــــــــــــة إلى تعـدیلهـا داتموجو المن قبـل مجلس اإلدارة. وبالـتالي، قد تحـتاج  لإلصــــــــــــ

).من المعاملةةواحدسنة(بعد ٢٠٢٢یوليو ٨المحققة من صفقة الشراء قبل  ألرباحفي امقابل، مع تعدیل اً الحق

في مليون درهم  ٩.٠مليون درهم في اإلیرادات ومبلغ ٢١١.٨بمبلغ اعتبارًا من تاریخ االســــــــتحواذ، أســــــــهمت شــــــــركة بالنت)٣
من العمليات المستمرة للمجموعة.األرباح قبل الضریبة



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

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠في  

-١٨-

دمج األعمال (تتمة)-٩

تحليل التدفقات النقدیة عند االستحواذج) 

درهم مليون 
١٥٩.٥صافي النقد المستحوذ عليه من شركة تابعة

)٢٨٦.٠(عند استحواذ حصة إضافيةالمبلغ المدفوع 
)١٢٦.٥(صافي التدفقات النقدیة عند االستحواذ

مجموعات االستبعاد المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة- ١٠
جلف إنجكت ذ.م.مأ)

، قرر مجلس إدارة الشركة بيع شركة جلف إنجكت ذ.م.م ("جلف إنجكت")، وهي شركة تابعة ٢٠١٩دیسمبر  ٣١المنتهية في  السنةخالل  
مملوكة بالكامل. 

ة اتفاقية بيع وشراء فيما یتعلق باستثمارها في جلف إنجكت. تم استيفاء ، أبرمت المجموع٢٠٢١سبتمبر  ٣٠خالل التسعة أشهر المنتهية في  
سبتمبر ٣٠اإلجراءات القانونية المتعلقة باستبعاد شركة جلف إنجكت وتم االنتهاء من بيع "جلف إنجكت" خالل التسعة أشهر المنتهية في  

. التوقف عن التثبيتمليون درهم من قبل المجموعة عند ١٩.٠بمبلغأرباحتثبيتبناًء على ذلك، تم . و ٢٠٢١

).  ٢٢ومع تصنيف جلف إنجكت كعملية متوقفة، لم یتم عرض نتائج جلف إنجكت ضمن المعلومات القطاعية (إیضاح 

من جلف إنجكت:المحققةوفيما یلي صافي التدفقات النقدیة 

سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في تسعةال
٢٠٢١٢٠٢٠

درهممليون درهم مليون 
(غير مدققة)(غير مدققة)

١٠.٣٥.٧التشغيلية 
)٠.٤()٩.١(االستثماریة 

)٠.١().١٠(التمویلية 

١.١٥.٢الواردة صافي التدفقات النقدیة

الخسارة األساسية والمخففة للسهم 
.٢٠م في اإلیضاح  تم اإلفصاح عن الخسارة األساسية والمخففة للسه

ب) جلفار بنغالدیش ليمتد 

في   المنتهية  السنة  شركة  ٢٠١٩دیسمبر  ٣١خالل  بيع  الشركة  إدارة  مجلس  قرر  ليمتد،  بنغالدیش  تمتلك جلفار  بنغالدیش").  ("جلفار 
في شركة جلفار بنغالدیش. ٪٥٠.٥حصة بنسبة المجموعة



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

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠في  

-١٩-

(تتمة)لعمليات المتوقفةمجموعات االستبعاد المحتفظ بها للبيع وا- ١٠
(تتمة) ب) جلفار بنغالدیش ليمتد

. إن فيما یتعلق باستثمارها في شركة جلفار بنغالدیش، دخلت المجموعة في اتفاقية بيع وشراء٢٠٢٠دیسمبر ٣١السنة المنتهية في خالل 
أشهر المنتهية تسعةفترة البيع جلفار بنغالدیش خالل  تمل  كما اكاإلجراءات القانونية المتعلقة باستبعاد شركة جلفار بنغالدیش تم استيفاؤها  

.مجموعة عند التوقف عن التثبيتمليون درهم من قبل ال٠.٥تثبيت ربح بمبلغ . وبناًء عليه، تم ٢٠٢١سبتمبر٣٠في 

).  ٢٢إیضاح ومع تصنيف جلفار بنغالدیش كعملية متوقفة، لم یتم عرض نتائج جلفار بنغالدیش ضمن المعلومات القطاعية (

وفيما یلي صافي التدفقات النقدیة المحققة من جلفار بنغالدیش: 

سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في تسعةال
٢٠٢٠* ٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

(غير مدققة)(غير مدققة)

٠.١١.٤التشغيلية 
)٠.٥()٠.١(االستثماریة 

)٠.٥(-التمویلية 

.٤٠-الواردة نقدیة دفقات ال صافي الت

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

والمخففة للسهم الخسارة األساسية 
.٢٠تم اإلفصاح عن الخسارة األساسية والمخففة للسهم في اإلیضاح  

Alpha Pharma L.L.C ج) شركة

ــبة ، ، تم إبرام اتفاقية بيع وشــــــراء٢٠٢١مایو ٩بتاریخ   ــ ــركة٥١حيث وافقت المجموعة على بيع حصــــــتها بنســ ــ Alpha Pharma٪ في شــ
L.L.Cإلى شركةCigalah. مليون درهم٧.٤النتائج من العمليات المتوقفة كانت عبارة عن خسارة بمبلغ إن.

، األمر الذي یتطلب موافقة الهيئة العامة للمنافسة في المملكة  Alpha Pharma استبعاد شركةلم یتم استيفاء اإلجراءات القانونية المتعلقة ب
ــيتم الحصـــــــول عليها قریًبا وذلك لن یمنع نقل العربية الســـــــعودیة. ترى اإلدارة أن الموافقة من قبل الهيئ ة العامة للمنافســـــــة محتمل للغایة وســـــ

Alpha قيم الدفتریة ذات العالقة لصـــافي الموجودات والحصـــص غير المســـيطرة لشـــركةلذلك، تم تثبيت ال.Cigalah الســـيطرة إلى شـــركة
Phamaــعةالخالل ــهر المنتهية في تســـ ـــبتمبر٣٠أشـــ مليون درهم من قبل المجموعة ٨.٥عليه، تم تثبيت أرباح بقيمة وبناًء .  ٢٠٢١ســ

عند التوقف عن التثبيت.

ضــمن المعلومات القطاعية (إیضــاح  Alpha Pharma لم یتم عرض نتائج شــركةكعملية متوقفة،Alpha Pharma ومع تصــنيف شــركة
). وقد تم إعادة تصــنيف معلومات المقارنة في بيان الدخل الشــامل الموحد المرحلي الموجز للمجموعة إلظهار العمليات المتوقفة لشــركة  ٢٢

المقارنة في بيان الدخل الشــامل الموحد للمجموعة إلظهار جلفار بنغالدیش بشــكٍل منفصــل عن العمليات المســتمرة. وقد تم عرض معلومات
.٢٠٢٠و٢٠٢١وقفة لشركة جلف إنجكت بشكٍل منفصل عن العمليات المستمرة في العمليات المت



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

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠في  

-٢٠-

(تتمة)مجموعات االستبعاد المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة- ١٠

(تتمة)Alpha Pharma L.L.C ج) شركة

:Alpha Pharma التدفقات النقدیة (المحملة على)/المحققة من شركةوفيما یلي صافي  

سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في تسعةال
٢٠٢٠* ٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

(غير مدققة)(غير مدققة)

) ٢٧.٢()٧.٠(التشغيلية 
)١.٦(-االستثماریة 

١٥.٤٢٩.٧التمویلية 

.٨.٤٩٠نقدیة الصادرة صافي التدفقات ال 

.٢٠٢١ومای٩النشاط قبل عملية البيع بتاریخ  أشهر من ٤ویمثل  * 

الخسارة األساسية والمخففة للسهم 
.٢٠تم اإلفصاح عن الخسارة األساسية والمخففة للسهم في اإلیضاح  



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

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠في  

-٢١-

(تتمة)مجموعات االستبعاد المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة- ١٠
العمليات المتوقفة:ا یلي نتائج  د) وفيم

٠٢٠٢سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةفترة ال ٢٠٢١سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةفترة ال
Alphaجلفار جلف Alphaجلفار جلف
الي اإلجمPharma LLCبنغالدیش ليمتدإنجكت ذ.م.ماإلجمالي *Pharma LLC**بنغالدیش ليمتد***إنجكت ذ.م.م
مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون 
درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم 

(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)) (غير مدققة(غير مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة) 
٣٢.٢-١٢.٠١.٨١.٣١٥.١٢٢.٧٩.٥إیرادات من عقود مع العمالء

) ١٨.٧(-)٥.٠() ١٣.٧()١٥.٩()٦.١()١.٠()٨.٨(تكلفة المبيعات
١٣.٥-٩.٠٤.٥)٠.٨()٤.٨(٣.٢٠.٨إجمالي األرباح/(الخسائر) 

٢.٢-٣.١٣.٦٠.٣٧.٠٠.٤١.٨دخل آخر 
)  ٢٤.٤()٩.٠() ١٠.٨()٤.٦()٣.٣()٠.٢()٢.٠()١.١(مصاریف بيع وتوزیع

) ٢٧.٢() ٢٧.٢(--)٩.٤()٩.٢(-)٠.٢(مصاریف عمومية وإداریة 
) ٣٥.٩() ٣٦.٢()٤.٥(٤.٨)٦.٥()١٣.٩(٥.٠٢.٤أرباح/(خسائر) تشغيلية 

٠.١--٠.١٠.١--٠.١دخل تمویل 
)١.٣(-)١.٢()٠.١()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  لة) قبل الضریبة الربح/(الخسار 
) ٣٧.٦() ٣٦.٢()٦.٢(٤.٨)٦.٨()١٤.٠(٥.٠٢.٢العمليات المتوقفة

----)١.٩()١.٩(--ضریبة الدخل 
) ٦٣٧.() ٢٣٦.()٦.٢(٤.٨)٨.٧()١٥.٩(.٥.٠٢٢الربح/(الخسارة) عن فترة العمليات المتوقفة 

: العائدة إلىالربح/(الخسارة) 
) ١٦.٩() ١٨.٥()٣.٢(٤.٨)٢.٩()٩.٠(٥.٠١.١مساهمي الشركة األم
) ٢٠.٧() ١٧.٧()٣.٠(-)٥.٨()٦.٩(١.١-حصص غير مسيطرة 

٦٣٧.() ٣٦.٢()٦.٢(٤.٨)٨.٧()١٥.٩(.٥.٠٢٢ (
.٢٠٢١مایو٩أشهر من النشاط قبل عملية البيع بتاریخ ٤ویمثل *

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



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

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠في  

-٢٢-

(تتمة)والعمليات المتوقفةمجموعات االستبعاد المحتفظ بها للبيع - ١٠
د) وفيما یلي نتائج العمليات المتوقفة:

٠٢٠٢سبتمبر٣٠ة أشهر المنتهية في ثالثفترة ال ٢٠٢١سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في الثالثةفترة 
Alphaجلفار جلف Alphaجلفار جلف

اإلجمالي Pharma LLCبنغالدیش ليمتدذ.م.مإنجكتاإلجمالي *Pharma LLC**بنغالدیش ليمتدإنجكت ذ.م.م
مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون 
درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم 

(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)) (غير مدققة(غير مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة) 
١٠.٩-١.٨٧.٤٣.٥--١.٨العمالءإیرادات من عقود مع 

).٣٦(-).٧١()٤.٦()١.٤(--)١.٤(تكلفة المبيعات
٤.٦-٠.٤٢.٨١.٨--٠.٤إجمالي األرباح 

١.٠-٢.٢٠.٣٠.٧--٢.٢دخل آخر 
) ٦.٥()٢.٤()٢.٤()١.٧()٠.٢(--)٠.٢(مصاریف بيع وتوزیع

) ١٠.٨() ١٠.٨(--)٨.٠(--)٠.٨(مصاریف عمومية وإداریة 
) ١١.٧() ١٣.٢(١.٦١.٤٠.١--١.٦أرباح/(خسائر) تشغيلية 

)١.٣(-)١.٢()٠.١()٠.١(--)٠.١(تكاليف تمویل 
) .٠١٣() ١٣.٢().١١(١.٥٣.١--١.٥لفترة من العمليات المتوقفةل لربح/(الخسارة) ا

: العائدة إلىالربح/(الخسارة) 
)٦.٠()٦.٧()٠.٦(١.٥١.٣--١.٥مساهمي الشركة األم

).٠٧()٥.٦()٥.٠(-----مسيطرة حصص غير 
٠١٣() ١٣.٢()١.١(١.٥٣.١--١.٥. (

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

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



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

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠في  

-٢٣-

(تتمة)مجموعات االستبعاد المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة- ١٠
:هي كالتالي ٢٠٢١سبتمبر٣٠الفئات الرئيسية لموجودات ومطلوبات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع كما في  إن)  هـ

(مدققة) ٢٠٢٠دیسمبر ٣١)غير مدققة(٢٠٢١سبتمبر ٣٠
جلفار جلف جلفار جلف

اإلجمالي ليمتدبنغالدیش إنجكت ذ.م.ماإلجمالي بنغالدیش ليمتد إنجكت ذ.م.م
مليون مليون مليون مليون مليون مليون 
درهم درهم درهم درهم درهم درهم 

الموجودات 
٢٣.٢٣٣.٩٥٧.١---ممتلكات ومكائن ومعدات 

٨.٧٨.٧----موجودات غير ملموسة 
٥.٩٤.٠٩.٩---مخزون 

١٥.٦٨.٦٢٤.٢---وأخرى ذمم مدینة تجاریة 
أرصدة لدى البنوك ونقد  

٢.٤٠.٩٣.٣---ي الصندوق ف

٤٧.١٥٦.١١٠٣.٢---موجودات محتفظ بها للبيع 

المطلوبات 
ة  مخصص مكافآت نهای

٠.٦٢.٣٢.٩---الخدمة للموظفين 
٢٢.٨٢٢.٨----بنكيةقروض 

ذمم دائنة تجاریة 
٤.٦٦.٧١١.٣---ومبالغ مستحقة الدفع

مطلوبات مرتبطة مباشرة
٥.٢٣١.٨٣٧.٠---بموجودات محتفظ بها للبيع

ات المرتبطة صافي الموجود
مباشرة بموجودات محتفظ بها 

٤١.٩٢٤.٣٦٦.٢---لغرض البيع 
ناقصًا: صافي الموجودات العائدة 

) ١٢.٠() ١٢.٠(----مباشرة على الحصة غير المسيطرة

حصة المجموعة من صافي  
الموجودات المرتبطة مباشرة 

٤١.٩١٢.٣٥٤.٢---بمجموعة االستبعاد

ةقيد بند الموجودات غير الملموس
مليون درهم، ما أدى إلى تثبيت مجموعة االستبعاد بقيمتها الدفتریة والتي هي  ٠٬٥، تم تثبيت خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ  ٢٠٢٠خالل  

.٢٣حات المتعلقة بقياس القيمة العادلة موضحة في اإلیضاح  مليون درهم. إن اإلفصا٢٧٬٦أقل من قيمتها العادلة ناقصًا تكلفة البيع بمبلغ  



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

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠في  

-٢٤-

المخزون - ١١
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

(مدققة)(غير مدققة)

١٣٥.٩١٢٧.٨))ب(ملحوظةمواد أولية (
٦٠.٠٤٧.٤))ب(ملحوظة(مواد التعبئة

١٩.٣١٨.٦األعمال قيد التنفيذ 
٣٩٥.٥٩٧.٨بضاعة تامة الصنع 

١١.٩١٥.٨الطریق بضاعة في 
١٨.٩١٨.٥مواد استهالكية

٣٦.٩٣٤.٣قطع غيار 

٦٧٨.٤٣٦٠.٢
) ٥٦.٠()٥٥.٧((أ)) ملحوظة(ناقصًا: مخصص المخزون بطيء الحركة

٦٢٩.٧٣٠٤.٢
)٩.٩(-))ه(١٠ملحوظةتفظ بها للبيع (ناقصًا: المخزون العائد إلى موجودات مح 

٦٢٩.٧٢٩٤.٣

)).٢(ب) (٩ملحوظةدمج األعمال (عند مليون درهم ٣٠٩.٢، تم االستحواذ على ٢٠٢١سبتمبر ٣٠خالل التسعة أشهر المنتهية في 

للمجموعة كانت كما یلي:إن الحركات في مخصص المخزون بطيء الحركة )أ
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

(مدققة)(غير مدققة)

٥٦.٠١٨.٠بدایة الفترة/ السنةفي الرصيد 
١٢.١٤٦.٤السنةالفترة/ محمل خالل 

)٨.٤()٢٩.٠(السنة الفترة/مشطوبات خالل
-١٦.٦خالل الفترة دمج األعمال  عند المستحوذ عليه 

٧٥٥٥٦.٠.ةالرصيد في نهایة الفترة/ السن

طرف  یحتفظ بها ) التي  مليون درهم٩.٢-٢٠٢٠دیسمبر  ٣١مليون درهم (٧.٩بمبلغومواد التغليف المواد الخامذلكیشمل)ب
ثالث. 



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

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠في  

-٢٥-

الخسائر الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو - ١٢

باح أو الخسائر مصنفة بالدرهم اإلماراتي ومحتفظ بها للمتاجرة ضمن أوراق مالية معظم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األر 
مدرجة وغير مدرجة وتتضمن ما یلي: 

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

(مدققة)(غير مدققة)

١٩.٥١٩.٦داخل أسواق دولة اإلمارات العربية المتحدة 
٠.١-جلس التعاون الخليجي األخرى في أسواق دول الم

٥١٩.٧١٩.

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

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

(مدققة)(غير مدققة)

١٩.٧٢٢.١الرصيد في بدایة الفترة/ السنة
)٠.١()٠.٢(الفترة/ السنةاالستبعادات خالل 

)٢.٣(-الفترة/ السنة خالل الخسائر عند إعادة التقييم

٥١٩.١٩.٧

١٩.٥مبلغًا بقيمة  فإن  مليون درهم)  ١٩.٧–٢٠٢٠دیسمبر  ٣١(مليون درهم  ١٩.٥االستثمارات البالغة  ،  ٢٠٢١سبتمبر٣٠كما في  
یتعلق باستثمار في أسهم غير مدرجة لمنشأة تعمل في مجال تصنيع مواد التعبئة.  مليون درهم) ١٩.٥–٢٠٢٠بر دیسم٣١(مليون درهم 

ء تقييم وسجلت االستثمار بالقيمة العادلة. تم احتساب القيمة  ٪. وقامت اإلدارة بإجرا٧.٢٥یبلغ استثمار المجموعة في أسهم هذه المنشأة  
د باستخدام توقعات التدفقات النقدیة المخصومة. ویتم تصنيفها على أنها قيم عادلة من المستوى الثالث من  العادلة ناقصًا تكاليف االستبعا 

).٢٣في ذلك مخاطر ائتمان الطرف المقابل (إیضاح ة بالمالحظة بما ر مستویات قياس القيمة العادلة بسبب إدخال معطيات غير جدی



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

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠في  

-٢٦-

ذمم مدینة تجاریة وأخرى - ١٣
دیسمبر٣١تمبر سب٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

(مدققة)(غير مدققة)

٦٩٦.٥٨٥١.٠ذمم مدینة تجاریة
) ٤١٧.٨()١٧٦.٤() أدناهاإلیضاح(ناقصًا: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

٥٢٠.١٤٣٣.٢
١٧٤.٢-مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة 

٥٦.٩٢٣.٤دین دفعات مقدمة إلى المور 
١١.٩١٧.١ذمم ضریبة القيمة المضافة المدینة 

٤١.٤٢٤.٠ذمم مدینة أخرى 

٦٣٠.٣٦٧١.٩
العائدة ناقصًا: الذمم المدینة التجاریة واألخرى 
) ٢٤.٢(-))ه(١٠للموجودات المحتفظ بها للبيع (إیضاح  

٦٣٠.٣٦٤٧.٧

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

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

(مدققة)(غير مدققة)

٤١٧.٨٤١٥.٩بدایة الفترة/ السنةالرصيد في 
٠.٨١.٩لفترة/ للسنةا المقدم خالل

-)٢٨٧.١(للفترة/ للسنة المشطوب خالل 
-٤٤.٩دمج األعمال خالل الفترة عند لمستحوذ عليه ا

١٧٦.٤٤١٧.٨الرصيد في نهایة الفترة/ السنة

٩دمج األعمال (إیضـــــاحعند مليون درهم ٤٠٣.٨، تم االســـــتحواذ على  ٢٠٢١ســـــبتمبر ٣٠خالل التســـــعة أشـــــهر المنتهية في )ب
)).١(ب) (

ـــــــــت الهيئة العامة للغذاء والد٢٠١٨خالل عام )ج ـــــركة  ، فرضــ ــ ــ ـــــــــدیر منتجات الشــ إلى المملكة العربية األم واء تعليقًا مؤقًتا على تصــ
الســــعودیة. تتعامل الشــــركة مع موزع حصــــري في المملكة العربية الســــعودیة، وبالتالي یتم تصــــدیر جميع المنتجات التي تباع في 

وموزعها األم األنشــطة التجاریة بين الشــركة جة لهذا الحظر، حدث تراجع كبير فيالمملكة العربية الســعودیة إلى ذلك الموزع. نتي
ــًا بمبلغ ٢٠١٨، في  الســـعودي وتدهورت آجال اســـتحقاق الذمم المدینة، وبالتالي ــصـ مليون درهم فيما ٢٨٧.١قيدت اإلدارة مخصـ

یتعلق باألرصدة المستحقة من هذا الموزع.

ركة األم بالتفاوض مع الموزع لتســویة األرصــدة القائمة  ، قامت إدارة الشــ ٢٠٢١ســبتمبر٣٠أشــهر المنتهية في تســعةخالل فترة ال
ــعةمليون درهم خالل ال٣٣.١مليون درهم. وبناًء عليه، تم تثبيت أرباح بمبلغ  ١٥.٤ووافقت على التســـویة مقابل مبلغ  أشـــهر تسـ

ــــجيلها ضــــــمن ٢٠٢١ســــــبتمبر٣٠المنتهية في   وجز المرحلي عند "دخل آخر" في بيان األرباح أو الخســــــائر المرحلي الموتم تســ
.تسویة جميع األرصدة القائمة

ـــدة المدینون التجاریون والمطلوبات حتى   ــویة جميع أرصــ ــركة األم بتســـ ــعودي، قامت إدارة الشـــ ــویة مع الموزع الســـ عند إجراء التســـ
جزة.عالقة ضمن البيانات المالية الموحدة المرحلية المو وقامت بإعادة قيد المخصصات ذات ال٢٠٢١مایو ٣١تاریخ  



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

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠في  

-٢٧-

النقدیة وشبه النقدیة - ١٤
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

(مدققة)(غير مدققة)

١٣٩.٢٧٥.٩األرصدة لدى البنوك 
-١٧.٥ودائع قصيرة األجل 

٣.٤.١١نقد في الصندوق 

١٦٠.١٧٧.٠
دى البنوك ناقصًا: النقد في الصندوق واألرصدة ل

)٣.٣(-)) ه(١٠العائدة إلى موجودات محتفظ بها للبيع (إیضاح 

١٦٠.١٧٣.٧نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك 

رأس المال- ١٥
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

(مدققة)مدققة)(غير 

المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل 
سهم عادي   ١٬١٥٥٬٢٢٧٬٨١١-٢٠٢٠دیسمبر ٣١سهم عادي (١٬١٥٥٬٢٢٧٬٨١١

١,١٥٥.٣١,١٥٥.٣درهم لكل منها ١بقيمة اسمية 

القاعدة الرأسمالية للشركة من خالل إعادة هيكلة،  ٢٠٢٠ینایر  ١٦قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاریخ  ،  ٢٠٢٠خالل  )أ
مليون درهم. وبناًء عليه، ٥٠٣٬٢بمبلغ ٢٠١٩دیسمبر ٣١مصدر عن طریق إطفاء الخسائر المتراكمة كما في تخفيض رأس المال ال

السنة . وخالل  ٢٠٢٠أبریل  ٩في اجتماع الجمعية العمومية السنوي من قبل المساهمين في  تمت الموافقة على تخفيض رأس المال  
وتسجيله لدى من قبل السلطات والجهات التنظيمية المعنية  فيض رأس المال  ، تمت الموافقة على تخ ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١المنتهية في  

ملحوظة في  المبينة تفصيًال  رهم، قبل الزیادة في رأس المال  مليون د٦٥٥٬٣، وبالتالي تم تخفيض رأس المال إلى  السلطات المعنية
(ب) أدناه.

، بعد تخفيض رأس المال، زیادة رأس مال الشركة ٢٠٢٠ینایر  ١٦قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاریخ  ،  ٢٠٢٠خالل  )ب
مليون درهم من خالل حقوق إصدار األسهم. وبناًء عليه، تمت الموافقة أیًضا على زیادة رأس المال في اجتماع الجمعية ٥٠٠بمبلغ  

مليون درهم ٥٠٠، تم جمع  ٢٠٢٠ر  دیسمب٣١. وخالل السنة المنتهية في  ٢٠٢٠أبریل  ٩العمومية السنوي من قبل المساهمين في  
، بما ٢٠٢٠یوليو  ١٢إلى  ٢٠٢٠سبتمبر٢٩وق إصدار األسهم والذي تم في الفترة من  لزیادة رأس المال من خالل طرح عام لحق 

مليون درهم.١،١٥٥٬٣وبلغ رأس المال الجدید ٢٠٢٠یوليو ٢٨درهم لكل سهم. وقد اكتملت الصفقة بتاریخ ١یمثل 

ياطي القانوني االحت- ١٦

، أنشأت الشركة احتياطًيا قانونيًا بتخصيص ما  ٢٠١٥لسنة  ٢اإلمارات العربية المتحدة رقم  وفقًا لقانون الشركات التجاریة االتحادي لدولة  
ي مخصص  ، لذلك، لم یتم تكوین أ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠كما في  الشركة  لدىمتراكمةخسائرلوجودنظرًا  .  ٪ من األرباح لكل عام١٠نسبته  

لتوزیع إال في الحاالت التي یسمح بها القانون. إضافي في االحتياطي القانوني. هذا االحتياطي غير قابل ل



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

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠في  

-٢٨-

الحصص غير المسيطرة-١٧
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

(مدققة)(غير مدققة)

٩٨.٨.١٦٨الحصص غير المسيطرة 

طرف مساهم بحصة األقلية في إحدى الشركات التابعة للمجموعة في المملكة  قام،  ٢٠٢١سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في  التسعةخالل  
مليون درهم).١٣.٦-٢٠٢٠دیسمبر ٣١(مليون درهم١.١بقيمة العربية السعودیة بضخ رأس مال

م التوقف عن تثبيت الحصص غير المسيطرة للشركات التابعة ، ت٢٠٢١سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في  تسعةعالوًة على ذلك، وخالل ال
مليون درهم، على حساب استبعاد الشركات التابعة.١٣٦.٥بمبلغ Alpha Pharmaللمجموعة، شركة جلفار بنغالدیش وشركة 

ذ م م.فارمسيزباإلضافة لذلك، لم تنشأ أیة حصص غير مسيطرة من االستحواذ على بالنت 

ية وأخرى سلفيات بنك- ١٨
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠تاریخ االستحقاق سعر الفائدة (%) 

٢٠٢٠٢٠١٩
مليون مليون 
درهم درهم 

(مدققة)(غير مدققة) 
متداولة بنكية قروض 

تترتب عليها فوائد 

١٥٦.٨-عند الطلب ٪٣أشهر زائدًا ٣بسعر إیبور لفترة سحوبات على المكشوف
-٤٩.٧عند الطلب ٪٢أشهر زائدًا ٣بسعر إیبور لفترة لمكشوفسحوبات على ا

أ)) ظةملحو وأخرى (قروض بنكية 
٧٠.٨-٢٠٢٦مایو٣١٪٢.٧٥أشهر زائدًا ٣بسعر إیبور لفترة مليون درهم ٣٠٠قرض بمبلغ 
١٣٧.٧-٢٠٢١دیسمبر٣١٪ ٢.٥زائدًا +شهراً بسعر إیبور لفترة مليون درهم  ١٥٠قرض بمبلغ 
١٥.٨-٢٠٢١أبریل ٢٨٪١.٦٥أشهر زائدًا +٣بسعر إیبور لفترة مليون درهم ٥٠قرض بمبلغ 
٩.٨-٢٠٢١مایو١٦٪ ٢سيبور زائدًا +ریال سعوديمليون ١٠قرض بمبلغ 

إجمالي القروض والتسهيالت المتداولة 
٤٩.٧٣٩٠.٩التي تترتب عليها فوائد 

ر متداولة غيقروض وتسهيالت 
تترتب عليها فوائد 

وأخرى (إیضاح أ)) قروض بنكية 
-٢٠٣٠٦٦٥.٠یوليو ١٧٪٢.٥٠أشهر زائدًا ٣بسعر إیبور لفترة مليون درهم ٧٥٠قرض بمبلغ 
٢٢٠.٩-٢٠٢٦مایو٣١٪٢.٧٥أشهر زائدًا ٣بسعر إیبور لفترة مليون درهم ٣٠٠قرض بمبلغ 

٧.٧١٤٦١١.٨تترتب عليها فوائد التيالبنكيةإجمالي القروض 



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

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠في  

-٢٩-

(تتمة)سلفيات بنكية وأخرى - ١٨
تتألف القروض البنكية مما یلي: )أ

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

(مدققة)(غير مدققة)

-٦٦٥.٠قرض مشترك
١٣٧.٧-قروض اإلجارة 
٣١٧.٣-قروض أخرى 

.٠٦٦٥٥٥.٠٤
البنكية هي كما یلي:للقروض والتسهيالت إن السمات الرئيسية ب) 

مشتركقرض )١

، أبرمت الشركة األم اتفاقية ترتيب قرض مشترك مع مجموعة من البنوك  ٢٠٢١سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةخالل فترة ال
مليون درهم وتســـهيل تقليدي لرأس المال  ١٥٠جل بقيمة المحلية. یتكون إجمالي التســـهيالت المشـــتركة من تســـهيل قرض إجارة أل

ــهيل یبلغ مليون درهم بحجم إجمالي ل٦٠٠مليون درهم وتســــهيل تقليدي بقيمة ٢٦٠العامل بقيمة  مليار درهم. كما في  ١.٠١لتســ
٦٦٥بمبلغ مليون درهم. إن القرض ألجل المســــــحوب٢٩٥.٣تاریخ التقریر، كان لدى الشــــــركة تســــــهيالت غير مســــــحوبة بقيمة 

ـــهيل اإلجارة و١٥٠مليون درهم ( ـــتحق  ٥١٥مليون درهم من تســـــ مليون درهم من التســــــــهيالت التقليدیة) كما في تاریخ التقریر یســـــ
.٢٠٢٣یوليو ٣٠ع على أقساط ربع سنویة تبدأ من الدف

قامت الشـركة األم بسـداد القرض الحالي من وفًقا لشـروط االتفاقية، تلتزم الشـركة األم بسـداد جميع المطلوبات الحالية. وبناًء عليه،  
عائدات قيمة عملية الســــحب. لم تســــتوف عمليات إعادة هيكلة هذا القرض معایير تعدیل المطلوبات المالية، وعليه، لم یكن هناك  

ات المالية الموحدة المرحلية الموجزة.أي تاثير على البيان

:ار درهم مقابل الضمانات التاليةملي١.٠١حصلت المجموعة على تسهيالت بنكية بمبلغ 

 الرهن السلبي على الموجودات باستثناء أو إذا تم تحدیدها كموجودات مسموح بها.
  ــة الـتأمين على أعمـالهـا وموجوداتهـا (بمـا في ذـلك الموجودات المضــــــــــــــمونـة والموجودات التي تمثـل  التنـازل عن بوليصــــــــــــ

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

.لدى البنك
  والمخزون الممتلكات والمكائن والمعداترهن عام على.
 (أ))٨(إیضاح  بعةلشركة تا ضمان تجاري.

.استيفاء بعض النسب المالية الرئيسيةتخضع اتفاقية قرض المجموعة المشترك لشروط العهود، حيث یتعين على الشركة 



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

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠في  

-٣٠-

(تتمة)سلفيات بنكية وأخرى - ١٨

قرض اإلجارة )٢

ــمونة مقابل   ــتحق  حصـــلت المجموعة على قروض اإلجارة ألغراض ســـلفيات عامة للشـــركة. القروض مضـ الموجودات الممولة ویسـ
قریبًا مبلغ قرض اإلجارة) مقابل القرض. خالل  ســــــدادها على أقســــــاط دوریة. قامت المجموعة برهن بعض الموجودات (ما یعادل ت

.، تم سداد بند المطلوبات بالكامل من قبل المجموعة٢٠٢١سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةفترة ال

تسهيالت بنكية مقابل الضمانات التالية:حصلت المجموعة على  

الرهن السلبي على بعض الموجودات •
مليون درهم والتعهد بتوجيهها سنوًیا من خالل حساب تحصيل المدین لدى ١٥٢ یقل عن  التنازل عن الذمم المدینة بمبلغ ال•

البنك. 
التنازل عن وثيقة التأمين على بعض الموجودات. •

القروض األخرى )٣

حصــــــلت المجموعة على قروض طویلة وقصــــــيرة األجل من بنوك محلية لتمویل شــــــراء آالت ومعدات المصــــــنع ولتأمين متطلبات  
٣٠أشهر المنتهية في  تسعةلمال العامل. یتم احتساب الفائدة على هذه القروض على أساس شهري/ربع سنوي خالل فترة الرأس ا
ل من قبل المجموعة.، تم سداد بند المطلوبات بالكام٢٠٢١سبتمبر

السحب على المكشوف من البنوك ) ج

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

:سبتمبر٣٠سلفيات البنك للمجموعة مصنفة بالعمالت التالية كما في  إند)  
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

(مدققة)(غير مدققة)

٧١٤.٧٦٠٢.٠درهم إماراتي 
٩.٨-ریال سعوي

٧.٧١٤٦١١.٨



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

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠في  

-٣١-

(تتمة)سلفيات بنكية وأخرى - ١٨
الحركة في السلفيات كانت كما یلي: إن هـ) 

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

(مدققة)(غير مدققة)

٦١١.٨٩٠٢.٨في بدایة الفترة/ السنة
) ٤٥٠.٥()٥٥٤.٧(ناقصًا: القروض المسددة خالل الفترة/ السنة 

٦٦٥.٠١٦٠.٠زائدًا: عمليات سحب جدیدة
-٢.٤)) ١(ب) (٩دمج األعمال (إیضاح عند المستحوذ عليه زائدًا: 

)٠.٥(-ناقصًا: أرباح صرف العمالت األجنبية
-)٩.٨(يتها عند استبعاد شركة تابعة مبالغ تم التوقف عن تثب ناقصًا: 

٧.٧١٤٦١١.٨في نهایة الفترة/ السنة 

المؤجلةاالیرادات -١٩

ًا  تقدم المجموعة بضاعة مجانية لموزعيها كجزء من أنشطتها التسویقية. ویمكن أن تتضمن هذه الترتيبات التزام أداء فردي واحد أو أكثر وفق 
التي تؤثر بناًء على طبيعة الحمالت التسویقية التي تجریها المجموعة. وقد تتضمن العوامل١٥التقاریر المالية رقم  للمعيار الدولي إلعداد 

يعة على االستنتاج حول ما إذا كان الترتيب یتضمن التزام أداء فردي واحد أو أكثر (من بين العوامل األخرى) توقعات العميل من العقد والطب
ة من جانب  لخدمات ودرجة التكامل أو الترابط بين مختلف المنتجات والخدمات. ویتطلب هذا التقييم إجراء أحكام جوهریالمميزة للمنتجات وا 

المجموعة. 

، تعتبر توزیعات البضاعة المجانية التزام أداء فردي ویتم تأجيل اإلیرادات إلى الحد الذي ١٥وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 
المعلومات المتوفرة والخبرات السابقة. ون فيه التزام البضاعة المجانية قائمًا. ویتم تقدیر التزام البضاعة المجانية في وقت البيع بناًء على یك

مؤجلة ، تمت تسویة التزام البضائع المجانية بالكامل. إن صافي المبلغ لإلیرادات ال ٢٠٢١سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةخالل فترة ال
مليون دوالر أمریكي).٢٠٧.٠–٢٠٢٠دیسمبر ٣١كان ال شيء (٢٠٢١سبتمبر٣٠كما في 



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

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠في  

-٣٢-

األساسي للسهم الربح- ٢٠

العائدة لحاملي األسهم العادیة في الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد  للفترةیتم احتساب الربح األساسي للسهم بتقسيم الخسائر  )أ
. لفترةا األسهم القائمة خالل 

أشهر المنتهية فيالثالثة فترة أشهر المنتهية فيتسعةالفترة 
سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
مليون درهممليون درهم مليون درهممليون درهم 
(غير مدققة)(غير مدققة) (غير مدققة)(غير مدققة) 

ة عن الفترة العائدة إلى حمل)/الربح  الخسارة(
:حقوق ملكية الشركة األم

)٩.٦(٣٢.٨)٨١.٩(٧٨.١العمليات المستمرة
)٦.٠(٢٠.٥)١٦.٩(٢٥.١العمليات المتوقفة 

الربح/(الخسارة) للفترة العائدة إلى مساهمي 
)١٥.٦(٥٣.٣)٩٨.٨(١٠٣.٢الشركة األم

١,١٥٥.٣٠١,٠٢٥.١,١٥٥.٣١,٠٠٦.٩المتوسط المرجح لعدد األسهم

العائدة إلى  الربح/(الخسارة) األساسية للسهم 
)١.٦(٤.٦)٩.٦(٨.٩(بالفلس اإلماراتي)الشركة األممساهمي 

الربح/(الخسارة) األساسية للسهم من العمليات المستمرة
)١.٠(٢.٨)٨.٠(٦.٨العائدة إلى مساهمي الشركة األم (بالفلس اإلماراتي)

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

أشهر المنتهية فيالثالثة فترة أشهر المنتهية فيتسعةالفترة 
سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
مليون درهممليون درهم مليون درهمون درهم ملي

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

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

المتوقفة (بالمليون الدرهم)
٦.٠(٢٠.٥)١٦.٩(٢٥.١(

للسهم من العمليات المتوقفة األساسية الخسائر
ملكية الشركة العائدة إلى حملة حقوق 

).٦٠(١.٨).٧١(٢.٢األم (بالفلس اإلماراتي)

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



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

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠في  

-٣٣-

ف ذات العالقةأرصدة ومعامالت األطرا- ٢١

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

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

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

عالقةيأ) معامالت طرف ذ

أبرمت المجموعة خالل السنة المعامالت الجوهریة التالية مع األطراف ذات العالقة أثناء األعمال العادیة بناًء على الشروط خالل الفترة،  
حكام المتفق عليها فيما بين الطرفين.  واأل

أشهر المنتهية فيالثالثة فترة أشهر المنتهية فيتسعةالفترة 
سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

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

١٨.٦-٥٦.٤٨٩.١محتفظ بها سابقاً كة شقيقةالمبيعات لشر 

٣٠٨.٠-٣٠٨.٠-)١٨(إیضاح  المساهمقرضسداد

-٣٢.٨-٣٢.٨دخل آخر

تعویضات موظفي اإلدارة العليا للمجموعة ب)

إن مكافآت موظفي اإلدارة العليا للمجموعة هي كما یلي:

أشهر المنتهية فيالثالثة فترة أشهر المنتهية فيتسعةالفترة 
سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
مليون درهممليون درهم مليون درهممليون درهم 
(غير مدققة)(غير مدققة) (غير مدققة)(غير مدققة) 

٩.١٥.٠٤.٢٢.٣مزایا قصيرة األجل

المستحق من طرف ذي عالقة ج)
سمبردی٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
مليون مليون 
درهم درهم

(مدققة)(غير مدققة)

١٧٤.٢-)١٣(إیضاح صيدليات بالنت ذ.م.م (شركة شقيقة)

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



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

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠في  

-٣٤-

القطاعية المعلومات - ٢٢

ها ألغراض إداریة تم تنظيم المجموعة لقطاعات أعمال اســــــتنادًا إلى منتجاتها وخدماتها وهي تمتلك القطاعات التشــــــغيلية التالية والتي بموجب
رها وهي كما یلي:تقدم الشركة تقاری

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

لم تكن هناك مبيعات بين القطاعات خالل الفترة.

ــغيلية لوحدات أعمالها بشــــــــــكل منفصــــــــــل لغرض اتخاذ القرارات حول توزیع الموارد وتقييم األداء. یتم تقييم األد اء تراقب اإلدارة النتائج التشــــــــ
ــــتنادًا إلى األرباح أو  ــــى مع األرباح أو الخســــــائر التشــــــغيلية في البيانات المالية الموحدة القطاعي اســ الخســــــائر التشــــــغيلية ویقاس بما یتماشــ

لمرحلية الموجزة.ا

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

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

الربح للمجموعة.ة أساسية بمستوى صافيالقطاعية المقدمة تتعلق بصور 



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

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠في  

-٣٥-

المعلومات القطاعية (تتمة) - ٢٢
(غير مدققة) ٠٢٠٢سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةاللفترة (غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةاللفترة 

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

٤٦١.٠---٢.٤٧٥٤٦١.٠--٥٤٠.٦٢١١.٨إیرادات القطاع 

) ٧٨.٧() ٢٧.٤(٠.٩-) ٥٢.٢(٧٨.٧)١٥.٥()٢٨.٠(١١٤.٣٧.٩نتائج القطاع 

٦٩.٦---٥٢.٤٦٩.٦--٥٠.٩١.٥مصاریف االستهالك 

/ (خسائر)الحصة في 
١.٩-١.٩--)٣١.٤(-)٣١.٤(--الشركة الشقيقةأرباح

(غير مدققة) ٢٠٢٠سبتمبر٣٠(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠
المجموع قطاعات أخرى استثمارات بالنتتصنيعالمجموع قطاعات أخرى استثمارات بالنت تصنيع
مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون مليون 
درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم 

٢٩٠.٣٧٣.٧٢,٢٢٤.١-١,٦١٠.٨٦٧٠.٩١٩.٥١٦٠.١٢,٤٦١.٣١,٨٦٠.١موجودات القطاع 

٦١١.٨١,٢٢٠.٤--٧١٤.٧١,٤٥٥.٤٦٠٨.٦-٣٥٣.٦٣٨٧.١القطاع مطلوبات



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

(غیر مدققة) ٢٠٢١مارس ٣١في 

-٣٦-

المعلومات القطاعية (تتمة) - ٢٢

يةالجغرافالمعلومات حسب المنطقة 
ـــــتند الموجودات غير المتداولة أدناه إلى الموقع الجغرافي الذي تحتفظ المجموعة فيه  ٨وفقًا للمعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية رقم   ، تســــ

.الماليةاألدوات، تستثني الموجودات غير المتداولة المعلن عنها أدناه  ٨وفقًا للمعيار الدولية إلعداد التقاریر المالية رقم .بموجودات

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠

المجموع 

اإلمارات 
العربية  
عمانالمتحدة 

المملكة  
العربية  
أخرى السعودیة 

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

٦٤٣.٩٦٢٧.٧٣.٢٩.٠٤.٠الممتلكات والمكائن والمعدات
٢٠٥.١١٠٤.١١٠.٥٧٨.١١٢.٤ت غير ملموسة موجودا

(غير مدققة) ٢٠٢١سبتمبر٣٠المنتهية في التسعة أشهر 

المجموع 

اإلمارات 
العربية  
مصر المتحدة 

المملكة  
العربية  
أخرى السعودیة 

مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 

٧٥٢.٤٢٧٤.٣٤٢.١١٤١.٢٢٩٤.٨االیرادات

(مدققة) ٢٠٢٠دیسمبر٣١

المجموع 

اإلمارات  
العربية 
المتحدة 

المملكة 
العربية 
أخرى مصرالسعودیة

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم
موجودات غير متداولة 

٩٠١.٣٦٣٧.٤٢٥٨.٤١.٠٤.٥والمعداتالممتلكات والمكائن 
-١٤.٣-١٥.٠٠.٧موجودات غير ملموسة 

(غير مدققة) ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠التسعة أشهر المنتهية في 

المجموع 

اإلمارات  
العربية 
أخرى مصرالمتحدة 

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٤٦١.٠١١٧.١٧٢.٤٢٧١.٥االیرادات



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

(غیر مدققة) ٢٠٢١مارس ٣١في 

-٣٧-

المعلومات القطاعية (تتمة) - ٢٢

٪ من مجموع المبيعات الخارجية. یبلغ ١٠من العمالء الذین تشكل مبيعاتهما بشكل فردي أكثر من  بثالثةلدى المجموعة مبيعات تتعلق  
٤أفضل  -٢٠٢٠سبتمبر٣٠رهم (مليون د٢٧٩.٩العمالء  ؤالءإلى ه٢٠٢١سبتمبر٣٠المنتهية في  شهر  أتسعةلل مجموع المبيعات  

اإلیرادات ضمن قطاع التصنيع.. یتم إدراج هذه )مليون درهم٢٥٤.٠عمالء

مليون درهم) تتضمن الدول ٢٧١٬٥-٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠مليون درهم (٣٥٢.٨عالوة على ذلك، فإن اإلیرادات تحت بند "أخرى" والبالغة  
بما یشكل أكثر  لم یتم إدراج أي موجودات غير متداولة أو إیرادات أخرى تحت بند "أخرى".وعمان والجزائرالرئيسية وهي العراق ولبنان  

٪ من مجموع موجودات القطاع غير المتداولة أو مجموع اإلیرادات. ١٠من 

قياس القيمة العادلة - ٢٣
مطلوبات ما في معاملة منتظمة بين المشاركين إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم قبضه لبيع بند موجودات ما أو المدفوع لتحویل بند

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

بشروط مجحفة.

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

عادلة. تعادل قيمها ال

مة العادلة أساليب التقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القي
نات المالية یتم تحدید القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية باستخدام أساليب التقييم المماثلة واالفتراضات المستخدمة في البيا

.٢٠٢٠بر دیسم٣١للسنة المنتهية في السنویةالمدققةالموحدة

المالية والمطلوبات المالية باستخدام أساليب التقييم المماثلة واالفتراضات المستخدمة في البيانات المالية یتم تحدید القيمة العادلة للموجودات  
. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 

ا بالقيمة العادلة على أساس متكررالقيمة العادلة للموجودات المالية للمجموعة والتي یتم قياسه
الموجودات المالية للمجموعة بالقيمة العادلة في نهایة فترة التقاریر المالية. یوضح الجدول التالي معلومات عن كيفية یتم قياس بعض  

تحدید القيم العادلة لهذه الموجودات المالية؛ 



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

(غیر مدققة) ٢٠٢١مارس ٣١في 

-٣٨-

(تتمة)قياس القيمة العادلة- ٢٣
(تتمة)بالقيمة العادلة على أساس متكررودات المالية للمجموعة والتي یتم قياسها القيمة العادلة للموج 

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

الموجودات  
القيمة العادلة كما في المالية 

تسلسل 
القيمة  
العادلة 

أساليب التقييم  
والمدخالت الرئيسية 

المدخالت الهامة غير  
الملحوظة 

٣٠
٢٠٢٠سبتمبر

دیسمبر ٣١
٢٠٢٠

مليون درهم 
(غير مدققة) 

مليون درهم
(مدققة)

ــتثمــــارات في   اســــــــــــ
الــمــلــكــيــــــــة   حــقــوق 

–غير المتــداولــة  
العـادلـة من القيمـة  

أو  ــاح  خالل األربــ
١٩٬٥١٩٬٥الخسائر

المســــــــتوى  
٣

مدخالت عدا األسـعار 
فــــــــي   ــداولــــــــة  ــتــــــ الــــــــمــــــ

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

من األسعار)

معدل الخصم
 معدل النمو
 ــــدم لعــ الخصــــــــــــــم 

إمكانية التسویق

ــتثمــــارات ف ي  اســــــــــــ
الــمــلــكــيــــــــة   حــقــوق 

القيمـة –المتـداوـلة
العــادلــة من خالل  
أو  األربــــــــــــــــــــاح 

٠.٢-الخسائر
المســــــــتوى  

١

ـــوق  الســــــــــــ ــار  ـــعـــــ أســــــــــــ
ــر   ــيــ (غــ ــة  ـــداولـــــ ــمــــتــــ الــ
المعدلة) في األســــــواق 
النشطة للموجودات أو 

ال شيءالمطلوبات المماثلة.
١٩.٥١٩٬٧

بالقيمة العادلة ناقصًا تكاليف للبيع المحتفظ بها للبيع تقاس القيمة العادلة لمجموعة االستبعاد 
دید یتم قياس مجموعة االستبعاد المحتفظ بها للبيع بالقيمة العادلة في نهایة الفترة المحاسبية. یوضح الجدول التالي معلومات عن كيفية تح 

القيم العادلة لمجموعة االستبعاد:

العادلة كما في القيمة مجموعة االستبعاد 
تسلسل 
القيمة  

ادلة الع

أساليب التقييم  
والمدخالت الرئيسية 

المدخالت 
الهامة غير  
الملحوظة 

٣٠
٢٠٢٠سبتمبر

دیسمبر ٣١
٢٠٢٠

مليون درهم 
(غير مدققة) 

مليون درهم
(مدققة)

٢٧٬٦-بنغالدیشجلفار
المســــــــتوى  

٣
عــلــى  ـــاًء  بــنــــ ــة  الــقــيــمـــــ

غير منطبقالملزمعرض البيع  



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

(غیر مدققة) ٢٠٢١مارس ٣١في 

-٣٩-

(تتمة)اس القيمة العادلةقي- ٢٣

تسلسل القيمة العادلة
١یات من یقدم الجدول التالي تحليل األدوات المالية وغير المالية التي یتم قياسها الحقًا للتثبيت األولي بالقيمة العادلة، مقسمة إلى المستو 

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

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

).٢األسعار) (المستوىمن 
٣ي ال تستند إلى بيانات السوق الملحوظة (مدخالت غير ملحوظة) (المستوىالمدخالت للموجودات أو المطلوبات الت(.

االلتزامات والمطلوبات الطارئة- ٢٤

سبتمبر ٣٠
٢٠٢١

دیسمبر ٣١
٢٠٢٠

مليون درهممليون درهم 
(مدققة)(غير مدققة) 

٢٣.٢١٦.٢التزامات رأسمالية 
══════════════

٨.٣٤١.٣د خطابات االعتما 
══════════════

٤٠.٧٤٦.١خطابات الضمان 
══════════════

معلومات المقارنة-٢٥

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