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دولة اإلمارات العربية المتحدة 

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

تقریر حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الرأي
ـــد دققنا البيانات المالية الموحدة لشركة الخليج للصناعات الدوائية ش.م.ع. ("الشركة") والشركات التابعة لها (یشار إليها  ــــــ لقـ

ــم "المجموعة") والتي تتألف من بيان المركز المالي الموحد كما في   ـــــــ ـــــــــــمبر  ٣١مجتمعة باســــ والبيانات الموحدة   ٢٠٢٢دیســ
ــامـل   ــائر والـدخـل الشــــــــــــ ــنـة المنتهيـة في ذلـك التـاریخ  لألربـاح أو الخســــــــــــ والتغيرات في حقوق الملكيـة والتـدفقـات النقـدیـة للســــــــــــ

واإلیضاحات حول البيانات المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

كز المالي الموحد في رأینا، إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تعبر بصــــــــــــــورة عادلة، من كافة النواحي الجوهریة، عن المر 
ــمبر   ٣١للمجموعة كما في  ــنة المنتهية في ذلك التاریخ  ٢٠٢٢دیسـ ، وعن أدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدیة الموحدة للسـ

وفقًا للمعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية.

أساس إبداء الرأي
ــــؤوليات ــؤولية مدققي لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا لمعایير التدقيق الدولية. إن مســ نا بموجب تلك المعایير تم توضــــــيحها في فقرة "مســــ

ـــــــــــلوك المهني  ـــــــــــتقلون عن المجموعة وفقًا لقواعد الســ ـــــــــــابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة" من تقریرنا. نحن مســ الحســ
ر الدولية لالســتقاللية) للمحاســبين القانونيين الصــادرة عن مجلس المعایير األخالقية الدولية للمحاســبين (بما في ذلك المعایي

إلى جانب متطلبات أخالقيات المهنة ذات الصــــــــــــلة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وقد 
اسـتوفينا جميع مسـؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لهذه المتطلبات ولقواعد السـلوك المهني للمحاسـبين القانونيين الصـادرة عن 

ــبة لتوفر لنا م ــبين. وباعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصــــــــــــلنا عليها كافية ومناســــــــــ جلس المعایير األخالقية الدولية للمحاســــــــــ
األساس إلبداء رأینا حول البيانات المالية الموحدة.

أمور التدقيق الهامة
أكثر أهميــة في تـدقيقنــا للبيــانـات المــاليــة الموحـدة إن أمور التــدقيق الهــامـة هي تلــك األمور التي، في رأینــا المهني، كـان لهــا  

للفترة الحالية. وقد تم التعامل مع تلك األمور في ســــــــــــياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة بشــــــــــــكل إجمالي وعند تكوین رأینا  
لكيفية معالجة   حولها، وال نبدي رأیًا منفصًال حول هذه األمور. وبخصوص كل أمر من األمور الموضحة أدناه، فإن وصفنا 

تدقيقنا لهذا األمر موضح في هذا السياق.

لقد قمنا بتنفيذ مســؤولياتنا الموضــحة في فقرة مســؤولية مدققي الحســابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة من تقریرنا، بما 
ــممة لال ـــمن تدقيقنا تنفيذ اإلجراءات المصـــ ـــتجابة إلى تقييمنا لمخاطر  في ذلك ما یتعلق بتلك األمور. وبناًء عليه، فقد تضــ ســ

األخطــاء الجوهریــة في البيــانــات المــاليــة الموحــدة. وتوفر لنــا نتــائج إجراءات التــدقيق التي قمنــا بهــا، بمــا في ذلــك 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)

البيانات المالية الموحدة (تتمة)تقریر حول تدقيق 

أمور التدقيق الهامة (تتمة)

كيف تمت معالجة األمر خالل عملية التدقيق أمر التدقيق الهام 

:اإلیرادات  تثبيت 

بلغت   ٢٠٢٢دیســــمبر    ٣١إن اإلیرادات للســــنة المنتهية في 
ــات   .مليون درهم  ١٬٦١٦٬١ من مبيعــ تثبيــــت اإلیرادات  یتم 

ــاعة عند انتقال   ـــيطرة علىالبضـــ ــاعة إلى العميل،   الســ البضـــ
ــليم البضــــــــاعةیتم ذلك و  ـــتخدم المجموعة    .عادة عند تســــــ تســـــ

أســـواقها  في  )  شـــروط التجارة الدولية(لشـــحن  لشـــروط متنوعة 
 تثبيـــتوهـــذا لـــه تـــأثير على توقيـــت    المختلفـــة،  التشــــــــــــــغيليـــة

  اليـــة احتمـــ مخـــاطر تتمثـــل في  زیـــادة في الهنـــاك  و   .اإلیرادات
ـــحيحة لمعامالت المبيعات   تثبيت اإلیرادات في فترة غير صــ

.نهایة السنةوُقرب التي تحدث في  

أمور التـدقيق الهـامـة    كـأحـداإلیرادات    تثبيـت  قمنـا بتحـدیـدلقـد  
رئيسية للمجموعة  الداء  األألن اإلیرادات هي إحدى مؤشرات  

حكـــام بخصــــــــــــــوص توقيـــت قـــدر كبير من األوتنطوي على  
اإلیرادات.تثبيت 

ــة المجموعة   ــياســــــــ ــيح ســــــــ اإلیرادات   تثبيت  بشــــــــــأنتم توضــــــــ
ـــــــــــبية  ـــــــــــافة إلى التقدیرات واألحكام المحاســ في  الهامة باإلضــ

ــاح   اإلیرادات  بالمتعلقة    اإلفصــــاحاتتم توضــــيح  و ، ٣اإلیضــ
في    إلعـداد التقـاریر المـاليـة  ةر الـدوليـ یيالمعـا   طبقـًا لمتطلبـات

.٤اإلیضاح  

ـــة بنا،  أعمال    في إطار ــــــ التحقق  إجراءات  فإن  التدقيق الخاصــ
اإلیرادات للسنة تتضمن ما یلي:تثبيت مدى مالءمة  من

التي تنفذها لرقابة الداخلية  جراءات احصــــــلنا على فهم إل
ــــــــــــ  اً اهتمـامـ   أولينـا و   ،إلدارة على اإلیراداتا توقيـت  ب  اً خـاصــ

ــا    تثبيـــت اإلیرادات. ــا بتنفيـــذكمـ لفهم إجراءات    عـــدة  قمنـ
تصميم دورة اإلیرادات.مدى كفایة و 

  ـــة تثبيـت اإلیرادات ــــــــــ ــيـاســ   التي تتبعهـاقمنـا بمراجعـة ســــــــــــ
امتثـالهـا لمتطلـبات المعـایير اـلدوليـة   للتـأكـد منالمجموعـة  

المــاليــة. ــكــٍل أكثر تحــدیــدًا، قمنــا    إلعــداد التقــاریر  وبشــــــــــــ
عملية   أثناءشــــــروط التجارة الدولية   مدى مراعاةبمراجعة 

تثبيت اإلیرادات.

  إجراءات ــذ  ــا بتنفيــ ــا قمنــ تثبيــــت إیرادات كمــ من    للتحقق 
 مطابقة من خالل   في فتراتها الصــــــحيحة وذلك  المبيعات

المســـتندات   مع  ،نهایة الســـنة قبل وبعد  ،عمليات التســـليم
أن المبيعـات والـذمم المـدینـة التجـاریـة   للتـأكـد منالـداعمـة  
في الفترة الصحيحة. صحيح بشكلٍ  مثبتةً لها  المقابلة  

  التي تم  األســـــــاســـــــيةالتحليلية    اإلجراءاتباإلضـــــــافة إلى
ــتوى المجموعـة، قمنـا بتنفيـذ إجراءات   تنفيـذهـا على مســــــــــــ

ــنــة،   قمنــا و لفهم كيفيــة توجــه اإلیرادات على مــدار الســــــــــــ
ــــــيلي للمعامالت   فحصبإجراء   ــنة،  قربتفصــ ــ ــ نهایة الســ

ــد من ــأكــ ــبيــــ   للتــ المحــــاســــــــــــ الفترة  في  ة تثبيــــت اإلیرادات 
كما قمنا بإجراء فحص لقيود دفتر اليومية   الصــــــــــــحيحة.

ـــة   ـــامالت غير    ،یراداتلإلالمثبتـــ المعـــ على  التركيز  مع 
االعتيادیة أو غير المنتظمة.

 لقد تحققنا من مدى مالءمة واكتمال اإلفصـــــــــاحات ذات
حول البيانات المالية الموحدة. ٤العالقة في اإلیضاح  



الحسابات المستقلين إلى السادة مساهميتقریر مدققي 
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 

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

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

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

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

. بشكل كامل قابلة للتحصيل

ددت اإلدارة بعض الوحدات المنتجة للنقد المستقلة ألغراض  ح 
للوحدات   بالنسبة  للمجموعة.  القيمة  في  االنخفاض  تقييم 

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

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

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

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

حول البيانات المالية    ١٧و  ١٦رقم    ينُیرجى مراجعة اإلیضاح 
  ٦-٣إلفصاحات ذات العالقة واإلیضاح رقم  بشأن ا الموحدة  
.لمصدر الرئيسي للتقدیرات غير المؤكدةبشأن ا

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

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

تقاریر المالية؛ مع المعایير الدولية إلعداد ال

  المجموعة    بتقييمقمنا إدارة  االفتراضات المستخدمة من قبل 
للوحدات المنتجة للنقد، بما   المبلغ القابل للتحصيلفي تحدید  

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

  قمنا بتقييم مدى معقولية االفتراضات الهامة لإلدارة من خالل
)  ٢) النتائج التشغيلية السابقة للوحدة المنتجة للنقد (١مقارنة (

االتصاالت الداخلية باإلدارة ومجلس اإلدارة؛ 

  لدینا،    بخبراءباالستعانة الداخلي  مدى   نقومالتقييم  بتقييم 
النمو  ومعدل  المال  رأس  لتكلفة  المرجح  المتوسط  مالءمة 

النهائي المستخدم في تحدید توقعات التدفقات النقدیة؛

 المستخدمة الهامة  لالفتراضات  الحساسية  تحليالت  أجرینا 
للنقد  للوحدات المنتجة    المبلغ القابل للتحصيللتقييم التغير في  

الناتجة عن التغييرات في المدخالت واالفتراضات. كما قمنا 
مع  المقارنة  خالل  من  لإلدارة  السابقة  التوقعات  دقة  بتقييم 

؛ الفعلية البيانات

  ،قمنا بتقييم مدى كفاءة ومؤهالت وموضوعية المقيم الخارجي
و  التكليف؛ بما في ذلك نطاق

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



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

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

كيف تمت معالجة األمر خالل عملية التدقيقأمر التدقيق الهام

مخصص المخزون بطيء الحركة: 
، بلغ إجمالي رصيد المخزون  ٢٠٢٢دیسمبر    ٣١كما في  
مقابله    ٧٢٤٬٣ مخصص  تكوین  تم  والذي  درهم،  مليون 

درهم. مليون    ٤٦٬٧للمخزون بطيء الحركة والمتقادم بمبلغ  
تقوم المجموعة بتقييم جميع بنود المخزون بما في ذلك المواد  
تامة  والبضاعة  التنفيذ  قيد  واألعمال  التعبئة  ومواد  الخام 
المخزون   تخفيض  یتم  مالي.  تقریر  كل  تاریخ  في  الصنع 
المتقادم ومنتهي الصالحية وبطيء الحركة والمخزون الذي  

قها المقدرة إذا  تشوبه عيوب إلى صافي القيمة الممكن تحقي
كانت أقل من التكلفة.

أحد  هو  الحركة  بطيء  المخزون  مخصص  أن  اعتبرنا  لقد 
أمور التدقيق الهامة نظرًا ألنه یستوجب تقييم اإلدارة لتقدیرات  
الرئيسية  العوامل  وتشمل  المخزون.  قيمة  تخفيض  ضرورة 
لتقييم المخزون تواریخ انتهاء صالحية المخزون. إن قياس  

في التكلفة عن صافي القيمة الممكن تحقيقها هو   أي زیادة
أمر تقدیري یرتكز إلى عدد من العوامل النوعية التي تتأثر  
الخارجة عن سيطرة   االقتصادیة  والظروف  بظروف السوق 

المجموعة. 
 
حول البيانات المالية الموحدة فيما یتعلق    ٧-٣راجع إیضاح   

وإیضاح   المؤكدة،  غير  للتقدیرات  الرئيسية    ١٨بالمصادر 
بطيء  المخزون  مخصص  وحركة  المخزون  إفصاح  بشأن 

الحركة. 

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

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

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

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

المختارة  اإلدار  العينات  وحالة  الفعلي  الوجود  بتقييم  وقمنا  ة 
للمخزون. 

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

المخزون بطيء الحركة؛ 

   بنود لعينة من  المخزون  انتهاء صالحية  تواریخ  قمنا بفحص 
المنتجات   صالحية  انتهاء  تقاریر  على  بناًء  المخزون 
بمقارنة   وقمنا  انتهاء صالحيتها.  بشأن  المحتملة  واالفتراضات 
قبل   من  المثبت  المخصص  مع  التقریر  في  الوارد  المخصص 

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

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

البيانات المالية الموحدة (تتمة)تقریر حول تدقيق 

المعلومات األخرى 
ــــــمن  ــؤولية عن المعلومات األخرى. تتألف المعلومات األخرى من تقریر مجلس اإلدارة وال تتضــــ یتحمل مجلس اإلدارة المســــــــ

البيانات المالية الموحدة وتقریر مدققي الحسابات الخاص بنا.

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

وفيمــا یتعلق بتــدقيقنــا للبيــانــات المــاليــة الموحــدة، تتمثــل مســــــــــــــؤوليتنــا في قراءة المعلومــات األخرى والتحقق ممــا إذا كــانــت  
ــقة بشـــــكل جوهري مع البيانات المالية الموحدة أو ا ــلنا عليها أثناء التدقيق أو  المعلومات األخرى غير متســـ لمعرفة التي حصـــ

التي یبدو أنها تتضمن أخطاًء جوهریة.

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

مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة
إن اإلدارة مســــــــــــــؤولـة عن اإلعـداد والعرض العـادل للبيـانـات المـاليـة الموحـدة وفقـًا للمعـایير الـدوليـة إلعـداد التقـاریر المـاليـة،  

دولة اإلمارات العربية المتحدة، في   ٢٠٢١) لسـنة ٣٢واألحكام المعنية من النظام األسـاسـي للشـركة والقانون االتحادي رقم (
ــواًء كان ذلك  ـــ ـــــروریة إلعداد بيانات مالية موحدة خالية من أخطاء جوهریة، ســــ وعن الرقابة الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضــــ

نتيجًة الحتيال أو خطأ.

ــتمر  ــاس مبـدأ  عنـد إعـداد البيـانـات المـاليـة الموحـدة، تتحمـل اإلدارة مســــــــــــــؤوليـة تقييم قـدرة المجموعـة على االســــــــــــ ار على أســــــــــــ
االســتمراریة واإلفصــاح، كما هو مناســب، عن األمور ذات العالقة بمواصــلة أعمال المجموعة على أســاس مبدأ االســتمراریة 
واســـتخدام مبدأ االســـتمراریة كأســـاس للمحاســـبة إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصـــفية المجموعة أو إیقاف أعمالها، أو ليس لدیها 

لقيام بذلك.أي بدیل واقعي سوى ا

یتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقاریر المالية للمجموعة.

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
إن أهـدافـنا هي الحصــــــــــــــول على ـتأكـيدات معقوـلة حول مـا إذا كـاـنت البـيانـات المـالـية الموحـدة، بشــــــــــــــكـل إجمـالي، خـالـية من  
ــــــمن رأینا حول  ــابات الذي یتضــ ــــــدار تقریر مدققي الحســــــ ــواًء كان ذلك نتيجًة الحتيال أو خطأ، وإصــ األخطاء الجوهریة، ســــــ
البيانات المالية الموحدة. وإن التأكيدات المعقولة هي عبارة عن مسـتوى عاٍل من التأكيدات، لكنها ليسـت ضـمانًا بأن التدقيق  

الدولية ســــوف یكتشــــف دائمًا األخطاء الجوهریة عند وجودها. وقد تنشــــأ األخطاء نتيجة   الذي تم إجراؤه وفقًا لمعایير التدقيق
الحتيال أو خطأ، وتعتبر جوهریة إذا كان من المتوقع أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، بشــكل معقول على القرارات االقتصــادیة  

.للمستخدمين والتي یتم اتخاذها بناًء على هذه البيانات المالية الموحدة

ــك المهني  في إطـار عمليـة التـدقيق التي تتم وفقـًا لمعـایير التـدقيق الـدوليـة، نقوم بـإجراء األحكـام المهنيـة مع إبقـاء مبـدأ الشــــــــــــ
خالل عملية التدقيق. كما نقوم بما یلي:

 األخطـاء الجوهریـة في البيـانـات المـاليـة الموحـدة، ســــــــــــــواًء كـان ذلـك نتيجـًة الحتيـال أو خطـأ،   تحـدیـد وتقييم مخـاطر
وتصـميم وتنفيذ إجراءات التدقيق المناسـبة لتلك المخاطر، والحصـول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر لنا أسـاس 

ـــــــــاف الخط أ الجوهري الناتج عن االحتيال أعلى من إلبداء رأینا حول البيانات المالية الموحدة. إن مخاطر عدم اكتشــ
المخاطر الناتجة عن األخطاء، نظرًا ألن االحتيال قد یتضـمن التواطؤ أو التزویر أو الحذف المتعمد أو التحریف أو 

تجاوز الرقابة الداخلية.



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

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  تقييم مدى مالءمة السـياسـات المحاسـبية المتبعة ومدى معقولية التقدیرات المحاسـبية واإلفصـاح
قامت بها اإلدارة.

   االسـتنتاج حول مدى مالءمة اسـتخدام اإلدارة لطریقة المحاسـبة وفقًا لمبدأ االسـتمراریة وتقييم، بناًء على أدلة التدقيق
ـــــــــول عليها، ما إذا كان هناك عدم یقين جوهري فيما یتعلق باألحداث أو الظروف التي قد تلقي بمزید  التي تم الحصــ

الشـكوك حول قدرة المجموعة على مواصـلة أعمالها على أسـاس مبدأ االسـتمراریة. إذا توصـلنا إلى أن هناك عدم  من
یقين جوهري، فإنه یتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقریر مدققي الحسابات الخاص بنا إلى اإلفصاحات ذات الصلة  

ــتنتاجاتنا على أدلة في البيانات المالية الموحدة أو تعدیل رأینا إذا كانت ه ـــــــــ ــاحات غير كافية. وتعتمد اســ ـــــــــ ذه اإلفصــ
التدقيق التي حصــــــلنا عليها حتى تاریخ إصــــــدار تقریر مدققي الحســــــابات الخاص بنا.  إال أن األحداث أو الظروف  

المستقبلية قد تتسبب في توقف المجموعة عن االستمرار وفقًا لمبدأ االستمراریة.

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

  اریة داخل  الحصــــــــــول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة بخصــــــــــوص المعلومات المالية للمنشــــــــــآت أو األنشــــــــــطة التج
المجموعة إلبداء رأٍي حول البيانات المالية الموحدة. ونحن نتحمل المسـؤولية عن توجيه وتنفيذ عملية تدقيق البيانات  

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

ـــل مع مجلس اإلدارة بخصــــــــــــــوص، من  ـــــــــ بين أموٍر أخرى، النطـاق واإلطـار الزمني المخطط للتـدقيق ونتـائج التـدقيق  نتواصــ
الجوهریة، بما في ذلك أي عيوب جوهریة في نظام الرقابة الداخلية نحددها خالل عملية التدقيق.

باالستقاللية، ونبلغهم بكافة العالقات كما نقدم إقرارًا لمسؤولي الحوكمة یفيد بأننا قد امتثلنا لقواعد السلوك المهني فيما یتعلق  
واألمور 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 الخاص بنا إال إذا كان  
عدم 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. 



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

تقریر حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

ــير، وفقًا لمتطلبات القانون االتحادي رقم ( ــنة ٣٢كما نشـــ ــنة المنتهية في   ٢٠٢١) لســـ في دولة اإلمارات العربية المتحدة للســـ
، إلى ما یلي:٢٠٢٢دیسمبر  ٣١

تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية منتظمة؛)١

) لقد حصلنا على جميع المعلومات التي رأیناها ضروریة ألغراض تدقيقنا؛٢

تم إعـداد البيـانـات المـاليـة الموحـدة، من كـاـفة النواحي الجوهرـیة، وفقـًا لألحكـام المعنيـة من عقـد التـأســــــــــــــيس للشــــــــــــــركـة  )٣
في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛  ٢٠٢١) لسنة ٣٢والقانون االتحادي رقم (

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

(إن   ٢٠٢٢دیســـمبر   ٣١تم اإلفصـــاح عن االســـتثمارات في األســـهم واألوراق المالية خالل الســـنة المالية المنتهية في )٥
حول البيانات المالية الموحدة؛ ٢٠و ١٩وجدت) ضمن اإلیضاحين رقم 

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

ركة قد خالفت، خالل اســـــــتنادًا إلى المعلومات التي تم توفيرها لنا، لم یســـــــترع انتباهنا ما یســـــــتوجب االعتقاد بأن الشـــــــ )٧
ـــــــــنة المالية المنتهية في  ـــــمبر   ٣١الســ ــ ــ ـــــنة ٣٢، أي من األحكام المعنية من القانون االتحادي رقم (٢٠٢٢دیســ ــ ــ ) لســ

في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو النظام األسـاسـي لها على وجه قد یكون له تأثير جوهري على أنشـطتها    ٢٠٢١
؛ و٢٠٢٢دیسمبر   ٣١أو مركزها المالي كما في 

المساهمات االجتماعية خالل السنة. ٨یبين إیضاح  )٨

عن ارنست ویونغ

موقعة من:
وردة إبراهيم

شریك
١٢٥٨رقم التسجيل:  

٢٠٢٣مارس   ٢٠
الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة



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

٢٠٢٢دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.٣٩إلى ١تشكل اإلیضاحات من 

١٠

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 

درهم درهمإیضاحات 
العمليات المستمرة 

٤١٬٦١٦٬١١٬١٤٣٬٢اإلیرادات من عقود العمالء
) ٧٥٩٬٨()٥٬١١٧١٬(٥االیراداتلفةتك

٤٩٨٬٦٣٨٣٬٤إجمالي األرباح 
٦١٠٨٬٣١١٠٬٠دخل آخر 

) ٢٦٩٬٢()٣٦٧٬٣(٧مصاریف البيع والتوزیع
)  ١٨٢٬٧() ٢٢٩٬٠(٨مصاریف عمومية وإداریة 

) ٣١٬٤(-١٢شركة شقيقة أرباح/(خسائر)الحصة من 
) ٧٬٩(-١٢في شركة شقيقة خسائر إعادة قياس حصة سابقة

٥٩٬٣-١٣ربح على صفقة الشراء 
٠٬٢٢٬٤من استثمارات وأخرى أرباح 
١٢.٦٦٣٬٩التشغيلية األرباح

٩٣٬٦٢٬٤دخل التمویل 
) ٢٣٬٧()١٬٤٠(١٠تكاليف التمویل 

٤٢٬٦)٢٣٬٩(من العمليات المستمرة للسنة قبل الضریبة  األرباح/(الخسائر)
) ١٬١()٨٬٢(١١والزكاة ضریبة الدخلصافي مصروف 

٤١٬٥)٢٦٬٧(للسنة من العمليات المستمرة األرباح/(الخسائر)
العمليات المتوقفة 

-)٩٬٥(٣٨على صافي المركز النقدي التضخمبسبب شدةتعدیالت 
) ١٠٬١(٤٬٥(ه)١٤للسنة من العمليات المتوقفة )الخسائرالربح /(

٢٨٬٠-(أ) و(ب) و(ج) ١٤الربح من استبعاد شركات تابعة 
)١٧٬٩)٠٬٥

٥٩٬٤)٧٬٣١((الخسائر)/ األرباح للسنة 
العائدة إلى: األرباح/(الخسائر)

٦٤٬٤)٢٩٬٤(مساهمي الشركة األم
) ٥٬٠()٣٬٢(الحصص غير المسيطرة 

)٥٩٬٤)٧٬٣١
لسهم:لربحية ال

للسهم األساسية والمخففةاألرباح/(الخسائر)
إلى مساهمي الشركة األم (فلس إماراتي) ةالعائد

٥٬٦)٥٬٢(١٥
المستمرة: العمليات من لسهم لربحية ال

العمليات من األساسية والمخففة للسهماألرباح/(الخسائر)
إلى مساهمي الشركةةالعائدةالمستمر 

٣٬٦)٣٬٢(١٥األم (فلس إماراتي) 



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

٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.٣٩إلى ١تشكل اإلیضاحات من 

١١

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 

درهم درهمإیضاحات 

٥٩٬٤)٣١٬٧(للسنة األرباح/(الخسائر)

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

) ٧٬٣()٤١٬٩(أجنبية عمالت بللمعامالت فروقات تحویل العمالت 
-٣٨١٦٬٨فيما یتعلق بالعمليات المتوقفة تعدیالت بسبب شدة التضخم

) ١٬٥(٣٦٢٦٬٩تحوط التدفقات النقدیةمن )الخسائرالربح /(
-٣٦١٬٣األرباح أو الخسائر إلى بيانتعدیل إلعادة التصنيف

٨٬٨(٣٬١ (

لن ُیعاد تصنيفها إلى بنود الدخل الشامل األخرى التي  
األرباح أو الخسائر في الفترات الالحقة:

صافي التغير في القيمة العادلة لبند الموجودات المالية بالقيمة العادلة
-)٧٬٠(٢٠من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

) ٨٬٨()٩٬٣(إجمالي الخسائر الشاملة للسنة 

٥٠٬٦)٦٬٣٥(للسنة الدخل الشامل/ )الخسائر الشاملة(إجمالي 

العائدة إلى: الدخل الشامل/)الخسائر الشاملة(إجمالي
٥٥٬٦)٤٠٬٢(مساهمي الشركة األم

) ٥٬٠(٦٬٤الحصص غير المسيطرة 

)٥٠٬٦)٦٬٣٥





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

٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

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

العائدة إلى مساهمي الشركة األم
احتياطي احتياطي 

إجمالي الحصص الخسائر القيمة تحوط التدفقات تحویل احتياطي رأس المال 
حقوق الملكية غير المسيطرةإجمالي المتراكمة العادلة النقدیة العمالت األجنبية قانوني 

مليون مليون مليون ون مليمليون مليون مليون مليون مليون 
درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم 

٩٥٦٬٧٧٬١٩٦٣٬٨) ٢٢١٬٩(-) ١٬٥() ١٦٠٬٧(٢٠٢١١٬١٥٥٬٣١٨٥٬٥ینایر ١كما في 
) ٣١٬٧() ٢٬٣() ٢٩٬٤() ٢٩٬٤(-----(الخسائر)/ األرباح للسنة 

(الخسائر الشاملة)/بنود 
) ٩٬٣(٦٬٩) ٨٬١٠(-) ٧٬٠(٢٨٬٢) ٠٬٣٢(--األخرى الدخل الشامل 

إجمالي (الخسائر الشاملة)/ 
) ٦٬٣٥(٦٬٤) ٢٬٤٠() ٬٤٢٩() ٠٬٧(٢٨٬٢) ٠٬٣٢(--الدخل الشامل للسنة 

٥٬٩١٦٧٬١١٢٬٩٢٨)٣٬٢٥١()٠٬٧(٧٬٢٦)٧٬١٩٢(٢٠٢٢١٬١٥٥٬٣١٨٥٬٥دیسمبر ٣١كما في 



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

٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

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

العائدة إلى مساهمي الشركة األم
احتياطي احتياطي 

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

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

٩٠١٬١١٦٨.٨١,٠٦٩.٩) ٢٩٣٬٢(-) ١٤٦٬٥(٢٠٢١١٬١٥٥٬٣١٨٥٬٥ینایر ١كما في 
٥٩٬٤) ٥٬٠(٦٤٬٤٦٤٬٤----(الخسائر)/ األرباح للسنة 

)٨٬٨(-)٨٬٨(-) ١٬٥() ٧٬٣(--بنود الدخل الشامل األخرى 
٥٠٬٦) ٥٬٠(٦٤٬٤٥٥٬٦) ١٬٥() ٧٬٣(--إجمالي (الخسائر الشاملة)/ الدخل الشامل للسنة 

١٬١١٬١------) ٢٥غير المسيطرة (إیضاح الحركة في الحصص 
حصص غير مسيطرة تم التوقف عن تثبيتها عند 

) ١٣٦٬٥()١٣٦٬٥(------) ٢٥استبعاد الشركات التابعة (إیضاح 
محول من احتياطي صرف العمالت األجنبية إلى  

---٦٬٩-) ٦٬٩(--المتراكمة عند استبعاد شركة تابعة الخسائر
) ٢١٬٣() ٢١٬٣(------حركة أخرى في الحصص غير المسيطرة  

٩٥٦٬٧٧٬١٩٦٣٬٨) ٢٢١٬٩() ١٬٥()١٦٠٬٧(٢٠٢١١٬١٥٥٬٣١٨٥٬٥دیسمبر ٣١كما في 



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

٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

المرفقة جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ٣٨إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
١٥

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 

درهم درهم إیضاحات 
األنشطة التشغيلية 

٤٢٬٦)٢٣٬٩(من العمليات المستمرةللسنةقبل الضریبة األرباح/)الخسائر(
١٧٬٩)٢٬٣((ه)١٤قبل الضریبة للسنة من العمليات المتوقفةاألرباح /)الخسائر(
٦٠٬٥)٢٧٬١(السنة قبل الضریبة )/ أرباحخسائر(

التعدیالت للبنود التالية: 
٧٦٬٣٧٥٬٩(ب)١٦استهالك ممتلكات ومكائن ومعدات 
٣٢٣٦٬٩١٧٬٨استهالك موجودات حق االستخدام
١٧١٨٬٨١١٬١إطفاء الموجودات غير الملموسة

٣١٬٤-١٢شركة شقيقة ستثمار في االمن الخسائرالحصة من
) ٥٩٬٣(-(أ) ١٣ربح على صفقة الشراء 

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

) ٦٥٬٩()٣٩٬٠(٦مشطوبة مطلوبات 
) ٢٨٬٠(-(أ)(ب)(ج)١٤استبعاد الشركات التابعة الربح من 

٢٤٬٠١٦٬٤(أ) ١٨مخصص مخزون بطيء الحركة
خسائر االئتمان المتوقعة  مخصص

٧٬٠٢٬٠(أ) ٢١الذمم المدینة على 
٢٦١٣٬٥١٠٬٥مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين 

-٣٨٩٬٥التضخم ةشدبسبب تعدیل 
-٩٬٨االستثمار منها شركة تابعة تم سحب ذمم مدینة من 

-٠٬١الخسارة من استبعاد الممتلكات والمكائن والمعدات
) ٢٬٣(-٦أرباح من امتيازات اإلیجار 

) ٢٬٤()٣٬٦(٩دخل التمویل 
١٠١٬٤٠١٬٢٤تكاليف التمویل 

١٦٦٬٣٩٩٬٧
التغيرات في رأس المال العامل: 

٣٤٩٬٨)٦٨٬٩(مدینون تجاریون وآخرون 
) ٧٢٬٣()٤٢٬٩(مخزون 

) ٣٢٢٬٤()٢٬١٨(ذمم تجاریة دائنة ومبالغ مستحقة الدفع وإیرادات مؤجلة
٣٦٬٣٥٤٬٨العمليات منالنقد 

) ٨٬٦()١٢٬٤(٢٦مكافأة نهایة الخدمة المدفوعة للموظفين 
-)٦٬٤(ضریبة الدخل والزكاة المستحقة الدفع

٣٬١٩٢٬٤٦األنشطة التشغيلية منصافي التدفقات النقدیة  
األنشطة االستثماریة 

) ٤٤٬٤()٦٣٬٧(١٦ومعدات شراء ممتلكات ومكائن
-)١٬٧(١٧موجودات غير ملموسة شراء 

مبالغ محصلة من بيع موجودات مالية مصنفة 
٠٬٢-بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

) ١٢٦٬٥(-(ج)١٣صافي بال-المبلغ المدفوع لالستحواذ على حصة في شركة تابعة 
) ١٦٬٣(١٠٬٤أو أقل من سنة واحدةالودائع التي تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر 

٣٬٦٢٬٤دخل تمویل مقبوض 
٥١٬٤١٤٤٬٨تابعة تم سحب االستثمار منها اتمن شركمبالغ محصلة

بالقيمة العادلةحقوق الملكية المتداولةفياالستثماراتشراء
-)٣٬٧(٢٠من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

) ٬٨٣٩()٣٬٧(صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة 



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

٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

المرفقة جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ٣٨إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
١٦

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 

درهم درهم إیضاحات 

األنشطة التمویلية 
٨٥٬٠٦٦٥٬٠(ه)٢٧بنكيةقروض وتسهيالت مبالغ محصلة من 

) ٥٥٠٬٠()٣٣٬٩((ه)٢٧بنكية قروض وتسهيالت سداد 
١٬١-(ب)٢٥الزیادة في الحصص غير المسيطرة

) ٢٣٬٩()٤٢٬٨(٣٢سداد مطلوبات عقود االیجار 
) ١٬٢٢()٦٬٣٤(فوائد مدفوعة 
١٬٧٠)٢٦٬٣(من األنشطة التمویلية /(المستخدم في)صافي النقد

٧٦٬٥)١٤٬٣(والنقد في الصندوق في األرصدة لدى البنوك الزیادة(النقص)/صافي
) ٧٬٢()٤٢٬٣(فروقات تحویل العمالت األجنبية 

٠٬١٤٣٧٣٬٧ینایر  ١في  والنقد في الصندوق األرصدة لدى البنوك 
٢٢٤٬٨٦٠٬١٤٣دیسمبر ٣١في والنقد في الصندوق األرصدة لدى البنوك 



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

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في 

١٧

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

مارس ٣٠الصادر عن صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة وتوابعها في  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 
دویة والمركبات الصيدالنية والطبية باإلضافة إلى مستحضرات التجميل. األ

. ٢تم إدراج المعلومات المتعلقة بهيكل المجموعة في اإلیضاح رقم 

. ٢٠٢٣مارس٢٠تم اعتماد البيانات المالية الموحدة لإلصدار طبقًا لقرار مجلس اإلدارة الصادر بتاریخ 

معلومات المجموعة -٢
وفقًا للمساهمين واالتفاقيات األخرى، تحتفظ الشركة  .٢٠٢٢دیسمبر  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 ٢٠٢٢٢٠٢١التأسيس  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)) ب((إیضاح ش.م.ع

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

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

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

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

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



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

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في 

١٨

(تتمة)معلومات المجموعة -٢

النسبة المئویة 
من الملكية 

الرقم  
اسم الشركة التابعة التسلسلي 

مكان التأسيس  
التابعة نشاط الشركة ٢٠٢٢٢٠٢١والعمليات 

الشركات التابعة المباشرة

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

جلفار في باكستان 

موزعون لمنتجات شركة  ٪ ٩٩٪٩٩تونس (ملحوظة (أ)) جلفار تونس - ٩
جلفار في تونس 

جلفار جلف لألدویة كينيا  - ١٠
موزعون لمنتجات شركة  ٪ ١٠٠٪ ١٠٠كينياس(أ)) ملحوظة المحدودة (

جلفار في كينيا

بالنت فارمسيز ذ.م.م - ١١
))جملحوظة ((

االمارات العربية 
٪ ١٠٠٪ ١٠٠المتحدة 

تجارة التجزئة توزیع و 
والجملة في األدویة

ومستحضرات التجميل 

الشركات التابعة غير المباشرة 
الشركة التابعة لشركة مينا كول لتجارة المعدات 

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

االمارات العربية 
التجارة العامة٪ ١٠٠٪ ١٠٠المتحدة 

جلفار للتجارة العامة ذ.م.مالشركة التابعة لشركة 
(ملحوظة (أ)  جلفار بلس - ١

و(د)) 
جمهوریة مصر 

تصنيع األدویة ٪ ١٠٠٪ ١٠٠العربية 

بالنت فارمسيز ذ.م.مالتابعة لشركةاتالشرك

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

والمعدات الطبية 

٢ -
جلفار درغ ستور ذ م م 

(أبوظبي) 
االمارات العربية 

٪ ١٠٠٪ ١٠٠المتحدة 
التجارة في األدویة  

والمعدات الطبية 



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

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في 

١٩

(تتمة)معلومات المجموعة -٢

النسبة المئویة 
من الملكية 

الرقم  
اسم الشركة التابعة التسلسلي 

مكان التأسيس  
نشاط الشركة التابعة ٢٠٢٢٢٠٢١والعمليات 

الشركات التابعة المباشرة
بالنت فارمسيز ذ.م.مالتابعة لشركةاتالشرك

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

٤ -
٪ ١٠٠٪ ١٠٠االمارات العربية المتحدة جلفار هيلثي سيرفيسز 

خدمات إدارة المرافق،  
خدمات إجراء العالج  و 

وإدارة  الطبي
المستشفيات

٥ -
هيلث فيرست انفستمنت  

٪ ١٠٠٪ ١٠٠االمارات العربية المتحدة ذ م م 
االستثمار في المجاالت  

التجاریة والصناعية  
والرعایة الصحية 

وإدارتها

٦ -
هيلث فيرست فارمسي ذ م  

التجارة في األدویة  ٪ ١٠٠٪ ١٠٠االمارات العربية المتحدة م (أبوظبي) 
والمعدات الطبية 

٧ -
شركة كواكب الصيدليات ذ 

التجارة في األدویة  ٪ ١٠٠٪ ١٠٠العربية السعودیةالمملكة م م
والمعدات الطبية 

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

والمعدات الطبية 

شركة فيوتشر ميدیكال - ٩
التجارة في األدویة  ٪ ١٠٠٪ ١٠٠سلطنة عمان ليمتد

والمعدات الطبية 



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

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في 

٢٠

(تتمة)معلومات المجموعة -٢

النسبة المئویة 
من الملكية 

الرقم  
اسم الشركة التابعة التسلسلي 

مكان التأسيس  
نشاط الشركة التابعة ٢٠٢٢٢٠٢١والعمليات 

الشركات التابعة المباشرة
جلفار هيلثي سيرفيسز التابعة لشركةاتالشرك

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

هيلث فيرست انفستمنت ذ م م التابعة لشركةاتالشرك
(إیضاح  صيدلية مسافي - ١

التجارة في األدویة  ٪ ١٠٠-االمارات العربية المتحدة (ز))
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-المملكة العربية السعودیة(إیضاح (ز)) الطبية 
تجارة التجزئة والجملة  

في األدویة
ومستحضرات التجميل 

زهرة الروضةشهد - ٢
٪ ١٠٠-السعودیةالمملكة العربية (إیضاح (ز)) 

تجارة التجزئة والجملة  
في األدویة

ومستحضرات التجميل 

صيدلية ركن زهرة - ٣
٪ ١٠٠٪ ١٠٠المملكة العربية السعودیةالروضة 

تجارة التجزئة والجملة  
في األدویة

ومستحضرات التجميل 

٪ ١٠٠٪ ١٠٠السعودیةالمملكة العربية رحيق زهرة الروضة - ٤
تجارة التجزئة والجملة  

في األدویة
ومستحضرات التجميل 

ة  إن هذه الشـركات التابعة ليس لها أنشـطة تشـغيلية، وبالتالي فإن النتائج المالية ليس لها أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحد ) أ
ــنة  الكلية للمجموعة. ــتبعاد محتفظ بها للبيع (إیضـــاح  ، قامت اإلدارة  ٢٠٢١خالل سـ ــنيف الشـــركة التابعة كمجموعة اسـ (ج)).  ١٤بتصـ

وكما في تاریخ إعداد التقریر، لم یكتمل بيع الشركة التابعة بعد لكن من المتوقع أن یكتمل خالل السنة الحالية.

) من"بالنت"ت فارمسـيز ذ.م.م (في شـركة بالنالحصـصمن  المتبقية  ٪  ٦٠الـــــــــــــــ  نسـبة، قامت الشـركة األم بشـراء٢٠٢١خالل سـنة)ب 
ــــري مفعولها اعتباراً ، وبناًء عليه  Pharma SPV Ltdالســــــادة/ البيانات المالية  في بالنتیتم توحيد نتائج  و ،  ٢٠٢١یوليو  ١من  یســ
).(أ)١٣إیضاح(الموحدة

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



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

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في 

٢١

(تتمة)معلومات المجموعة -٢

في الشـركة التابعة. ونظرًا ألن الشـركة  حصـتها من  ٪١٠٠باسـتبعادالشـركة األم  قامت،  ٢٠٢٢دیسـمبر  ٣١خالل السـنة المنتهية في  د) 
ـــــــــركة التابعة جوهریًا على البيانات المالية الموحدة الكلية   ـــــــــتبعاد الشــ ـــــــــغيلية، لم یكن التأثير المالي الســ ـــطة تشــ ــــــ التابعة لم یكن لها أنشــ

للمجموعة.

ــنة المنتهية في  )ه  ــمبر  ٣١خالل الســـ ــبة  ٢٠٢١دیســـ ــتها في الشـــــركات جلف من  ٪٥١،  ٪٥٠٬٥،  ٪١٠٠، باعت الشـــــركة األم نســـ حصـــ
إنجكت ذ.م.م وجلفار بنغالدیش ليمتد وألفا فارما ذ.م.م على التوالي.

.٢٠٢٢دیسمبر ٣١هذه الشركات خالل السنة المنتهية في إغالقز) تم 

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 واألدوات المالية المشتقة،)٢٠من خالل بنود الدخل الشامل األخرى (إیضاح  والقيمة العادلة  )١٩(إیضاح  أو الخسائر

. )٣٧(إیضاح بالقيمة العادلة

تقدم البيانات المالية الموحدة معلومات المقارنة فيما یتعلق بالفترة السابقة.

بيان التوافق ٢-٣

النظام األساسي للشركة یتم اعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقًا للمعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية واألحكام المعنية من 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة. ٢٠٢١) لسنة ٣٢والقانون االتحادي رقم (



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

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في 

٢٢

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)-٣

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.
متغيرة من اشتراكها مع الشركة المستثمر فيها ولدیها القدرة في التأثير على تلك العوائد من خالل سلطتها على الشركة المستثمر فيها. 

ها إذا وفقط إذا كان لدى المجموعة:وعلى وجه التحدید، تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر في

  توجيه األنشطة ذات العالقة الحالية على  السلطة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق الحالية التي تعطي المجموعة القدرة 
للشركة المستثمر فيها)؛ 

تعرض، أو حقوق، لعوائد مختلفة من ارتباطها مع الشركة المستثمر فيها؛ و
خدام السلطة على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها. القدرة على است

بشكٍل عام، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصویت ینتج عنها سيطرة. لدعم هذا االفتراض، وعندما یكون للمجموعة أقل من أغلبية 
االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات العالقة في تقييم ما حقوق التصویت أو حقوق مماثلة للشركة المستثمر فيها، تضع المجموعة في 

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
المجموعة وحقوق التصویت المحتملة.حقوق التصویت الخاصة ب

تقوم المجموعة بإعادة تقييم فيما إذا كانت لدیها السيطرة على الشركة المستثمر فيها أم ال، إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى أن 
على السيطرة على الشركة  هناك تغيرات لواحد أو أكثر من العناصر الثالث للسيطرة. یبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة

التابعة ویتوقف التوحيد عندما تخسر المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. إن موجودات ومطلوبات ودخل ومصاریف الشركة التابعة  
السيطرة حتى التي تم االستحواذ عليها أو استبعادها خالل السنة تدرج في البيانات المالية الموحدة بدءًا من تاریخ حصول المجموعة على

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  ساهمي  إن األرباح أو الخسائر وكل عنصر من عناصر بنود الدخل الشامل األخرى تعود لم
ولو كانت نتائج الحصة غير المسيطرة تظهر عجزًا في الرصيد. عند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت على البيانات المالية للشركات التابعة  

مطلوبات وحقوق الملكية والدخل  لجعل سياساتها المحاسبية تتماشى مع السياسات المحاسبية للمجموعة. یتم استبعاد جميع موجودات و 
والمصاریف والتدفقات النقدیة بالكامل داخل المجموعة التي تتعلق بالمعامالت بين أعضاء المجموعة عند توحيد البيانات المالية.

المجموعة السيطرة یتم احتساب التغير في حصة الملكية في الشركة التابعة، دون خسارة السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. إذا خسرت  
على الشركة التابعة، فإنها توقف تثبيت موجودات ذات عالقة (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات والحصص غير المسيطرة وعناصر  
أخرى من حقوق الملكية، حيث یتم تثبيت أي ناتج ربح أو خسارة في بيان الدخل الشامل الموحد. یتم تثبيت أي استثمارات محتفظ بها 

العادلة.بالقيمة



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

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في 

٢٣

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 
كما هو  ٢٠٢٢ینایر  ١، باستثناء اتباع المعایير الجدیدة الساریة المفعول كما في  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للمجموعة للسنة المنتهية في  

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. 

٢٠٢٢ینایر١المعایير الجدیدة والمعدلة التي یسري مفعولها للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد ) أ (
٣٧التعدیل على المعيار المحاسبي الدولي رقم –تكاليف الوفاء بعقد –المحملة بالتزامات لعقود ا
 ٣التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم–اإلشارة إلى اإلطار التصوري

  عقود  ١٦المعيار المحاسبي الدولي رقمالتعدیالت على–المبالغ المحصلة قبل االستخدام المقصود  -الممتلكات والمكائن والمعدات
االیجار

  الشـــــــــــــركـة الـتابعـة التي تقوم  –االتـباع ألول مرة للمعـایير اـلدولـية إلعـداد التـقاریر المـالـية  ١المعـيار اـلدولي إلعـداد التقـاریر المـالـية رقم
باتباع المعيار ألول مرة

  ــوم في اختبار نســــــبة  –الية  األدوات الم-٩المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم بالمائة للتوقف عن تثبيت المطلوبات  ١٠الرســــ
المالية

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

المالية الموحدة للمجموعة. ، إال أنه لم یكن لها أي تأثير جوهري على البيانات ٢٠٢٢تنطبق التعدیالت والتفسيرات ألول مرة في سنة 

المعایير الصادرة والتي لم یسر مفعولها بعد ب)

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.   

  ینایر  ١في أو بعد  عقود التأمين على فترات إعداد التقاریر التي تبدأ١٧یسري مفعول المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم
ُیسمح بالتطبيق المبكر بشرط أن تقوم المنشأة أیضًا بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقاریر  مع شرط وجود أرقام المقارنة.٢٠٢٣

المعيار الدولي إلعداد  في أو قبل التاریخ الذي تقوم فيه المنشأة بتطبيق  ١٥والمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  ٩المالية رقم  
ألول مرة).١٧التقاریر المالية رقم  

تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة (یسري مفعول التعدیالت  :  ١رقم  الدولي التعدیالت على المعيار المحاسبي
، وتنطبق في المستقبل) ٢٠٢٣ینایر ١للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

 یسري مفعوله على الفترات السنویة التي تبدأ في  ٨التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -ات المحاسبية  تعریف التقدیر)
وتنطبق على التغييرات في السياسات المحاسبية والتغيرات في التقدیرات المحاسبية التي تحدث في أو بعد ٢٠٢٣ینایر  ١أو بعد  

مبكر ما دامت هذه الحقيقة قد تم اإلفصاح عنها.) بدایة تلك الفترة. ویسمح باالتباع ال
  الخاص بالمعایير  ٢وبيان الممارسة رقم  ١التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -اإلفصاح عن السياسات المحاسبية

السماح بالتطبيق المبكر).  ، مع٢٠٢٣ینایر  ١الدولية إلعداد التقاریر المالية (یسري مفعوله للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  
توفر إرشادات غير إلزامية حول تطبيق تعریف األمور الجوهریة على معلومات السياسة ٢نظًرا ألن تعدیالت بيان الممارسة رقم  

المحاسبية، فإن تاریخ سریان هذه التعدیالت ليس ضرورًیا. 
التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر  –ه المشترك  بيع أو مساهمة بالموجودات بين المستثمر وشركته الشقيقة أو مشروع

، قرر مجلس المعایير المحاسبية الدولية تأجيل تاریخ سریان ٢٠١٥(في دیسمبر  ٢٨والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٠المالية رقم  
ق الملكية. یتم تطبيق التعدیالت مفعول التعدیالت لحين االنتهاء من أي تعدیالت تنتج عن مشروعه البحثي بخصوص طریقة حقو 

في المستقبل. ُیسمح بالتطبيق المبكر ویجب اإلفصاح عنه).
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المعایير الصادرة والتي لم یسر مفعولها بعد (تتمة) )ب (
  ١٢التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم -المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناتجة عن معاملة واحدة الضرائب المؤجلة

)٢٠٢٣ینایر ١(یسري مفعولها للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
  ١٦عداد التقاریر المالية رقم  التعدیالت على المعيار الدولي إل- بند مطلوبات عقود اإلیجار في ترتيبات عقد بيع وإعادة إیجار

ُیسمح بالتطبيق المبكر ویجب اإلفصاح عنه). . ٢٠٢٤ینایر ١(یسري مفعولها للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٥-٣

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. ُتدرج 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  

الستحواذ. یشتمل هذا على فصل المشتقات المتضمنة في العقد التعاقدیة واألوضاع االقتصادیة والظروف ذات عالقة كما في تاریخ ا
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 
ویتم احتساب س قياسه،  یعاد  ملكية ال  بند كحقوق  أو  موجودات  كبند  المصنف  الطارئ  المبلغ  الملكية. إن  الالحق ضمن حقوق  داده 

األدوات المالية، یتم قياسه بالقيمة العادلة ٩مطلوبات والذي یمثل أداة مالية ویقع ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  
. یتم قياس المبلغ ٩ح أو الخسائر وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  مع تثبيت التغيرات في القيمة العادلة في بيان األربا 

بالقيمة العادلة في تاریخ كل تقریر مالي مع تثبيت ٩الطارئ اآلخر الذي ال یقع ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 
ر. التغيرات في القيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائ 

یتم قياس الشهرة في البدایة بالتكلفة، والتي تمثل الزیادة في إجمالي المبلغ المحول والمبلغ المثبت للحصص غير المسيطرة، وأي حصص 
الممكن تحدیدها). إذا كانت القيمة العادلة لصافي   المتحملة  الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات  محتفظ بها سابقًا، على صافي 

المستحوذ عليها تزید عن إجمالي المبلغ المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت قد حددت بشكل صحيح كافة الموجودات  
اذ. الموجودات المستحوذ عليها وجميع المطلوبات المفترضة وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ ليتم تثبيتها بتاریخ االستحو 

ال تزال ینتج عنها زیادة في القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها على إجمالي المبلغ المحول، یتم إذا كانت إعادة تقييم
.(أ)) ١٣(إیضاح تثبيت األرباح بعد ذلك ضمن األرباح أو الخسائر

متراكمة. لغرض اختبار االنخفاض في القيمة، فإن  بعد التثبيت األولي، یتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصًا أیة خسائر انخفاض في القيمة  
الشهرة المستحوذ عليها في دمج األعمال هي، من تاریخ االستحواذ، مخصصة لجميع الوحدات المنتجة للنقد الخاصة بالمجموعة والتي 

حوذ عليها قد تم تخصيصها یتوقع بأن تستفيد من دمج األعمال، بغض النظر فيما إذا كانت موجودات أو مطلوبات أخرى للشركة المست
لتلك الوحدات.

عند تخصيص الشهرة للوحدة المنتجة للنقد واستبعاد جزء من العملية داخل هذه الوحدة، فإن الشهرة المتعلقة بالعملية المستبعدة تضاف 
ها في هذه الظروف یتم قياسها استنادًا إلى المبلغ المدرج للعملية عند تحدید األرباح أو الخسائر من االستبعاد. إن الشهرة التي تم استبعاد

إلى القيم المتعلقة بالعمليات المستبعدة والجزء من الوحدة المنتجة للنقد المحتفظ به. 
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دمج األعمال والشهرة (تتمة) 
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 
. )١٣(إیضاحل 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 

(بما في ذلك تلك الموجودات التي تستوفي تعریف ومعایير تثبيت الموجودات غير الملموسة في المعيار  بشكٍل فردي المستحوذ عليها  
) والمطلوبات المتحملة. ویتم تثبيت بند الموجودات أو مجموعة الموجودات التي ال تعتبر أعماًال بالتكلفة، والتي ٣٨المحاسبي الدولي رقم  

ع، زائدًا أي حصة غير مسيطرة مثبتة فيما یتعلق ببند الموجودات أو مجموعة الموجودات. ویتم تعتبر المبلغ المدفوع أو المستحق الدف
تخصيص تكلفة المجموعة إلى الموجودات والمطلوبات القابلة للتحدید بشكٍل فردي على أساس قيمها العادلة النسبية بتاریخ الشراء. إن 

عتبر أعمال ال ینشأ عنه شهرة أو ربح على صفقة الشراء. االستحواذ على بند موجودات أو مجموعة موجودات ال ت

التصنيفات المتداولة مقابل التصنيفات غير المتداولة 
تقوم المجموعة بعرض الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي الموحد استنادًا إلى التصنيف المتداول/غير المتداول. یتم تصنيف 

كون: بند الموجودات متداوًال عندما ی

متوقع تحقيقه أو هناك النية لبيعه أو استهالكه في الدورة التشغيلية العادیة؛
 محتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة؛
 شهرًا بعد فترة إعداد التقاریر المالية؛١٢متوقع تحقيقه خالل
 شهرًا بعد فترة إعداد التقاریر  ١٢مطلوبات على األقل لفترة نقدیة أو شبه نقدیة إال إذا كان مقيدًا من أن یحول أو یستخدم لسداد بند

المالية. 

یتم تصنيف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة. 

یتم تصنيف بند المطلوبات متداول إذا كان: 

 متوقع تسویته خالل دورة تشغيلية عادیة؛
 محتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة؛
 شهرًا بعد فترة إعداد التقاریر المالية؛ أو ١٢خالل مستحق السداد
 شهرًا بعد فترة إعداد التقاریر المالية. 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 

مثل مجموعة االستبعاد المحتفظ بها للبيع، بالقيمة العادلة بتاریخ كل بيان مركز مالي موحد.

بيع بند موجودات ما أو المدفوع لتحویل بند مطلوبات ما في معاملة منتظمة بين المشاركين إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم قبضه ل
في السوق بتاریخ القياس. یستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن المعاملة لبيع بند الموجودات أو لتحویل المطلوبات تحدث إما:

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) 
المجموعة.إن السوق الرئيسي أو األكثر تفضيًال یجب أن یكون في متناول  

بند  تسعير  السوق عند  في  المشاركون  یستخدمها  التي  باستخدام االفتراضات  المطلوبات  أو  الموجودات  لبند  العادلة  القيمة  قياس  یتم 
الموجودات أو المطلوبات، على افتراض أن المشاركين في السوق یتصرفون حسب مصلحتهم االقتصادیة. 

الموجودات غير المالي یأخذ بعين االعتبار قدرة المشارك في السوق على توليد مزایا اقتصادیة باستخدام بند إن قياس القيمة العادلة لبند 
الموجودات بأعلى وأفضل استخدام له أو عن طریق بيعه إلى مشارك آخر في السوق الذي سوف یستخدم بند الموجودات بأعلى وأفضل 

استخدام له. 

م المناسبة حسب الظروف وحيث تتوفر البيانات الكافية لها لقياس القيمة العادلة، لزیادة استخدام المدخالت تستخدم المجموعة أساليب التقيي
الملحوظة ذات العالقة والتقليل من استخدام المدخالت غير الملحوظة.

ية الموحدة یتم تصنيفها ضمن تسلسل إن جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس قيمتها العادلة أو یتم اإلفصاح عنها في البيانات المال
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؛الثاني: أساليب تقييم تستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزم لقياس القيمة العادلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة)المستوى
 .(بصورة غير ملحوظة) المستوى الثالث: أساليب تقييم تستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزم لقياس القيمة العادلة

المثبتة في البيانات المالية الموحدة بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تحدد المجموعة فيما إذا كانت بخصوص الموجودات والمطلوبات 
التحویالت قد تمت بين مستویات في التسلسل بإعادة تقييم التصنيف (استنادًا إلى مدخالت أدنى مستوى الجوهریة لقياس القيمة العادلة 

المالية. ككل) في نهایة كل فترة إلعداد التقاریر

تحدد إدارة المجموعة السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكررة، مثل الموجودات المالية غير المدرجة، وللقياس غير 
المتكرر، مثل الموجودات المحتفظ بها للبيع في العمليات المتوقفة. 

ي القيم للموجودات والمطلوبات التي یلزم إعادة قياسها أو إعادة تقييمها حسب بتاریخ إعداد كل تقریر مالي، تقوم اإلدارة بتحليل الحركات ف
السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة. ومن أجل هذا التحليل، تتحقق اإلدارة من المدخالت الرئيسية المطبقة في أحدث تقييم بمطابقة 

لمعنية األخرى.المعلومات المستخدمة في احتساب التقييم مع العقود والمستندات ا

كما تقوم اإلدارة بمقارنة التغييرات في القيمة العادلة لكل من بند الموجودات وبند المطلوبات مع المصادر ذات عالقة الخارجية من أجل 
تحدید فيما إذا كان التغيير معقوًال. 

طبيعة وخصائص ومخاطر بند الموجودات لغرض إفصاحات القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس
تي أو بند المطلوبات ومستوى تسلسل القيمة العادلة كما هو موضح أعاله. تم بيان اإلفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة لألدوات المالية ال

. ٣٤یتم قياسها بالقيمة العادلة أو عندما یتم اإلفصاح عن القيم العادلة، بإیجاز ضمن اإلیضاح 
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اإلیرادات من عقود العمالء
تعمل المجموعة في مجال تصنيع وبيع األدویة والعقاقير ومختلف األنواع األخرى من األدویة والمركبات الصيدالنية والطبية باإلضافة 

التجميل. یتم تثبيت االیرادات من عقود العمالء عندما تحول السيطرة على البضائع أو الخدمات إلى العمالء بمبلغ إلى مستحضرات  
یعكس المبلغ الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه مقابل هذه البضائع أو الخدمات. استنتجت المجموعة أنها تعمل كطرف رئيسي في 

على السلع أو الخدمات قبل تحویلها إلى العميل. ترتيبات إیراداتها، ألنها عادة تسيطر 

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

أجل تحدید قيمة المبلغ المتغير الذي یمكن إدراجه في سعر المعاملة وتثبيته كایرادات. یتم تثبيت استرداد بند المطلوبات المتغير من  
بند الموجودات المبلغ غير المدرج في سعر المعاملة). یتم أیًضا تثبيت حق إرجاع  للبضاعة التي من المتوقع أن یتم إرجاعها (أي 

. غير الدوائيةفيما یتعلق بالبنود المبيعات) للحق في استرداد البضاعة من العميل(والتعدیل المقابل لتكلفة 

خصومات الكميات 
إن الطریقة المختارة  تقوم المجموعة بتطبيق إما طریقة المبلغ األكثر احتماًال أو طریقة القيمة المتوقعة لتقدیر المبلغ المتغير في العقد.

ُیستخدم المبلغ األكثر احتماًال لتلك المبلغ المتغير تعتمد أساًسا على عدد حدود الكميات الواردة في العقد.التي تتنبأ بشكل أفضل بقيمة 
تقوم المجموعة بعد  العقود التي لها حد كميات فردي في حين تستخدم طریقة القيمة المتوقعة للعقود التي لها أكثر من حد كميات واحد.

یرات المقيدة للمبلغ المتغير من أجل تحدید قيمة المبلغ المتغير الذي یمكن إدراجه في سعر المعاملة ذلك بتطبيق المتطلبات على التقد
یتم تثبيت استرداد بند المطلوبات للخصومات المتوقعة في المستقبل (أي المبلغ غير المدرج في سعر المعاملة). وتثبيته كایرادات.

. ٦-٣فتراضات الهامة فيما یتعلق بتقدیر المبلغ المتغير في اإلیضاح  تم تقدیم افصاحات األحكام والتقدیرات واالی

خصومات الوالء
لمجموعة برنامج والء العمالء وذلك لعمالئها األفراد والذي یسمح للعمالء بتجميع الخصومات على كل لبعض الشركات التابعةلدى

ت الوالء التزام أداء منفصل حيث تمنح العميل حقًا جوهریًا. عملية شراء یمكن استبدالها مقابل منتجات وخدمات. ینشأ عن خصوما 

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  
العميل دون ابرام هذا العقد. ال یحصل عليه 

ویتم تخصيص جزء من سعر المعاملة إلى التزام األداء المنفصل بناًء على سعر البيع الفردي النسبي، ویتم تثبيته كإیرادات مؤجلة حتى 
لية إلى العميل. یتم توفير البضاعة المجانية. تقوم المجموعة بتثبيت اإلیرادات للخيار عند نقل تلك البضاعة أو الخدمات المستقب
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اإلیرادات من عقود العمالء (تتمة) 

أرصدة العقود 
الذمم المدینة التجاریة 

مرور الوقت فقط قبل تاریخ استحقاق دفع المبلغ).یتم تثبيت الذمم المدینة إذا كان المبلغ المستحق من العميل غير مشروط (أي، یلزم 

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

تقوم المجموعة بالتنفيذ بموجب العقد (أي تحویل السيطرة على أو الخدمات ذات العالقة. یتم تثبيت مطلوبات العقود كإیرادات عندما  
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 

لمطلوبات بالمبلغ الذي تتوقع المجموعة في النهایة أنه سيتعين إلرجاع. یتم قياس بند اااالسترداد الخاصة بالمجموعة من حق العمالء في  
ة عليها إعادته إلى العميل. تقوم المجموعة بتحدیث تقدیراتها لمطلوبات االسترداد (والتغيير المقابل في سعر المعاملة) في نهایة كل فتر 

محاسبة.

دخل الفوائد 
بالرجوع إلى أصل الدین المستحق وبسعر الفائدة الفعلي المطبَق، وهو السعر الذي یخصم یتم تحقق دخل الفوائد على أساس زمني،  

بالضبط المقبوضات النقدیة المقدرة في المستقبل خالل العمر المتوقع لبند الموجودات المالية مقابل القيمة الدفتریة لبند الموجودات.

ضریبة القيمة المضافة 
بعد تنزیل مبلغ ضریبة القيمة المضافة، باستثناء:یتم تثبيت المصاریف والموجودات

 عندما تكون ضریبة القيمة المضافة المتكبدة على شراء موجودات أو خدمات ال یمكن استردادها من مصلحة الضرائب، في هذه
متى كان ذلك مناسبًا؛ و -الحالة، یتم تثبيت ضریبة المبيعات كجزء من تكاليف شراء بند الموجودات أو جزء من بنود المصاریف

نة مع تضمين مبلغ ضریبة القيمة المضافة عند ادراج الذمم المدینة والدائ

القابل لالسترداد من، أو المستحق الدفع إلى، هيئة الضرائب كجزء في الذمم   ویتم تضمين صافي مبلغ ضریبة القيمة المضافة زائدًا 
المدینة أو الذمم الدائنة في بيان المركز المالي الموحد. 
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الممتلكات والمكائن والمعدات 
یتم إظهار الممتلكات والمكائن والمعدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة، إن وجد. إن تلك 

لمشاریع اإلنشاء طویلة األجل في  والتسهيالتالممتلكات والمكائن والمعدات وتكاليف القروضالتكلفة تشتمل على تكلفة إحالل جزء من  
الممتلكات والمكائن والمعدات ضروریًا خالل فترات زمنية معينة، تقوم  یكون استبدال أجزاء من  التثبيت. عندما  تم تلبية معيار  حال 

أعمار استخدام محددة وتقوم باستهالكها وفقا لذلك. وبالمثل، عند إجراء فحص المجموعة بتثبيت مثل تلك األجزاء كموجودات فردیة ذات
رئيسي، یتم تثبيت التكلفة ضمن المبلغ المدرج للممتلكات والمكائن والمعدات كإحالل في حال تلبية معایير التثبيت. یتم تثبيت جميع  

ها. تكاليف الصيانة والتصليح األخرى ضمن األرباح أو الخسائر عند حدوث

تتم مراجعة القيم المتبقية لبند الموجودات وأعمارها المقدرة، وتعدیلها عند الضرورة، ي نهایة كل فترة محاسبة. یحتسب االستهالك على 
أساس طریقة القسط الثابت على مدى األعمار المقدرة الستخدام الموجودات الثابتة كما یلي: 

العمر  
سنة٢٥إلى ١٠المباني  
سنوات ١٧إلى ٣ومكائن آالت 

سنة٢٥إلى ٤تركيبات
سنوات ١٠إلى ٣سيارات

سنوات ١٠إلى ٤أثاث وتركيبات 
سنوات ١٠إلى ٣أدوات ومعدات

سنة٢٥إلى ٤تحسينات على المباني المستأجرة 

ة لالستخدام المقصود، یتم تحویل األعمال  ال یتم احتساب استهالك على األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ وتظهر بالتكلفة. عندما تصبح جاهز 
الرأسمالية قيد التنفيذ إلى فئة مناسبة من الممتلكات واآلالت والمعدات وتستهلك وفقًا لسياسة المجموعة. 

الظروف یتم مراجعة القيمة المدرجة للممتلكات واآلالت والمعدات بخصوص االنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في 
إلى أن القيمة المدرجة قد ال یمكن تحصيلها. عند وجود مثل هذا المؤشر وعندما تزید القيمة المدرجة عن القيمة الممكن تحصيلها فإنه 

یتم تخفيض قيمة الموجودات إلى المبلغ الممكن تحصيله باعتباره األعلى لقيمتها العادلة ناقصًا تكاليف البيع وقيمة االستخدام. 

التوقف عن تثبيت بند الممتلكات واآلالت والمعدات كبند موجودات ثابتة أو أي جزء جوهري مثبت في البدایة عند االستبعاد أو عندما یتم  
یكون من غير المتوقع تحقيق مزایا اقتصادیة مستقبلية من استخدامه أو استبعاده. إن أي أرباح أو خسائر نتيجة التوقف عن تثبيت بند 

د موجودات (محتسبة على أنها الفرق ما بين صافي عوائد االستبعاد والمبلغ المدرج لبند الموجودات) تدرج في بيان الدخل  الموجودات كبن
الشامل الموحد عند التوقف عن تثبيت بند الموجودات كبند موجودات.

موجودات غير ملموسة 
بالتكلفة ع منفصل  بشكل  المستحوذة  الملموسة  الموجودات غير  قياس  الملموسة  یتم  الموجودات غير  تكلفة  وتكون  التثبيت األولي.  ند 

لفة المستحوذ عليها في دمج أعمال هي قيمتها العادلة بتاریخ االستحواذ. الحقًا للتثبيت األولي، یتم إدراج الموجودات غير الملموسة بالتك
مار استخدام الموجودات غير الملموسة لتكون إما محددة ناقصًا أي إطفاء متراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة. یتم تقدیر أع

أو غير محددة. 

المقدر لالستخدام وتقييمها بخصوص  الملموسة ذات األعمار المحددة یتم إطفاؤها على مدى العمر االقتصادي  إن الموجودات غير 
انخفضت قيمته. یتم مراجعة فترة وطریقة اإلطفاء بخصوص االنخفاض في القيمة عندما یوجد مؤشر بأن بند الموجودات غير الملموس قد  

الموجودات غير الملموسة ذات أعمار استخدام محددة على األقل في نهایة كل فترة تقاریر مالية.  إن التغيرات في أعمار االستخدام 
ا المستقبلية المتجسدة في بند  فترة المتوقعة أو النموذج المتوقع لالستهالك للمزایا االقتصادیة  بتغير  لموجودات یتم معالجتها محاسبيًا 

للموجودات غير   اإلطفاء  تثبيت مصروف  یتم  التقدیرات المحاسبية.  تغيرات في  أنها  وتعامل على  المالئم،  بالشكل  وطریقة اإلطفاء، 
الموجودات غير  الملموسة ذات األعمار المحددة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد ضمن بند المصاریف بما یتماشى مع وظي فة 

الملموسة.
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موجودات غير ملموسة (تتمة) 
یكون یتم التوقف عن تثبيت بند الموجودات غير الملموسة عند االستبعاد (أي التاریخ الذي یحصل فيه المستلم على السيطرة) أو عندما 

من غير المتوقع تحقيق مزایا اقتصادیة مستقبلية من استخدامه أو استبعاده. إن أیة أرباح أو خسائر تنتج عن التوقف عن تثبيت بند 
الموجودات كبند موجودات (تحتسب على أنها الفرق ما بين صافي عوائد االستبعاد والمبلغ المدرج لبند الموجودات) تدرج ضمن بيان  

خسائر الموحد. األرباح أو ال

تكاليف األبحاث والتطویر 
تدرج التكاليف المتعلقة باألبحاث كمصاریف بيان الدخل الموحد في الفترة التي یتم تكبدها فيها.فيیتم تحميل تكاليف األبحاث والتطویر  

المجموعة توضيح: عند تكبدها.  یتم تثبيت مصاریف تطویر مشروع فردي كبند موجودات غير ملموسة عندما تستطيع 

الجدوى الفنية الستكمال بند الموجودات غير الملموسة بحيث یكون بند الموجودات متوفرًا لالستخدام أو البيع؛
نيتها إلكمال وقدرتها وعزمها على استخدام أو بيع بند الموجودات؛
 كيف سيحقق بند الموجودات مزایا اقتصادیة مستقبلية؛
الموجودات؛ وتوافر الموارد الستكمال بند
 .القدرة على قياس االستهالك أثناء التطویر بشكل موثوق

ة  والحقًا للتثبيت األولي لمصاریف التطویر كبند موجودات، یتم إدراج بند الموجودات بالتكلفة ناقصًا أي إطفاء متراكم وأي خسائر متراكم
ة  لالنخفاض في القيمة. یبدأ إطفاء بند الموجودات عند اكتمال التطویر وتوفر بند الموجودات لالستخدام. یتم إطفاءه على مدى فترة المنفع

لتحدید االنخفاض سنویًا مستقبلية المتوقعة. یتم تسجيل االستهالك في تكلفة المبيعات. خالل فترة التطویر، یتم اختبار بند الموجودات ال
في القيمة.

التراخيص والتصاریح 
عليها كجزء من دمج التي تم االستحواذو 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
طفاء المتراكم واالنخفاض المتوقعة الناشئة عن هذه التراخيص والتصاریح. ولهم عمر استخدام محدود ویتم إدراجهم الحًقا بالتكلفة ناقصًا اإل

٥منفي القيمة، إن وجد.  یتم احتساب اإلطفاء باستخدام طریقة القسط الثابت لتخصيص التكاليف على مدى عمر االستخدام المقدر
سنة.٢٠إلى

االسم التجاري 
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 العائدةن القيمة  تمثل العالقات مع العمالء والموردی

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 ١٠على مدى عمر االستخدام المقدر من 

العالقات مع المستشفيات
المستشفيات القيمة   مع  المستشفيات العائدةتمثل العالقات  داخل  وتشغيل الصيدليات  والعيادات إلدارة  مع المستشفيات  العالقات  إلى 

أربعة سنوات والعيادات. یتم احتساب اإلطفاء باستخدام طریقة القسط الثابت لتخصيص التكاليف على مدى عمر االستخدام المقدر من 
. ونصف

برنامج الوالء 
لتكوین قاعدة من العمالء لتزوید المجموعة بعمليات بيع متكررة خالل الفترة المتوقعة. یتم تتم إدارة برنامج الوالء من قبل المجموعة

احتساب اإلطفاء باستخدام طریقة القسط الثابت لتخصيص التكاليف على مدى عمر االستخدام المقدر من ستة سنوات ونصف. 

برامج الكمبيوتر 
سنوات. ٣ا على أساس القسط الثابت على مدى عمر االستخدام المقدر بـ یتم رسملة برامج الكمبيوتر المكتسبة ویتم إطفاؤه
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منتج داخليًا أو مستحوذ عليه طریقة اإلطفاء األعمار المقدرة
مستحوذ عليهمطفأ على أساس القسط الثابت  سنة٢٠إلى ٥والتصاریح التراخيص 

مستحوذ عليهال یوجد إطفاء 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.

التكاليف تلك المصروفات المتكبدة لكل منتج حتى وصوله إلى موقعه وشكله الحاليين كما یلي: تمثل 
 ؛ والمتوسط المرجحالمواد الخام ومواد التعبئة: تكلفة الشراء على أساس
تنادًا إلى الطاقة  بضائع تامة الصنع وأعمال قيد التنفيذ: تكلفة المواد المباشرة والعمالة وجزء من المصروفات العامة للتصنيع اس

.القروض والتسهيالتالتشغيلية االعتيادیة، ولكن باستثناء تكاليف 

. بتاریخ إعداد التقریر، تحدد المرجحیتم تقييم المخزون مبدئًيا بالتكلفة القياسية، والتي تعادل التكلفة السابقة المحددة على أساس المتوسط  
والتكلفة القياسية لبنود المخزون وتقوم بتثبيت الفروق ضمن تكلفة البضاعة المباعة. اإلدارة الفروق بين التكلفة الفعلية 

توقعة  إن صافي القيمة الممكن تحقيقها هي سعر البيع التقدیري أثناء سير األعمال العادیة، ناقصًا التكاليف المتوقعة لإلتمام والتكاليف الم
الضروریة إلجراء البيع. 

التكلفة إذا كان من المتوقع بيع المقيمة  ال یتم تخفيض   بأقل من  المخزون  التعبئة المحتفظ بها لالستخدام في إنتاج  ومواد  واد الخام 
البضاعة النهائية تامة الصنع التي سيتم استخدامها بسعر التكلفة أو بسعر أعلى.

لم یع د قابل للتحصيل بالكامل. قد ال یمكن تقوم المجموعة بمراجعة كميات المخزون المتاحة وتثبت مخصص لذلك المخزون الذي 
تحصيل تكلفة المخزون إذا كان هذا المخزون بطيء الحركة أو متوقف أو تشوبه عيوب بسبب مشكالت في الجودة أو تالف أو أصبح 

سوق الفعلية قدیم أو منتهي الصالحية أو إذا انخفضت أسعار البيع الخاصة به أو توقع انخفاض الطلب على المنتج. إذا كانت ظروف ال
أقل مواتاة من التوقعات السابقة، أو إذا كانت تصفية المخزون التي لم یعد قابل للتحصيل بالكامل أكثر صعوبة مما كان متوقعًا، یتم 

تثبيت مخصصات إضافية. 
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(تتمة) المخزون 

البضاعة في الطریق 
یتم تقييم البضائع في الطریق بسعر الشراء وقيمة الشحن والرسوم األخرى المتكبدة عليها حتى تاریخ إعداد التقریر. 

قطع الغيار والمواد االستهالكية
المعدات ویتم استخدامها فقط فيما یتعلق بهذه یتم رسملة وإطفاء قطع الغيار والمواد االستهالكية التي یتم االستحواذ عليها كجزء من شراء  

.  في جميع الحاالت عند استخدامها المعدات المحددة والتي تعتبر جزءًا ال یتجزأ من وظائف المعدات ذات الصلة كجزء من تلك المعدات
ائر الموحد كمستهلك. األخرى، یتم إدراج قطع الغيار والمواد االستهالكية كمخزون ویتم تثبيته في بيان األرباح أو الخس

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 
تقوم المجموعة بتاریخ إعداد التقاریر بتقدیر فيما إذا كان یوجد مؤشر بأن إحدى الموجودات المالية تعرض النخفاض في القيمة. في حال  

االنخفاض في القيمة لبند الموجودات، تقوم المجموعة وجود مثل هذا المؤشر، أو إذا كان من الضروري إجراء اختبار سنوي بخصوص 
ة بتقدیر المبالغ الممكن تحصيلها لبند الموجودات. إن المبلغ الممكن تحصيله لبند الموجودات یمثل القيمة العادلة له أو الوحدات المنتج 

صيلها إلحدى الموجودات الفردیة إال في حال عدم للنقد أیهما أعلى ناقصا تكاليف البيع وقيمة االستخدام. یتم تحدید المبالغ الممكن تح 
قيام بند الموجودات بإنتاج تدفقات نقدیة داخلة تكون مستقلة بشكل رئيسي عن تلك المحصلة من الموجودات األخرى أو مجموعة من 

المبلغ الممكن تحصيله، یعتبر بند الموجودات. عندما یزید المبلغ المدرج لبند الموجودات أو عندما تزید قيمة الوحدات المنتجة للنقد عن 
النقدیة  التدفقات  یتم خصم  قيمة االستخدام،  تقييم  تحصيله. عند  الممكن  المبلغ  إلى  تخفيضه  ویتم  قيمته  انخفضت  بأنه  الموجودات 

السوق للقيمة الزمنية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم قبل اقتطاع الضریبة الذي یعكس التقدیرات الحالية في
لألموال وأیة مخاطر متعلقة ببند الموجودات. عند تحدید القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع، مع األخذ في االعتبار المعامالت الحدیثة

بمضاعفات للسوق، إن وجدت. إذا لم یتم تحدید هذه المعامالت، یتم استخدام نموذج تقييم مناسب لذلك. یتم تثبيت هذه االحتسابات
تقييم أسعار أسهم الشركات التابعة المتداولة للعموم أو مؤشرات القيمة العادلة المتوفرة األخرى. 

یتم إعدادها بصورة  التي  المتوقعة  واالحتسابات  الموازنات المفصلة  لدیها على أساس  القيمة  باحتساب االنخفاض في  المجموعة  تقوم 
الموازنات منفصلة لكل وحدة من الوحدات   هذه  مقابلها. تغطي  الفردیة  الموجودات  یتم تخصيص  التي  المجموعة  لدى  للنقد  المنتجة 

واالحتسابات المتوقعة بصورة عامة خمس سنوات. فيما یتعلق بالفترات األطول، یتم احتساب معدل النمو طویل األجل ویطبق لتوقعات 
التدفقات النقدیة المستقبلية بعد السنة الخامسة.

بت خسائر االنخفاض في القيمة عن العمليات المستمرة، بما في ذلك االنخفاض في قيمة البضاعة، في بيان األرباح أو الخسائر  تث
الموحد وبنود الدخل الشامل األخرى ضمن تلك البنود المتعلقة بالمصاریف بما یتفق مع وظيفة بند الموجودات الذي انخفضت قيمته.

كل تقریر مالي لمعرفة فيما إذا كان یوجد مؤشر بأن خسائر االنخفاض في القيمة المثبتة سابقًا لم تعد موجودة أو یتم إجراء تقييم بتاریخ 
أنها قد انخفضت. في حالة وجود مثل هذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدیر المبلغ الممكن تحصيله من بند الموجودات أو الوحدة المنتجة 

في القيمة المثبتة سابقًا فقط في حال حصول تغير في االفتراضات المستخدمة لتحدید المبلغ الممكن للنقد. یتم عكس خسائر االنخفاض
تحصيله من بند الموجودات منذ آخر مبلغ خسارة لالنخفاض في القيمة جرى تثبيته. تكون عملية العكس محدودة بحيث ال یزید المبلغ  

وال یزید عن المبلغ المدرج الذي قد یكون تم تحدیده بعد تنزیل االستهالك، شریطة أنه المدرج لبند الموجودات عن المبلغ الممكن تحقيقه 
د لم یتم تثبيت مبالغ لالنخفاض في القيمة لبند الموجودات في السنوات السابقة. یتم تثبيت هذا العكس في بيان األرباح أو الخسائر الموح 

جودات بمبلغ معاد تقييمه، وفي هذه الحالة، یتم التعامل مع االنعكاس كزیادة في  وبنود الدخل الشامل األخرى مالم یتم إدراج بند المو 
إعادة التقييم. 
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عقود اإلیجار
موجودات حق االستخدام 

االستخدام في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي، تاریخ توفر بند الموجودات األساسي لالستخدام). یتم تقوم المجموعة بتثبيت موجودات حق  
قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقصًا أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة، وتعدیلها عند إعادة تقييم مطلوبات عقد 

بلغ مطلوبات اإلیجار المثبت والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ومدفوعات عقد اإلیجار. تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على م
اإلیجار التي تمت في أو قبل تاریخ البدء، ناقصًا أي حوافز إیجار مستلمة. إذا لم تكن المجموعة متأكدة بشكل معقول من الحصول 

ستهالك موجودات حق االستخدام المثبتة على أساس القسط الثابت على ملكية بند الموجودات المؤجر في نهایة مدة عقد اإلیجار، یتم ا
كما یلي:على مدى األعمار المقدرة لالستخدام ومدة عقد اإلیجار، أیهما أقصر. تخضع موجودات حق االستخدام إلى انخفاض القيمة

العمر  
وات سن١٠إلى ١المكاتب والصيدليات 

مطلوبات عقود اإلیجار 
بدء عقد اإلیجار، تقوم المجموعة بتثبيت مطلوبات عقد اإلیجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات عقد اإلیجار التي یتوجب في تاریخ 

سدادها خالل مدة عقد اإلیجار. تتضمن دفعات عقد اإلیجار دفعات ثابتة (بما في ذلك دفعات ثابتة جوهریة) ناقصًا أیة حوافز إیجار 
لمتغيرة التي تعتمد على المؤشر أو المعدل، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. وتشمل مدینة ودفعات اإلیجار ا

دفعات اإلیجار أیضًا سعر الممارسة لخيار الشراء المؤكد بشكل معقول أن تمارسه المجموعة ودفع غرامات إنهاء عقد اإلیجار، إذا  
س خيار اإلنهاء. كانت مدة اإلیجار تعكس أن المجموعة تمار 

یتم تثبيت دفعات اإلیجار المتغيرة التي ال تعتمد على المؤشر أو المعدل كمصروف في الفترة التي یحدث فيها الحدث أو الشرط الذي 
یؤدي لحدوث الدفعة. 

تاریخ بدء عقد اإلیجار نظرًا ألن من أجل احتساب القيمة الحالية لدفعات عقد اإلیجار، تستخدم المجموعة نسبة االقتراض المتزایدة في 
سعر الفائدة الضمني في عقد اإلیجار غير قابل للتحدید بسهولة. بعد تاریخ بدء العقد، تتم زیادة مبلغ مطلوبات عقد اإلیجار لتعكس 

طلوبات عقد اإلیجار إذا  ازدیاد الفائدة وتخفيضه مقابل دفعات اإلیجار المسددة. باإلضافة إلى ذلك، یتم إعادة قياس القيمة الدفتریة لم
كان هناك تعدیل أو تغيير في مدة عقد اإلیجار أو تغيير في دفعات عقد اإلیجار (مثل التغييرات في الدفعات المستقبلية الناتجة عن 

تغيير في مؤشر أو معدل مستخدم لتحدید دفعات اإلیجار هذه) أو تغيير في تقييم خيار لشراء بند الموجودات المعني. 

اإلیجار قصيرة األجل وعقود إیجار الموجودات منخفضة القيمة عقود 
شهرًا أو ١٢تقوم المجموعة بتطبيق إعفاء تثبيت عقود اإلیجار قصيرة األجل على عقود اإلیجار قصيرة األجل التي لها مدة إیجار من  

ت الموجودات منخفضة القيمة على عقود اإلیجار  أقل ابتداًء من تاریخ بدء العقد وال تتضمن خيار الشراء. كما یطبق أیضًا إعفاء تثبي
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.

األولي والقياس الالحق التثبيت -األدوات المالية 
إن األداة المالية هي أي عقد ینشأ عنه موجودات مالية لمنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. 

الموجودات المالية )١
التثبيت األولي والقياس 

بالقيمة العادلة من خالل بنود   الدخل الشامل األخرى والقيمة العادلة من خالل یتم تصنیف الموجودات المالیة، عند التثبيت األولي، 
األرباح أو الخسائر، کما یتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة. 
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التثبيت األولي والقياس الالحق (تتمة) -األدوات المالية 

الموجودات المالية (تتمة) )١
التثبيت األولي والقياس (تتمة) 

أعمال   ونموذج  المالية  للموجودات  التعاقدیة  النقدیة  التدفقات  خصائص  على  األولي  التثبيت  عند  المالية  الموجودات  تصنيف  یعتمد 
عنصر تمویل جوهري أو التي قامت المجموعة المجموعة إلدارة هذه الموجودات. باستثناء الذمم المدینة التجاریة التي ال تحتوي على  

في  بتطبيق بعض االستثناءات التي یسمح بها المعيار بشأنها، تقوم المجموعة مبدئيًا بقياس بند الموجودات المالية بقيمته العادلة زائدًا،
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، تكاليف المعامالت. إن الذمم المدینة التجاریة التي ال تحتوي على  حالة لم یتم قياسه 

عنصر تمویل جوهري أو التي تطبق المجموعة بعض االستثناءات التي یسمح بها المعيار بشأنها، یتم قياسها بسعر المعاملة.

األخرى، فإنه یلزم أن ینشأ وحتى یتم تصنيف بند موجودات مالية وقياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل 
عنه تدفقات نقدیة تمثل "فقط مدفوعات أصل الدین والفائدة" على مبلغ أصل الدین المستحق. یشار إلى هذا التقييم باسم اختبار دفعات 

المبلغ األساسي والفائدة على المبلغ األساسي القائم، ویتم إجراؤه على مستوى األداة. 

إلدارة الموجودات المالية إلى كيفية إدارتها لموجوداتها المالية من أجل انتاج التدفقات النقدیة. یحدد نموذج یشير نموذج أعمال المجموعة  
العمل ما إذا كانت التدفقات النقدیة سوف تنتج عن تحصيل التدفقات النقدیة التعاقدیة أو بيع الموجودات المالية أو كليهما.

المالية التي تستلزم توصيل الموجودات ضمن إطار زمني موضوع وفقًا للقوانين أو العرف السائد إن المشتریات أو المبيعات للموجودات  
ودات.في السوق (المشتریات بالطریقة العادیة) یتم تثبيتها بتاریخ المتاجرة، أي التاریخ الذي التزمت فيه المجموعة بشراء أو بيع بند الموج 

شركة تابعة تم سحب االستثمار واألخرى وذمم مدینة من  صدة لدى البنوك والذمم المدینة التجاریةتتضمن الموجودات المالية للمجموعة األر 
والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرمنها 

األخرى. 

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
 الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى دون إعادة تدویر األرباح والخسائر المتراكمة

عند التوقف عن التثبيت
 دات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الموجو
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التثبيت األولي والقياس الالحق (تتمة) -األدوات المالية 

الموجودات المالية (تتمة) )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 
قيمة بند الموجودات.والخسائر في األرباح أو الخسائر عندما یتم التوقف عن تثبيت أو التعدیل أو االنخفاض في 

شركة تابعة تم وذمم مدینة من التجاریة والذمم المدینة األخرى تتضمن الموجودات المالية للمجموعة األرصدة لدى البنوك والذمم المدینة
تقاس بالتكلفة المطفأة. و سحب االستثمار منها 

الخسائر الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 
إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تشتمل على الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو الموجودات

ة العادلة. المالية المصنفة عند التثبيت األولي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو الموجودات المالية التي یلزم قياسها بالقيم
یتم تصنيف الموجودات المالية على أنها محتفظ بها للمتاجرة إذا تم االستحواذ عليها لغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى القریب.  

ن خالل إن الموجودات المالية ذات التدفقات النقدیة التي ليست فقط مدفوعات ألصل الدین والفائدة یتم تصنيفها وقياسها بالقيمة العادلة م
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
صافي التغيرات في القيمة العادلة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.  

تشتمل هذه الفئة على االستثمارات غير المدرجة والتي لم تختار المجموعة بشكٍل غير قابل لإللغاء تصنيفها بالقیمة العادلة من خالل 
بنود الدخل الشامل األخرى.  

بالقيمة العادلة مع تثبيت إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر یتم إدراجها في بيان المركز المالي الموحد
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. 

خالل بنود الدخل الشامل األخرى (أدوات حقوق الملكية)الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من 
مصنفة عند التثبيت األولي، یمكن للشركة أن تختار تصنيف استثماراتها في حقوق الملكية بشكل غير قابل لإللغاء كأدوات حقوق ملكية

٣٢الملكية بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى عندما تستوفي تعریف حقوق  
ویتم تحدید التصنيف على أساس كل أداة على حدة. العرض وال یتم االحتفاظ بها للمتاجرة.األدوات المالية:

ت األرباح كدخل یتم تثبيت توزیعا إن األرباح والخسائر من هذه الموجودات المالية ال یتم إعادة تصنيفها أبدا إلى األرباح أو الخسائر. 
استثمار في بيان األرباح أو الخسائر عند تأكيد استحقاق الدفعة الخاصة بها باستثناء عندما تستفيد الشركة من هذه المبالغ المحصلة 

ت حقوق إن أدواكاسترداد جزء من تكلفة بند الموجودات المالية، وفي هذه الحالة یتم تثبيت هذه األرباح في بنود الدخل الشامل األخرى.
الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى ال تخضع لتقييم االنخفاض في القيمة.
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التثبيت األولي والقياس الالحق (تتمة) -األدوات المالية 

الموجودات المالية (تتمة) )١
(تتمة)الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى (أدوات حقوق الملكية)
وقد اختارت المجموعة تصنيف غير قابل لإللغاء الستثماراتها في حقوق الملكية المدرجة في هذه الفئة. 

التوقف عن التثبيت 
البدایة التوقف عن تثبيت الموجودات المالية (أو حيثما ینطبق جزء من الموجودات المالية أو جزء من مجموعة موجودات مالية یتم في  

مماثلة) كموجودات مالية (بمعنى شطبها من بيان المركز المالي الموحد للمجموعة) عندما: 

 ؛ أو تتنتهي الحقوق في الحصول على التدفقات النقدیة من بند الموجودا
  تحول المجموعة حقوقها الستالم التدفقات النقدیة من بند الموجودات أو عندما تأخذ على عاتقها االلتزام بدفع التدفقات النقدیة

المستلمة بالكامل دون تأخير جوهري لطرف ثالث بموجب ترتيب "تمریر"؛ وإما (أ) أن تحول المجموعة بشكل فعلي جميع المخاطر  
ببند الموجودات، أو (ب) ال تكون المجموعة قد حّولت وال احتفظت فعليًا بجميع مخاطر ومزایا بند الموجودات، والمزایا المتعلقة  

.إال أنها حّولت السيطرة على بند الموجودات

بتقييم ما إذا احتفظت بمخاطر وعندما تحّول المجموعة حقوقها الستالم التدفقات النقدیة من بند موجودات أو تبرم اتفاقية تمریر، فإنها تقوم  
لقة ومزایا الملكية أم ال، وإلى أي مدى كان هذا االحتفاظ. وإذ لم تقم بشكٍل فعلي إما بتحویل أو االحتفاظ بجميع المخاطر والمزایا المتع

إلى حد استمرار مشاركتها ببند الموجودات ولم تقم بتحویل السيطرة على بند الموجودات، تواصل المجموعة تثبيت بند الموجودات المحّول
فيه. وفي هذه الحالة، تقوم المجموعة كذلك بتثبيت بند مطلوبات مرتبط به. وُیقاس بند الموجودات المحّول وبند المطلوبات المرتبط به  

على أساس یعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها المجموعة.

بند الموجودات المحّول بالقيمة الدفتریة األصلية لبند الموجودات وأقصى مقابل وُیقاس االرتباط المستمر الذي یأخذ شكل ضمان على  
مادي یلزم على المجموعة سداده، أیهما أقل. 

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 
أدوات الدین غير المحتفظ بها بالقيمة   بتثبيت مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لكافة  أو تقوم المجموعة  العادلة من خالل األرباح 

لتي تتوقع الخسائر. تستند خسائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة وفًقا للعقد وجميع التدفقات النقدیة ا
دیة المتوقعة على التدفقات النقدیة المجموعة استالمها والتي یتم خصمها بسعر تقریبي لمعدل الفائدة الفعلي األصلي. تشتمل التدفقات النق

من بيع الضمانات المحتفظ بها أو التعزیزات االئتمانية األخرى التي تعتبر جزًءا ال یتجزأ من الشروط التعاقدیة. 

ئتمانية منذ یتم تثبيت خسائر االئتمان المتوقعة على مرحلتين. بالنسبة لتعرضات االئتمان التي لم یكن بها زیادة جوهریة في المخاطر اال
المحتملة خالل  التي تنتج عن حاالت التعثر  تكوین مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة عن الخسائر االئتمانية  التثبيت األولي، یتم 

شهرًا). بالنسبة لتلك التعرضات االئتمانية التي حدث لها زیادة جوهریة ١٢األشهر االثني عشر المقبلة (خسائر االئتمان المتوقعة خالل 
في المخاطر االئتمانية منذ التثبيت األولي، یلزم وجود مخصص خسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتبقي للتعرض، 

بغض النظر عن توقيت التعثر (خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر االستخدام). 

المدینة التجاریة،   للذمم  بتتبع تطبقبالنسبة  تقوم المجموعة  لذلك، ال  المجموعة طریقة مبسطة في حساب خسائر االئتمان المتوقعة. 
التغيرات في مخاطر االئتمان، ولكن بدال من ذلك تقوم بتثبيت مخصص خسائر على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر 

قریر مالي. وقد وضعت المجموعة مصفوفة مخصصات بناًء على الخبرة السابقة لخسائر االئتمان للمجموعة، االستخدام في تاریخ كل ت
موحد.وتم تسویتها للعوامل المستقبلية الخاصة بالمدینين والبيئة االقتصادیة. یتم تثبيت خسائر االئتمان المتوقعة في بيان الدخل الشامل ال
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الموجودات المالية (تتمة) )١

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية (تتمة) 
لمدة   التعاقدیة  الدفعة  یتأخر سداد  متخلف عن السداد عندما  المالي  الموجودات  بند  ذلك، في بعض ٩٠تعتبر المجموعة  یومًا. ومع 

الحاالت، قد تعتبر المجموعة بند الموجودات المالي متخلف عن السداد عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى أنه من غير  
ة. یتم شطب المحتمل أن تحصل المجموعة على المبالغ التعاقدیة القائمة بالكامل قبل مراعاة أي تحسينات ائتمانية تحتفظ بها المجموع

بند الموجودات المالي عندما ال تكون هناك توقعات استرداد معقولة للتدفقات النقدیة التعاقدیة. 

المطلوبات المالية )٢
التثبيت األولي والقياس 

قروض والتسهيالت الو 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.  

ليف یتم تثبيت جميع المطلوبات المالية في البدایة بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض والسلفيات والمبالغ المستحقة الدفع، یتم تنزیل تكا
المعامالت العائدة لها مباشرة. تشتمل المطلوبات المالية للمجموعة على المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة والذمم الدائنة التجاریة 

. ومطلوبات عقود االیجارالبنكيةالقروض والتسهيالت و لمبالغ مستحقة الدفع وا

القياس الالحق 
یعتمد القياس الالحق للمطلوبات المالية على تصنيفها كما یلي: 

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. لم تقم المجموعة بتصنيف بند مطلوبات مالي 

)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  

سعر الفائدة الفعلي. یتم تثبيت األرباح والخسائر في بيان الدخل الشامل الموحد عند التوقف عن تثبيت المطلوبات المطفأة باستخدام طریقة  
كمطلوبات ومن خالل عملية إطفاء سعر الفائدة الفعلي.  تحتسب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االستحواذ 

زءًا ال یتجزأ من سعر الفائدة الفعلي. یتم إدراج إطفاء سعر الفائدة الفعلي ضمن تكاليف التمویل في بيان  والرسوم والتكاليف التي تشكل ج 
الدخل الشامل الموحد.

.ومطلوبات عقود اإلیجار والذمم الدائنة التجاریة والمبالغ المستحقة الدفعالبنكية والتسهيالت القروض ینطبق هذا التصنيف عادًة على 

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 
 تحوطات التدفقات النقدیة عند تعرض التحوط للتغيرات في التدفقات النقدیة التي تعود إلى مخاطر خاصة مرتبطة ببند موجودات

أو معاملة متوقعة مرجحة أو مخاطر عملة أجنبية في التزام مؤكد غير مثبت أو بند مطلوبات 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 
خاطر إلجراء عملية التحوط. عليها وأهداف واستراتيجيات إدارة الم 

تشتمل الوثائق على تحدید أداة التحوط والبند المتحوط بشأنه وطبيعة المخاطر المتحوط بشأنها وكيف ستقوم المجموعة بتقييم ما إذا 
ط). تؤهل كانت عالقة التحوط تستوفي متطلبات فعالية التحوط (بما في ذلك تحليل مصادر فعالية التحوط وكيفية تحدید معدل التحو 

عالقة التحوط لمحاسبة التحوط إذا كانت تستوفي جميع متطلبات الفعالية التالية:

 .هناك "عالقة اقتصادیة" بين البند المتحوط بشأنه وأداة التحوط
.إن تأثير مخاطر االئتمان ال "یسيطر على تغيرات القيمة" التي تنتج عن العالقة االقتصادیة هذه
التحوط هو نفسه الناتج عن كمية البند المتحوط بشأنه الذي تتحوط المجموعة بشأنه فعليًا وكمية أداة  إن معدل التحوط لعالقة

التحوط التي تستخدمها المجموعة فعليًا لتحوط هذه الكمية من البند المتحوط بشأنه. 

محاسبيًا كما یلي: إن التحوطات التي تفي بجميع معایير التأهل لمحاسبة التحوط یتم معالجتها 

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 

حتياطي تحوطات التدفقات النقدیة إلى األرباح النقدیة، بينما یتم تثبيت الجزء غير الفعال فورًا في بيان األرباح أو الخسائر. ویتم تعدیل ا
أو الخسائر التراكمية على أداة التحوط والتغير التراكمي في القيمة العادلة للبند المتحوط بشأنه، أیهما أقل. 

س الفترة أو الفترات ُیعاد تصنيف المبلغ المتراكم في بنود الدخل الشامل األخرى إلى بيان األرباح أو الخسائر كتعدیل إعادة تصنيف في نف
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 
المستقبلية المتحوط بشأنها ال تزال متوقعة الحدوث. وإال سيتم إعادة تصنيف المبلغ فورًا إلى األخرى المتراكمة إذا كانت التدفقات النقدیة

األرباح أو الخسائر كتعدیل إعادة تصنيف. وبعد التوقف، في حالة حدوث تدفقات نقدیة متحوط بشأنها، فإن أي مبلغ متبقي في بنود 
سب طبيعة المعاملة المعنية كما هو موضح أعاله.الدخل الشامل المتراكمة یجب معالجته محاسبيًا على ح 
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األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق 
البنوك وفي الصندوق والودائع قصيرة األجل  في بيان المركز المالي على النقد لدى  األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق تشتمل  

عالية السيولة والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل، والتي تكون جاهزة ليتم تحویلها بسهولة إلى مبلغ نقدي محدد والتي تخضع لمخاطر 
تغييرات غير جوهریة في القيمة.

في الصندوق والودائع قصيرة األجل. النقداألرصدة لدى البنوك و لغرض بيان التدفقات النقدیة الموحد، تتألف 

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 
السفر نتيجًة للخدمات المقدمة حتى تاریخ بيان المركز المالي الموحد. كما یتم تكوین مخصص، لمكافأة نهایة الخدمة للموظفين تذاكر  

وفقًا لقانون العمل اإلماراتي لفترات خدماتهم حتى تاریخ بيان المركز المالي. 

المتعلق ویتم إدراج مخصص اإلجازات السنویة وبدالت تذاكر السفر كبند مطلوبات   یتم اإلفصاح عن المخصص  متداول، في حين 
بمكافأة نهایة الخدمة كبند مطلوبات غير متداول. 

سياسة التقاعد والضمان االجتماعي في دولة اإلمارات العربية المتحدة
والتأمينات   للمعاشات  العامة  الهيئة  تدیره  الذي  التقاعد  نظام  في  هي عضو  المجموعة  الموظفين إن  اشتراكات  دفع  یتم  االجتماعية. 

لبيان األرباح أو الخسائر الموحد، وفًقا لألحكام المعنية من القوانين المتحدة وتحميلها  المستحقين من مواطني دولة اإلمارات العربية 
عة سياسة المساهمة على الساریة المفعول. ليس لدى المجموعة أي التزامات سداد أخرى بمجرد دفع هذه المساهمات. صنفت المجمو 

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. 
المبالغ هي تلك المطبقة أو المطبقة بشكل جوهري بتاریخ إعداد التقریر إن نسب الضریبة والقوانين الضریبية التي تستخدم الحتساب  

المالي ضمن الدول التي تعمل فيها المجموعة وتحقق دخل خاضع للضریبة. 

الحالية المتعلقة بالبنود المثبتة مباشرة ضمن حقوق الملكية یتم تثبيتها ضمن حقوق الملكية وليس في بيان الدخل  إن ضریبة الدخل 
حد. تقوم اإلدارة بشكل دوري بتقييم المراكز المتعلقة بعوائد الضریبة بخصوص األوضاع التي تكون فيها التشریعات الضریبية المطبقة المو 

خاضعة للتفسير وتحدید المخصصات عندما یكون ذلك مالئمًا.

الضریبة المؤجلة 
المطلوبات، على الفروقات المؤقتة بتاریخ إعداد التقاریر ما بين األوعية الضریبية یتم عرض الضریبة المؤجلة، باستخدام طریقة بند  

للموجودات والمطلوبات والمبالغ المدرجة بها لغرض إعداد التقریر المالي. 

یتم تثبيت مطلوبات الضریبة المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة الخاضعة للضریبة، باستثناء:

  الضریبة المؤجلة من التثبيت األولي للشهرة أو بند موجودات أو مطلوبات في معاملة ليست دمج  عندما یظهر بند مطلوبات
أعمال، في وقت المعاملة، وال یؤثر على األرباح المحاسبية أو على األرباح أو الخسائر الخاضعة للضریبة،

 لشركات التابعة والشركات الشقيقة والحصص في  یتعلق بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضریبة المرتبطة باالستثمارات في ا فيما
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   أو األرباح  األرباح المحاسبية  المعاملة، على  في وقت  تؤثر،  دمج أعمال وال  ليست  التي  المعاملة  مطلوبات في 

.الخاضعة للضریبة

 یتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة للخصم المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الشقيقة والحصص في المشاریع  فيما
ة، یتم تثبيت موجودات الضریبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي یكون فيه من المرجح أن الفروقات المؤقتة سوف یتم عكسها المشترك

في المستقبل المنظور وأن الربح الخاضع للضریبة سوف یكون متاحا مقابل الذي یمكن استخدامه من الفروقات المؤقتة. 

ة المؤجلة في تاریخ تقدیم كل تقریر مالي وتخفيضها الى الحد الذي لم یعد من المرجح ان  یتم مراجعة القيمة المدرجة لموجودات الضریب
یكون الربح الخاضع للضریبة الكافي متوفرا للسماح باستخدام كل أو جزء من بند موجودات الضریبة المؤجلة. یتم إعادة تقييم موجودات 

ى حد یصبح فيه من المرجح أن األرباح المستقبلية الخاضعة للضریبة سوف الضریبة المؤجلة غير المثبتة بتاریخ كل تقریر وتثبت إل
تسمح بتحصيل بند موجودات الضریبة المؤجلة.

یتم قياس موجودات ومطلوبات الضریبة المؤجلة بالنسب الضریبية المتوقع تطبيقها في السنة عند تحقيق بند الموجودات أو سداد بند 
النسب الضریبية (القوانين الضریبية) المطبقة فعليًا بتاریخ التقریر. المطلوبات، استنادًا إلى 

لمؤجلة إن الضریبة المؤجلة التي تتعلق بالبنود المثبتة خارج األرباح أو الخسائر یتم تثبيتها خارج األرباح أو الخسائر. یتم تثبيت البنود ا
أو مباشرًة في حقوق الملكية.بخصوص المعامالت المعنية إما ضمن بنود الدخل الشامل األخرى 

یتم تسویة موجودات ومطلوبات الضریبة المؤجلة إذا كان هناك حق قانوني ملزم لتسویة موجودات الضریبة الحالية مقابل مطلوبات 
ضریبة الدخل الحالية وتكون الضریبة المؤجلة تتعلق بنفس المنشأة الخاضعة للضریبة ونفس السلطة الضریبية. 

الزكاة 
ميل تقوم المجموعة باحتساب الزكاة وفقًا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودیة وعلى أساس االستحقاق. یتم تح 

المخصص إلى بيان األرباح أو الخسائر الموحد. یتم تعدیل الفروقات، إن وجدت، والناتجة عن التقييمات النهائية في السنة التي یتم فيها 
نهاء الربوط الزكویة. إ

العمالت األجنبية 
یتم عرض البيانات المالية الموحدة للمجموعة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة، وهو أیضًا العملة المستخدمة من قبل الشركة األم. تحدد

خدام العملة المستخدمة لدیها. تستخدم المجموعة لكل منشأة عملتها المستخدمة وتقاس البنود المدرجة في البيانات المالية لكل منشأة باست
المجموعة الطریقة المباشرة للتوحيد وعند استبعاد عمليات العملة االجنبية، تعكس األرباح أو الخسائر المعاد تصنيفها إلى األرباح أو  

الخسائر القيمة الناتجة من استخدام هذه الطریقة.
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العمالت األجنبية (تتمة) 

المعامالت واألرصدة )١
تسجل المعامالت بالعمالت األجنبية في البدایة من قبل منشآت المجموعة حسب أسعار الصرف الفوریة لعملتها المستخدمة المعنية في  

للتثبيت ألول مرة. إن الموجودات والمطلوبات النقدیة المصنفة بالعمالت األجنبية تحول بأسعار التاریخ الذي تكون به المعاملة مؤهلة  
الصرف الفوریة للعملة المستخدمة بتاریخ التقریر. 

تعيينها كجزء  إن الفروقات الناتجة من تسویة أو تحویل البنود النقدیة تثبت في بيان األرباح أو الخسائر باستثناء البنود النقدیة التي تم  
من تحوط صافي استثمار المجموعة في عملية أجنبية. یتم تثبيت هذه الفروقات في بنود الدخل الشامل األخرى حتى یتم استبعاد صافي  
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. 

إن البنود غير النقدیة التي تقاس حسب التكلفة التاریخية بالعمالت األجنبية یتم تحویلها باستخدام أسعار الصرف بتواریخ المعامالت 
با بالقيمة العادلة  النقدیة التي تم قياسها  البنود غير  لعمالت األجنبية تحول باستخدام أسعار الصرف بتاریخ تحدید القيمة  األولية. إن 

تثبيت العادلة. إن األرباح أو الخسائر الناتجة من تحویل البنود غير النقدیة التي تم قياسها بالقيمة العادلة یتم معاملتها بما یتماشى مع  
المثال، فروقات التحویل للبنود حيث یتم تثبيت أرباح أو خسائر القيمة  األرباح أو الخسائر من التغيير في القيمة العادلة للبند (على سبيل

أو  أو األرباح  أو الخسائر أیضًا ضمن بنود الدخل الشامل األخرى  تثبيت األرباح  أو یتم  الدخل الشامل األخرى  العادلة ضمن بنود 
الخسائر، على التوالي). 

األولي لبند الموجودات ذي العالقة أو المصاریف أو الدخل (أو جزء منه) عند عند تحدید سعر الصرف الفوري المستخدم عند التثبيت
التوقف عن تثبيت بند موجودات غير نقدي أو بند مطلوبات غير نقدي یتعلق بالمبلغ المدفوع مقدمًا، یكون تاریخ المعاملة هو التاریخ 

دي أو بند المطلوبات غير النقدي الناتج عن المبلغ المدفوع مقدمًا. إذا الذي تقوم فيه المجموعة بالتثبيت األولي لبند الموجودات غير النق
كان هناك أي سداد أو استالم لدفعات متعددة، تقوم المجموعة بتحدید تاریخ المعامالت لكل سداد أو استالم لدفعات مقدمة. 

شركات المجموعة) ٢
موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي بسعر الصرف السائد بتاریخ التقریر  عند توحيد البيانات المالية، یتم تحویل 

ویتم تحویل بيانات األرباح أو الخسائر بسعر الصرف السائد بتاریخ المعامالت. إن فروقات التحویل الناتجة من توحيد البيانات المالية 
بعاد عملية أجنبية، تتم إعادة تصنيف عنصر بنود الدخل الشامل األخرى المتعلق بتلك تثبت ضمن بنود الدخل الشامل األخرى. عند است

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 
على أنها موجودات ومطلوبات العملية األجنبية وتحول بسعر الصرف الفوري بتاریخ التقریر. االستحواذ تعامل 

عمليات في ، تم تعدیل البيانات المالية للشركة التابعة، التي لها ٢٩، عند إتباع المعيار المحاسبي الدولي رقم  ٢٠٢٢ینایر  ١اعتبارًا من  
ل لمتطلبات  تشمل  إثيوبيا،  وفقًا  التضخم  رقم  تأثير  الدولي  المحاسبي  ودخل .٢٩المعيار  ومطلوبات  موجودات  یتم عرض  وبالتالي، 

للتفاصيل. ٣٨انظر إیضاح  أسعار الصرف السائدة بتاریخ التقریر المالي.حسبومصاریف الشركة التابعة بالدرهم اإلماراتي 

الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة
المجموعة بتصنيف الموجودات غير المتداولة ومجموعات االستبعاد كمحتفظ بها للبيع في حال كان سيتم تحصيل المبالغ المدرجة تقوم 

بصورة رئيسية من خالل معاملة البيع بدًال من خالل االستخدام المستمر. إن الموجودات غير المتداولة ومجموعات االستبعاد المصنفة 
بالمبلغ المدرج والقيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع أیهما أقل. إن تكاليف البيع هي التكاليف اإلضافية العائدة كمحتفظ بها للبيع تقاس

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. 

عرض الموجودات والمطلوبات المصنفة على أنها محتفظ بها للبيع بشكٍل منفصل كبنود متداولة في بيان المركز المالي الموحد.ویتم

تكون مجموعة االستبعاد مؤهلة لتصبح عملية متوقفة إذا كانت عبارة عن عنصر لمنشأة تم إما استبعادها أو تصنيفها على أنها محتفظ 
بها للبيع، و:

قطاع أعمال رئيسي منفصل أو منطقة عمليات جغرافية رئيسية منفصلةتمثل
 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

لعمليات المستمرة، ویتم عرضها كمبلغ فردي لألرباح أو الخسائر بعد الضریبة من العمليات یتم استثناء العمليات المتوقفة من نتائج ا
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 
البيانات المالية الموحدة. ویتم اإلفصاح عنها إال إذا كان من المستبعد تدفق خارج للموارد التي  ال یتم تثبيت المطلوبات الطارئة في 

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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األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبية الجوهریة٦-٣

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 
م حددت المجموعة أن لدیها عدًدا كبيًرا جًدا من األصناف الثانویة لقطع الغيار والمواد االستهالكية واستنتجت إلى أن هذه األصناف قد ت

ویتم تحميلها كمصروف عند استهالكها.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 للصناعات الدوائية ("جلفار  ٥٥المجموعة  صنفت،  ٢٠٢١و٢٠٢٢دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في  

اإلدارة أن الشركة التابعة تفي بالمعایير التي یتم تصنيفها على أنها محتفظ بها للبيع  . رأى مجلس  كموجودات محتفظ بها للبيعإثيوبيا")
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

ارة النقدي التعاقدي. تقوم المجموعة بإجراء تقييم لهدف نموذج األعمال الذي یحتفظ فيه ببند الموجودات ألن هذا یعكس أفضل طریقة إلد
االعمال وأفضل طریقة یتم بها تقدیم المعلومات إلى اإلدارة. تشمل المعلومات التي یتم النظر فيها: 

.السياسات واألهداف المعلنة لبند الموجودات المالية وآلية عمل تلك السياسات من الناحية العملية
ارة المجموعة؛ كيفية تقييم أداء بند الموجودات المالية ورفع تقریر بهذا الشأن إلى إد
 المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها في نموذج األعمال هذا) وكيفية إدارة هذه المخاطر؛

و
 ،عدد وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات في المستقبل. ومع ذلك

ال یتم النظر في المعلومات المتعلقة بنشاط المبيعات بشكل منفصل بل باعتبارها جزءًا من تقييم شامل لكيفية تحقيق الهدف المعلن  
للمجموعة إلدارة الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدیة. 

موجودات التفریق بين دمج األعمال واالستحواذ على بند موجودات أو مجموعة 
تقوم المجموعة بالتفریق بين المعاملة أو الحالة األخرى التي تعتبر دمج أعمال، مثل الحصول على السيطرة على شركة واحدة أو أكثر، 
واالستحواذ على بند موجودات أو مجموعة موجودات استنادًا على أحكام اإلدارة بخصوص ما إذا كانت مجموعة محددة من الموجودات 

لتي تضم المدخالت والعمليات المطبقة على تلك المدخالت، والتي تستخدم معًا أو سيتم استخدامها إلنشاء المخرجات. واألنشطة ا

التقدیرات واالفتراضات 
المالية، التي   البيانات  بتاریخ إعداد  المؤكدة  للتقدیرات غير  الرئيسية  والمصادر  بالمستقبل  تتعلق  الرئيسية التي  تشكل إن االفتراضات 

مخاطر جوهریة في التسبب بتعدیالت جوهریة على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية، تمت مناقشتها 
ت أدناه. تعتمد المجموعة في افتراضاتها وتقدیراتها على المعایير المتوفرة عند إعداد البيانات المالية الموحدة. إن الظروف واالفتراضا

الية حول التطورات المستقبلية، مع ذلك، یمكن أن تتغير بسبب التغيرات في السوق أو الظروف التي تنتج خارج سيطرة المجموعة. الح
تنعكس تلك التغيرات في االفتراضات عند حدوثها. 
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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 ألیتم تقييم مواد التعبئة -. مواد التعبئة ٢
.الموحدمخصص في بيان المركز المالي تكوینغير قابلة لالستخدام، یتم 

غير قابلة لالستخدام أو تباع عن سنة واحدةة تخزینها صالحيالتي تقل مدةتامة الصنع  البضاعةتعتبر  - تامة الصنع  البضاعة.  ٣
في بيان عن سنة واحدة ة 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  

المالي الموحد. 

إن أي فرق ما بين .)١٨(إیضاح  )مليون درهم٥٥٬٧-٢٠٢١(درهممليون  ٤٦٬٧بلغ 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 
عادلة ینشأ االنخفاض في القيمة عندما یزید المبلغ المدرج لبند موجودات أو وحدة منتجة للنقد عن المبلغ القابل للتحصيل، باعتباره قيمته ال

على البيانات المتوفرة من بناًء القيمة العادلة ناقصًا تكاليف االستبعاد  حساب یتم  ناقصًا تكاليف االستبعاد وقيمة االستخدام، أیهما أعلى. 
وباستخدام معامالت الشراء الملزمة لموجودات مشابهة أو أسعار السوق الملحوظة ناقصًا التكاليف اإلضافية الستبعاد بند الموجودات

. یستند حساب قيمة االستخدام على  منهجية التكلفة المعدلة حسب التقادم والتي قد یضعها المشترین المشاركين في السوق في االعتبار
لم نموذج التدفقات النقدیة المخصومة. تستمد التدفقات النقدیة من الميزانية للسنوات الخمس المقبلة وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي

تلتزم بها المجموعة بعد أو استثمارات مستقبلية جوهریة التي سوف تعزز أداء الموجودات للوحدة المنتجة للنقد التي یتم 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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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

معلومات تطلعية معقولة   المجموعة  تستخدم  المتوقعة،  االئتمان  قياس خسائر  بأدلةعند  اثباتها  افتراضات للحركة  ویمكن  تستند إلى   ،
المستقبلية لمختلف المحركات االقتصادیة وكيف ستؤثر هذه المحركات على بعضها البعض.

وف االقتصادیة المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة هو تقدیر جوهري. إن  إن تقييم الترابط بين معدالت التعثر السابقة الملحوظة والظر 
قيمة خسائر االئتمان المتوقعة حساسة للتغيرات في الظروف والحاالت االقتصادیة المتوقعة. قد ال تكون الخبرة السابقة لخسائر االئتمان 

تعثر الفعلي للعميل في المستقبل.الخاصة بالعمليات والتنبؤ بالظروف االقتصادیة أیضًا دليًال على ال 

الضریبة المؤجلة 
یتم تثبيت موجودات الضریبة المؤجلة فيما یتعلق بالخسائر الضریبية غير المستخدمة إلى الحد الذي یكون فيه من المحتمل توفر األرباح 

لتحدید مبلغ موجودات الضریبة المؤجلة الذي الضریبية التي یمكن استخدام الخسائر مقابلها. یلزم إجراء أحكام جوهریة من جانب اإلدارة
.یمكن تثبيته، بناًء على التوقيت والمستوى المحتمل لألرباح الضریبية المستقبلية

تقدیر بند مطلوبات مرتجعات المبيعات 
خالل تحليل مرتجعات المبيعات تقدر المجموعة بند مطلوبات مرتجعات المبيعات بناًء على البيانات السابقة للسنوات الثالث الماضية من  

على أساس شهري وباستخدام نموذًجا إحصائًيا للتنبؤ بمرتجعات المبيعات. یستخدم النموذج بيانات العائد السابقة لكل منتج للوصول إلى 
نسب العائد المتوقعة. یتم تطبيق هذه النسب لتحدید القيمة المتوقعة لبند مطلوبات المبيعات المرتجعة. 

خفيضات الكميات تقدیر ت
یعتمد تحدید ما إذا كان .واحدیتم تحليل تخفيضات الكميات المتوقعة للمجموعة على أساس كل عميل للعقود التي تخضع لحد كميات  

من المرجح أن یحق للعميل الخصم على استحقاقات التخفيضات السابقة للعميل والمشتریات المتراكمة حتى تاریخه. 

یستخدم بتطبيق النموذج اإلحصائي لتقدیر تخفيضات الكميات المتوقعة للعقود التي لها أكثر من حد كميات واحد.قامت المجموعة  
إن واستحقاقات التخفيضات للعمالء لتحدید نسب التخفيضات المتوقعة والقيمة المتوقعة للمبلغ المتغير.لشراء  ل السابقةنماط  األالنموذج  

في   جوهریة  تغييرات  الحاليةالمعامالأي  السابقت  الشراء  بأنماط  نسب ةمقارنًة  على  تؤثر  سوف  للعمالء  التخفيضات  واستحقاقات 
التخفيضات المتوقعة المقدرة من قبل المجموعة.

لذلك.تقوم المجموعة بتحدیث تقييمها للمرتجعات وتخفيضات الكميات المتوقعة بشكل ربع سنوي ویتم تعدیل استحقاقات التخفيضات وفًقا  
تعتبر تقدیرات تخفيضات الكميات حساسة لتغير الظروف؛ والتجربة السابقة للمجموعة فيما یتعلق باستحقاقات التخفيضات قد ال تكون 

، كان المبلغ المثبت كمستحقات لتخفيضات ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١كما في  مماثلة الستحقاقات التخفيضات الفعلية للعمالء في المستقبل.
مليون درهم).٢٣٬٣-٢٠٢١مليون درهم (١٨٬٧بقيمة الكميات 
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تقدیر نسبة االقتراض المتزایدة لعقد اإلیجار 
الفائدة الضمنية في عقد اإلیجار بسهولة، ومن ثم تستخدم نسبة االقتراض المتزایدة الخاصة بها لقياس ال یمكن للمجموعة تحدید نسبة  

إن نسبة االقتراض المتزایدة هي نسبة الفائدة التي قد یتوجب على المجموعة دفعها لالقتراض لفترة مماثلة، مطلوبات عقود اإلیجار.
بند موجودات بقيمة مماثلة لبند موجودات حق االستخدام في بيئة اقتصادیة مماثلة. تقوم وبنفس الضمان، األموال الالزمة للحصول على  

اء المجموعة بتقدیر نسبة االقتراض المتزایدة باستخدام المدخالت الملحوظة (مثل أسعار الفائدة في السوق، إلخ) عند توفرها وُتطاَلب بإجر 
ادیة للمجموعة).بعض التقدیرات الخاصة بالشركة (مثل البيئة االقتص

األعمار المقدرة للموجودات غير الملموسة 
أعمار   بتقدیر  المجموعة  إدارة  المقدرةتقوم  المتوقع  االستخدام  من  التي  الفترة  على  بناًء  الملموسة  تكون خاللها  للموجودات غير  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.تالمصاریف إلطفاء وانخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة ألي فترة ت

تسبب  یقد  الستخدام.على اقيود قانونية أو قيود أخرى  وأي  عامة  التهدیدات  ال تجاري و التقادم  ال ویتم تحدیثها إذا تغيرت التوقعات نتيجة  
لموجودات غير الملموسة للشركة في المستقبل. ار جوهري في األعمار المقدرة الستخدام يتغيفي  تغير هذه العوامل 

التضخم الشدید
التضخم الشدید في الدول التي تعمل فيها وفيما اذا كانت العملة المستخدمة  فترة  قامت المجموعة بإجراء أحكام جوهریة لتحدید بدایة  

للشركة التابعة هي عملة اقتصاد شدید التضخم. 

 الحصر ما یلي: على سبيل المثال الالسماتتشمل هذه و لبيئة اقتصادیة لكل دولة.اسماتتم األخذ باالعتبار مختلف 

 تهم ضمن موجودات غير نقدیة أو بعملة أجنبية مستقرة نسبيًا؛ االسكان االحتفاظ بثرو عمومیفضل
عملة أجنبية مستقرة نسبيًا؛ باألسعار تحدیدتم ی
؛ خالل فترة ائتمان قصيرةالمحلية للقوة الشرائية للعملة الخسارة المتوقعة البيع أو الشراءتراعي أسعار
 مؤشر السعر؛ وبیتم ربط أسعار الفائدة واألجور واألسعار
 ها ز تجاو یأو ، ٪١٠٠نسبةیساويالتراكمي على مدى فترة ثالث سنوات معدل التضخمإن .

الشركة  تم احتساب یعقب تقييم اإلدارة،  و عندما یكون هناك ضرورة إلعادة إدراج البيانـات الماليـة الموحدة للمجموعة.اً اإلدارة حكمتجري 
اثيوبيا  العاملة  التابعة للمجموعة   تدفقات النقدیة والمركز والتم عرض النتائج،  ویفي اقتصاد شدید التضخم.تعمل  باعتبارها منشأةفي 

ثيوبيا لقياس الوحدات الحالية في تاریخ إعداد التقریر. إفي تابعة اللشركة لالمالي 

التضخم. محاسبة شدة، وبالتالي تم تطبيق طریقة ٢٠٢٢شدید التضخم خالل باعتبارهتم تقييم اقتصاد اثيوبيا 

. ٣٨في اإلیضاح  مبينتأثيرات شدة التضخم بسبب المجموعةإن التأثير الكلي لتعدیل نتائج 
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اإلیرادات من عقود العمالء -٤
ة معلومات اإلیرادات المفصل١-٤

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

١٬٦٦٧٬٧١٬٢٠٨٬٦إجمالي المبيعات
) ٤٠٬٦()١٬٣٥(ناقصًا: العموالت 

١٬٦٣٢٬٦١٬١٦٨٬٠صافي المبيعات 
) ٢٤٬٨()٥٬١٦((ه))١٤ناقصًا: صافي المبيعات المتعلقة بالعمليات المتوقفة (إیضاح 

١٬٦١٦١٬١٬١٤٣٬٢

األخرى باإلضافة إلى  تحقق المجموعة إیراداتها من بيع األدویة والعالجات ومختلف أنواع المنتجات الصيدالنية والمستحضرات الطبية  
مستحضرات التجميل. ویتم تثبيت اإلیرادات على أساس معایير تثبيت اإلیرادات "في نقطة زمنية محددة". وفيما یلي التقسيم الجغرافي 

إلجمالي اإلیرادات: 
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 

درهم درهمالمعلومات الجغرافية 

٥٧٣٬٢٣٥٦٬٣اإلمارات العربية المتحدة 
٦٣٢٬٥٣٣٠٬٩دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

٩٬٤٢٦٤٨٠٬٨دول أخرى 

١٬٦٣٢٬٦١٬١٦٨٬٠
) ٢٤٬٨()٥٬١٦((ه))١٤ناقصًا: صافي المبيعات المتعلقة بالعمليات المتوقفة (إیضاح 

١٬٦١٦١٬١٬١٤٣٬٢

أرصدة العقود ٢-٤
مليون مليون 
درهم درهم

موجودات العقود
٣٬٥٥٣٤٧٧٬٠) ٢١الذمم المدینة التجاریة (إیضاح 

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

مطلوبات العقود 
٥١٬٢٣٤٬٥) ٢٨(إیضاح سترداداالمطلوبات

١٨٬٧٢٣٬٣) ٢٨(إیضاح  الخصومات والمستحقات
١٬٥٨٬٥) ٢٨(إیضاح مقدمة من العمالءدفعات 

٦٬٣٠٣٩٬٠) ٢٨عموالت مستحقة الدفع (إیضاح 

٠٬١٠٢١٠٥٬٣
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٤٩

اإلیرادات من عقود العمالء (تتمة)-٤

التزامات األداء٣-٤

من التسليم. شهر١٢إلى ٦یتم استيفاء التزام األداء عن بيع البضاعة عند التسليم وُیستحق الدفع عمومًا خالل 

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 مبيعات التجزئةفي  التجزئة. ومع ذلك، ال تسجل المجموعة مخصًصا لمرتجعات المبيعات  

.بشكل عامحدة للبيانات المالية المو 

االیرادات تكلفة -٥
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

٨٤٨٬٤٥٢٦٬١ومشتریات طرف ثالث مواد الخام المستهلكة
١٠٩٬٧١٠١٬٧رواتب وأجور 

٦٢٬٥٦٣٬٥) ١٦(إیضاح الممتلكات والمكائن والمعداتاستهالك
٦٣٬٣٥٥٬٨استهالك مواد المختبر 

٢٩٬١٢٧٬٢الكهرباء والماء 
٤٬١٣٧٬٣أخرى 

١٬١٢٦٬٤٧٨١٬٦
) ٢١٬٨()٩٬٨())ه (١٤ناقصًا: تكلفة المبيعات المتعلقة بالعمليات المتوقفة (إیضاح 

٥٬١١٧١٬٧٥٩٬٨
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٥٠

الدخل اآلخر -٦

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

٣٩٬٠٦٥٬٩(ب)) ٢١(انظر اإلیضاح أدناه واإلیضاح مشطوبةمطلوبات 
٤٩٬٣٢٧٬٥مساحات البيع بالتجزئة تسجيلدخل 

١٬٣١٬٣دخل تشغيل الكافتيریا
٠٬٢٠٬٧أرباح صرف العمالت األجنبية 

٢٬٣-) ٣٢(إیضاح خصومات اإلیجار
٥٬١٨١٩٬٤دخل آخر 

١٠٨٬٣١١٧٬١
) ٧٬١(-))ه(١٤ناقصًا: دخل آخر متعلق بالعمليات المتوقفة (إیضاح  

٣٬١٠٨١١٠٬٠

.التي انتفي الغرض منها ، قامت الشركة بشطب بعض المطلوبات ٢٠٢١و٢٠٢٢في 

صرفت ، قامت الشركة الشقيقة للشركة األم بالتنازل عن حقوقها فيما یتعلق بالسلع المجانية والتعویضات األخرى. نتيجة لذلك،  ٢٠٢١في  
من ٪٤٠بنسبة  باإلضافة إلى ذلك، سجلت الشركة األم حصتها  مليون درهم من إعادة قيد المطلوبات.٣٢٬٨بمبلغ  مستحقات  المجموعة  

البيانات المالية الموحدة للمجموعة.ألمر الذي لم یؤثر على الشقيقة، اخسارة الشركة 

مصاریف البيع والتوزیع-٧
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

١٨٦٬٩١٥٤٬٦رواتب وأجور ومصاریف ذات عالقة 
٦٤٬٥٢٩٬٦إعالن وترویج 

٢٠٬٧١٤٬٢مصاریف البحث والتطویر 
١٩٬٧١٦٬٩مصاریف الشحن 
١٧٬١٧٬٧) ٣٢(إیضاح مصاریف اإلیجار

١٦٬٦٥٬٢تخرید 
٧٬٥١٠٬٦مصاریف المبيعات

٥٬٤٢٬٣مواد تسویقية
٤٬٥٣٬٩تسجيل المنتج 

٢٬٤٢٬٢) ١٦(إیضاح الممتلكات والمكائن والمعداتاستهالك
٨٬٣-غرامات على المبيعات 

٧٬٢٢١٧٬٢أخرى 
٣٦٨٬٠٢٧٢٬٧

) ٣٬٥()٧٬٠())ه(١٤ناقصًا: مصاریف البيع والتوزیع المتعلقة بالعمليات المتوقفة (إیضاح 

٣٬٣٦٧٢٦٩٬٢
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٥١

المصاریف العمومية واإلداریة-٨
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

٨٨٬٦٨٣٬٨رواتب وأجور ومصاریف ذات عالقة 
٣٦٬٩١٧٬٨) ٣٢(إیضاح حق االستخدام استهالك موجودات

٢٢٬١٢٠٬٢أتعاب قانونية ومهنية
١٨٬٨١١٬١) ١٧(إیضاح موجودات ملموسة إطفاء 

١١٬٤١٠٬٢) ١٦(إیضاح الممتلكات والمكائن والمعداتاستهالك
٥٬٥٩٬٥مصروف ضریبة القيمة المضافة 

٩٬٥٥٬٦مرافق 
٢٬٨٤٬٥خدمات

٣٬٩٤٬٠مصاریف بنكية وعموالت
٢٬٦٢٬٥رسوم النقل والتأشيرة 

١٬٦١٬٨خسائر في صرف العمالت األجنبية
٠٬٥-التقنيةالمعرفة
٩٬٢٥٩٬٢٤أخرى 

٢٢٩٬٦١٩٦٬٤

) ٧٬١٣()٦٬٠())ه(١٤ناقصًا: مصاریف عمومية وإداریة متعلقة بالعمليات المتوقفة (إیضاح 

٠٬٢٢٩٧٬١٨٢

دخل التمویل -٩
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

٣٬٦٢٬٥على الودائع الثابتة الفائدةدخل 
) ٠٬١(-))ه(١٤ناقصًا: دخل التمویل متعلق بالعمليات المتوقفة (إیضاح 

٦٬٣٢٬٤

تكاليف التمویل- ١٠
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

٠٬٧٣٬٣فوائد على السحوبات على المكشوف من البنك 
٥٬٥٢٬٤) ٣٢فوائد على مطلوبات عقود االیجار (إیضاح 

٣٢٬٦١٨٬٤واألخرى فوائد على القروض البنكية
-٣٬١) ٣٦إطفاء القيمة الزمنية للنقد فيما یتعلق بسقف أسعار الفائدة (إیضاح  

٤٠٬١٢٤٬١
) ٠٬٤(-)) ه(١٤ناقصًا: تكلفة التمویل متعلق بالعمليات المتوقفة (إیضاح 

١٬٤٠٢٣٬٧
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٥٢

والزكاةضریبة الدخل- ١١
هي:٢٠٢١و٢٠٢٢دیسمبر ٣١مصروف ضریبة الدخل للسنتين المنتهيتين في لإن المكونات الرئيسية 

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

ضریبة الدخل الحالية 
٣٬٥٣٬٣السنة الحالية 

الضریبة المؤجلة مصروف/(رصيد)
٥٬٠)٧٬٠(السنة الحالية مصروف/(رصيد)

المعلن عنه في ضریبة الدخلمصروف/(رصيد)اجمالي 
٤٬٦٣٬٨بيان األرباح أو الخسائر الموحد 

) ٧٬٢()٨٬١()(ه)١٤المتعلقة بالعمليات المتوقفة (إیضاح ناقصًا: مصاریف ضریبة الدخل والزكاة 
٨٬٢١٬١

فيما یلي مكون الضریبة المؤجلة: 
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

١٤٬٢٢٠٬٩الفرق في المحاسبة والقاعدة الضریبية للموجودات غير الملموسة

٣٬٣٤٬٠بند مطلوبات الضریبة المؤجلة 

٦٬٠٠٬٥الفروقات المؤقتة ب بند موجودات الضریبة المؤجلة الذي یتعلق بشكٍل رئيسي 

) ٣٬٥()٧٬٢(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  

الدول المعنية. للضریبة باألسعار المنطبقة فيإثيوبيا وسلطنة عمان و العربية السعودیة

االستثمارات في شركة شقيقة - ١٢
، والتي  ٪ في شركة بالنت فارمسيز ذ.م.م ("بالنت")٦٠بنسبةالمتبقيةالحصص، قامت الشركة األم بشراء  ٢٠٢١یوليو  ٨في  )أ

المتحدة والمملكة العربية في كل من اإلمارات العربية  ومستحضرات التجميلألدویةلتجارة التجزئة والجملة  توزیع و تعمل في  
). ١٣على شركة بالنت (إیضاح  والسيطرة  الملكية  حصص٪ من  ١٠٠السعودیة وسلطنة عمان، وبموجب ذلك أصبحت تمتلك

للمقرضين بموجب تسهيل إعادة هيكلة  إحدى الضامنينبالنت٪، أصبحت  ١٠٠بنسبة  بالنتنتيجة الستحواذ جلفار على  
٢٠في  األمر  بخصوص هذاضمان سندعلى  بالنتمليار درهم وهي ملزمة بشروط التسهيل. وقعت  ١٬٠١الدیون بقيمة  

٢٧إیضاحالضامن بموجب التسهيل (المنوط بها  جميع االلتزامات  ب الوفاءعلى  بالنت، وبسبب ذلك وافقت  ٢٠٢١أكتوبر  
)). ١(ب) (
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٥٣

االستثمارات في شركة شقيقة (تتمة)- ١٢
كانت الحركات في حساب صافي االستثمار في شركة شقيقة خالل السنة على النحو التالي: )ب

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

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

) ٣١٬٤(-یونيو ٣٠إلى  ینایر  ١
) ٧٬٩(-)) ج(١٢خسائر إعادة قياس حصة سابقة في شركة شقيقة (إیضاح 

) ٢٣١٬٣(-(أ)) ١٣(إیضاح  االستثمار في شركة شقيقة المتوقف عن تثبيته عند الحصول على سيطرة
--في نهایة السنة

مما أدى إلى خسارة  ٢٠٢١یوليو ١مليون درهم كما في  ٢٣١٬٣بمبلغ بالنت) تمت إعادة تقييم استثمار الشركة األم في ج
وبعـد ذـلك .درهم كمـا في ذـلك التـاریخ٢٣٩٬٢التي تبلغمليون درهم مـقارنـة ـبالقيمـة الـدفترـیة  ٧٬٩بمبلغانخفـاض في القيمـة 

٢٠٢٢یوليو ١الموحدة اعتباًرا من وتم توحيدها في هذه البيانات الماليةشــقيقةاالســتثمار في شــركة  التوقف عن تثبيتتم 
).(أ)١٣(إیضاح  

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

١٢واذ. تتضـمن البيانات المالية الموحدة نتائج شـركة بالنت لفترة  االسـتحواذ باسـتخدام طریقة االسـتح احتسـابالسـعودیة وسـلطنة عمان. تم  
.)٢٠٢١في )٢٠٢١یوليو ١من تاریخ االستحواذ (أي أشهر٦ة بال(مقارنأشهر

: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 

٣٬٥٩الشراءأرباح من صفقة 



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

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في 

٥٤

دمج األعمال (تتمة)- ١٣

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
مليون درهم 

الموجودات 
٢١٬٠) ١٦(إیضاح ممتلكات ومكائن ومعدات

١٠٩٬١)٣٢(إیضاح وجودات حق االستخدامم
١٧٣٬٣) ١٧إیضاح موجودات غير ملموسة (

٠٬٥الضریبة المؤجلة موجوداتبند 
٣٠٩٬٢مخزون 

٤٠٣٬٧ذمم مدینة تجاریة وأخرى 
٥٬١٥٩البنوك والنقد في الصندوق األرصدة لدى 

٣٬١٬١٧٦

المطلوبات  
٢٠٬٤) ٢٦(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))  ج(٢٧سلفيات بنكية (إیضاح 

٧٬٥٩٩

٦٬٥٧٦مجموع صافي الموجودات القابلة للتحدید بالقيمة العادلة 

ــتحوذ عليها القيمة العادلة للموجودات غير الملموســــــة تحدید  االنتهاء منتم )٢ ــمبر ٣١خالل الفترة المنتهية في المســــ ــ دیســ
ــتحواذ اختالفًا جوهریًا عن  وبالتالي،.  ٢٠٢٢ ـــــــافي الموجودات المثبت عند التقييم المرحلي في تاریخ االســـــــ ال یختلف صــ

في بيان  المحققة من صـــــــــفقة الشـــــــــراء على األرباحالقيمة العادلة بتاریخ االســـــــــتحواذ. وبناًء عليه، ال یلزم إدخال تعدیل
األرباح أو الخسائر الموحد.

ـــــــــــاهمت بالنت بمبلغ  ، من تاریخ اال٢٠٢١في  )٣ ـــــــــــتحواذ، ســ مليون درهم في  ٢٢٬٢اإلیرادات وفيمليون درهم ٤٤٤٬٢ســ
إذا تم دمج األعمال في بدایة السنة، فإن اإلیرادات من العمليات  األرباح قبل الضریبة من العمليات المستمرة للمجموعة.

٧٢٬٨ســــيكون كان مليون درهم والربح قبل الضــــریبة من العمليات المســــتمرة للمجموعة  ٨٩٣٬٩ســــتكون كانت المســــتمرة 
مليون درهم (قبل حذوفات التوحيد).



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

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في 

٥٥

دمج األعمال (تتمة)- ١٣

االستحواذتحليل التدفقات النقدیة عند ج) 

مليون درهم 

١٥٩٬٥صافي النقد المستحوذ عليه من شركة تابعة
)٠٬٢٨٦(عند استحواذ حصة إضافية المبلغ 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  
دیسمبر  ٣١المنتهية في  السنةاإلجراءات القانونية المتعلقة باستبعاد شركة جلف إنجكت وتم االنتهاء من بيع "جلف إنجكت" خالل  

. التوقف عن التثبيتهم من قبل المجموعة عند مليون در ١٩٬٠بمبلغأرباحتثبيت. وبناًء على ذلك، تم ٢٠٢١

للسنة المنتهية )٣١ومع تصنيف جلف إنجكت كعملية متوقفة، لم یتم عرض نتائج جلف إنجكت ضمن المعلومات القطاعية (إیضاح  
.  ٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

من جلف إنجكت:(المتكبدة)/وفيما یلي صافي التدفقات النقدیة المحققة
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

١٠٬٣-التشغيلية 
)٩٬١(-االستثماریة 

)٠٬١(-التمویلية 

١٬١-صافي التدفقات النقدیة الواردة 

.٢٠٢١أغسطس ٣١* تمثل ثمانية أشهر من النشاط قبل عملية البيع بتاریخ  

والمخفف للسهم )/ الربح األساسيوالمخففةالخسارة األساسية(
. ١٥والمخفف للسهم في اإلیضاح )/ الربح األساسيوالمخففةالخسارة األساسية(تم اإلفصاح عن 

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



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

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في 

٥٦

مجموعات االستبعاد المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة (تتمة)- ١٤
(تتمة) بنغالدیش ليمتدب) جلفار 

، دخلت المجموعة في اتفاقية بيع وشراء فيما یتعلق باستثمارها في شركة جلفار بنغالدیش. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في 
المنتهية في إن اإلجراءات القانونية المتعلقة باستبعاد شركة جلفار بنغالدیش تم استيفاؤها كما اكتمل بيع جلفار بنغالدیش خالل السنة

مليون درهم من قبل المجموعة عند التوقف عن التثبيت.٠٬٥. وبناًء عليه، تم تثبيت ربح بمبلغ ٢٠٢١دیسمبر٣١

للسنة  )٣١ومع تصنيف جلفار بنغالدیش كعملية متوقفة، لم یتم عرض نتائج جلفار بنغالدیش ضمن المعلومات القطاعية (إیضاح  
.  ٢٠٢١دیسمبر ٣١المنتهية في 

وفيما یلي صافي التدفقات النقدیة المحققة من جلفار بنغالدیش: 
٢٠٢٢٢٠٢١ *
مليون مليون 
درهم درهم

٠٬١-التشغيلية 
) ٠٬١(-االستثماریة 

--صافي التدفقات النقدیة الواردة 

٢٠٢٢مارس ٣١* تمثل ثالثة أشهر من النشاط قبل عملية البيع بتاریخ  

(الخسارة األساسية والمخففة)/ الربح األساسي والمخفف للسهم 
. ١٥)/ الربح األساسي والمخفف للسهم في اإلیضاح والمخففةتم اإلفصاح عن (الخسارة األساسية

Alpha Pharma L.L.C ج) شركة

ــراء٢٠٢١مایو ٩بتاریخ   ــ ــبة  ، ، تم إبرام اتفاقية بيع وشــ ــتها بنســــ شــــــركة ألفا فارما ذ.م.م  ٪ في  ٥١حيث وافقت المجموعة على بيع حصــــ
).Cigalahسقالة (إلى شركة("ألفا فارما")  

موافقة الهيئة العامة للمنافســـة في المملكة العربية الســـعودیةوالذي یتطلب،  ألفا فارما اإلجراءات القانونية المتعلقة باســـتبعاد شـــركة وردت
ــتيفـاء اإلجراءات القـانونيـة األخرى بتـاریخ  .  إلى جـانـب أمور أخرى، خالل الفترة الحـاليـة . وینتهي اكتمـال هـذه  ٢٠٢٢مـایو  ١٩وتم اســــــــــــ

ـــقالة. و إلى  فارما  ألفا  على شــــــركة  الســــــيطرة  لقانونية بنقل اإلجراءات ا تثبيت القيم الدفتریة ذات العالقة لصــــــافي  التوقف عنتمشــــــركة ســـ
تحویل اإلدارة أن هذه اإلجراءات القانونية ال تمنع  ترى حيث ٢٠٢١ســنةلشــركة ألفا فارما خاللالموجودات والحصــص غير المســيطرة  

.٢٠٢١خالل  مليون درهم من قبل المجموعة عند التوقف عن التثبيت٨٬٥وبناًء عليه، تم تثبيت أرباح بقيمة . سقالةالسيطرة إلى  

للسـنة المنتهية )٣١المعلومات القطاعية (إیضـاح  ألفا فارما في  كعملية متوقفة، لم یتم عرض نتائج شـركةشـركة ألفا فارما  ومع تصـنيف  
.٢٠٢١دیسمبر ٣١في  



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

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في 

٥٧

ت االستبعاد المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة (تتمة)مجموعا- ١٤

(تتمة)Alpha Pharma L.L.C ج) شركة

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

٢٠٢١* ٢٠٢٢ *
مليون مليون 
درهم درهم

) ٧٬٠(-التشغيلية 
١٥٬٤-التمویلية 

٨٬٤-النقد الصادر صافي 

.٢٠٢١ومای٩أشهر من النشاط قبل عملية البيع بتاریخ  ٤ویمثل  * 

(الخسارة األساسية والمخففة)/ الربح األساسي والمخفف للسهم 
. ١٥)/ الربح األساسي والمخفف للسهم في اإلیضاح والمخففةتم اإلفصاح عن (الخسارة األساسية

الدوائية الخليج للصناعات ج) 

، قرر مجلس إدارة الشركة بيع شركة الخليج للصناعات الدوائية ("جلفار اثيوبيا"). ومن ٢٠٢١دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في  
، قام أعضاء مجلس اإلدارة بتجدید ٢٠٢٢دیسمبر ٣١كما في المتوقع أن یكتمل بيع جلفار اثيوبيا خالل سنة من تاریخ التقریر المالي.

وبناًء عليه، تم تصنيف جلفار اثيوبيا كمجموعة استبعاد محتفظ بها للبيع وكعملية متوقفة.حول بيع جلفار اثيوبيا.نيتهم 

). ولم یتم قيد القيمة  ٣١ومع تصنيف جلفار اثيوبيا كعملية متوقفة، لم یتم عرض نتائج جلفار اثيوبيا ضمن المعلومات القطاعية (إیضاح  
تصنيف مجموعة االستبعاد كمحتفظ بها للبيع. وقد تم عرض معلومات المقارنة في بيان الدخل الشامل الموحد الدفتریة فورًا قبل وبعد  

. ٢٠٢١و٢٠٢٢للمجموعة إلظهار العمليات المتوقفة لشركة جلفار اثيوبيا بشكٍل منفصل عن العمليات المستمرة في 

إثيوبيا: وفيما یلي صافي التدفقات النقدیة المتكبدة من جلفار 
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

) ٠٬١(٨٬٧التشغيلية 
) ٠٬٤(-االستثماریة 

) ٠٬١()٢٬٠(التمویلية 

) ٦٬٠(٥٬٨صافي النقد الصادر 

(الخسارة األساسية)/ الربح األساسي والمخففة للسهم 
. ١٥والمخففة للسهم في اإلیضاح تم اإلفصاح عن (الخسارة األساسية)/ الربح األساسي 
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٢٠٢٢دیسمبر ٣١في 

٥٨

مجموعات االستبعاد المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة (تتمة)- ١٤

للسنة المنتهية في 
٢٠٢١دیسمبر٣١المنتهية في للسنة٢٠٢٢دیسمبر٣١

جلفار ألفاجلفار جلف جلفار 
فارماسيوتيكلز فارمابنغالدیشإنجكتفارماسيوتيكلز 

اإلجمالي ش.م.ع.*LLC** ليمتد***ذ.م.مش.م.ع.
مليون مليون مليون مليون مليون مليون 
درهم درهم درهم درهم درهم درهم 

١٦٬٥١٢٬٠١٬٨١٬٣٩٬٧٢٤٬٨إیرادات من عقود مع العمالء
) ٨٬٢١() ٩٬٥() ٦٬١() ٠٬١() ٨٬٨()٩٬٨(تكلفة المبيعات
٣٬٨٣٬٠) ٤٬٨(٧٬٦٣٬٢٠٬٨إجمالي األرباح 

٣٬١٣٬٦٠٬٣٠.١٧٬١-دخل آخر 
) ٣٬٥() ٠٬٢()  ٠٬٢() ٢٬٠() ١٬١()٠٬٧(مصاریف بيع وتوزیع

) ١٣٬٧() ١٬١() ١٢٬٤(-)٠٬٢()٠٬٦(مصاریف عمومية وإداریة 
------بند الموجودات المالي انخفاض في قيمة 

) ٧٬١(٢٬٦) ١٧٬١(٦٬٣٥٬٠٢٬٤أرباح/(خسائر) تشغيلية 
٠٬١---٠٬١-دخل تمویل 

) ٤٬٠(-)١٬٠()٢٬٠()٠٬١(-تكاليف تمویل 
) ٧٬٤(٢٬٦) ١٧٬٢(٦٬٣٥٬٠٢٬٢العمليات المتوقفة لفترة منلقبل الضریبة الربح/(الخسارة)

) ٧٬٢() ٨٠٬()١٬٩(--)٨٬١(ضریبة الدخل 
) ١٬١٠(٨١٬) ١٬١٩(٥٬٤٠٬٥٢٬٢العمليات المتوقفة منفترةلل(الخسارة)/الربح 

: العائدة إلى)  رة(الخسا الربح/ 
) ٥٬١(١٬٠) ١٢٬٢(٢٬٥٥٬٠١٬١مساهمي الشركة األم
) ٬٠٥(٨٠٬) ٩٬٦(١٬١-٠٬٢حصص غير مسيطرة 

١٬١٠(٨١٬) ١٬١٩(٥٬٤٠٬٥٢٬٢ (
.٢٠٢٢مایو٩أشهر من النشاط قبل عملية البيع بتاریخ ٤ویمثل *

.٢٠٢٢مارس  ٣١أشهر من النشاط قبل عملية البيع بتاریخ ٣** ویمثل 
. ٢٠٢٢أغسطس٣١أشهر من النشاط قبل عملية البيع بتاریخ ٨* ویمثل **

ظ بها للبيع.لم یتم تضمين أي مبلغ آخر في بنود الدخل الشامل األخرى واالحتياطيات المتراكمة المتعلقة بمجموعة االستبعاد في تاریخ التصنيف كمحتف
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إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في 

٥٩

المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة (تتمة)مجموعات االستبعاد - ١٤
:هي كالتالي ٢٠٢٢دیسمبر٣١إن الفئات الرئيسية لموجودات ومطلوبات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع كما في  )  و

٢٠٢٢٢٠٢١
فارماسيوتيكلز جلفار فارماسيوتيكلز جلفار

ش.م.ع.ش.م.ع.
درهم درهم 
مليون مليون 

الموجودات 
٩٬٦٣٬٥ممتلكات ومكائن ومعدات 

٤٬٨٦٬٨مخزون 
٢٬٩٣٬٨ذمم مدینة تجاریة وأخرى 
٠٬١٧٧٬٩ي الصندوق ف أرصدة لدى البنوك ونقد

٣٬٣٤٨٬٢٣موجودات محتفظ بها للبيع 

المطلوبات 
٦٬٨٨٬٠ذمم دائنة تجاریة ومبالغ مستحقة الدفع 

-٦٬١ضریبة دخل وزكاة مستحقة الدفع

مطلوبات مرتبطة مباشرة
٤٬٨٠٬٨بموجودات محتفظ بها للبيع

صافي الموجودات المرتبطة 
مباشرة بموجودات محتفظ بها 

٢٥٬٩١٥٬٨لغرض البيع 
ناقصًا: صافي الموجودات العائدة 

) ١٬٧()٧٬١١() ٣٥(إیضاح  مباشرة على الحصة غير المسيطرة

حصة المجموعة من صافي  
الموجودات المرتبطة مباشرة 

٢٬١٤٧٬٨بمجموعة االستبعاد
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٢٠٢٢دیسمبر ٣١في 

٦٠

(الخسارة األساسية والمخففة)/ الربح األساسي والمخفف للسهم-١٥

األساسي للسهم بتقسيم صافي الخسائر للسنة العائدة لحاملي األسهم في الشركة األم على  الربح/)سيةألسا ا(الخسارةیتم احتساب)أ
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة. 

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

السنة العائدة على مساهمي الشركة األم:أرباح/)ئرا خس(
٤١٬٥)٢٦٬٦(العمليات المستمرة
٢٢٬٩)٨٬٢(العمليات المتوقفة  

٦٤٬٤)٤٬٢٩(السنة العائدة على مساهمي الشركة األمأرباح/)ئرا خس(

٣٬١٥٥١٬١٬١٥٥٬٣المتوسط المرجح لعدد األسهم 

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

٥٬٦)٥٬٢(األساسية للسهم العائدة إلى مساهمي الشركة األم (فلس إماراتي) األرباح/)الخسارة(

األساسية للسهم من العمليات المستمرة األرباح/(الخسارة)
٬٦٣)٣٬٢(العائدة إلى مساهمي الشركة األم (فلس إماراتي) 

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

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

السنة العائدة إلى أرباح(خسائر)/ 
مساهمي الشركة األم من 

٩٬٢٢)٨٬٢())ه(١٤العمليات المتوقفة (إیضاح 

األساسية للسهم من العمليات المتوقفة  األرباح(خسارة)/
٠٬٢)٢٬٠(العائدة إلى مساهمي الشركة األم (فلس إماراتي) 

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

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في 

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 
٢٠٢١٤٣٬٩٦٢٣٬٩١٬١٥٦٬٤١٣١٬١٣٠٬٧١٧٬٢٢٠٬٨٩٬٣٣٬٨٢٬٠٣٧٬١ینایر ١في 

١٨٬٨٠٬٢٠٬٣٥٬٦١٬٠١٬٢١٧٬٣٤٤٬٤--إضافات 
محول من األعمال  

-)٠٬٩(--٠٬٣-٠٬٤٠٬٢--قيد التنفيذ الرأسمالية
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 

تثبيت استبعاد توقف عن 
)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()٠٬٢(-)٠٬٣(-)٠٬١(-)٤٬١()٥٬٠(-فروق صرف العمالت األجنبية

٢٠٢١٣٬٧٥٠٥٬٦١٬٠٨٢٬٣١٣٠٬٨٣١٬٥٣٠٬٠٧٬١١٣٬٥٢٠٬٣١٬٨٢٤٬٨دیسمبر ٣١في 
٢٬١١٢٬٤٢٬٣٢٬٨١٢٬٠٢٬٨٦٬٤٢٢٬٩٦٣٬٧-إضافات 

محول من األعمال  
-)١١٬٧(-٠٬٤٦٬٦٣٬٨٠٬١٠٬٧٠٬١-قيد التنفيذ الرأسمالية 

)٠٬٥()٠٬١(---)٠٬٤(----استبعادات 
)٢٬٢(-)٠٬٢()٠٬٢()١٬٨(-----مشطوبات 

)١٬٠(------)١٬٠(--فروق صرف العمالت األجنبية
٢٠٢٢٧٬٣١٬٥٠٨٢٬١٠١١٬٩٬١٣٦٠٬٣٤٩٬٤٠٨٬٩٧٬١٩٤٬٣١٧٬٨٨٥١٬دیسمبر ٣١في 



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

٢٠٢٢دیسمبر 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
١٬١٣٥٬٨-٢٥٨٬٠٧٠١٬٥١١٧٬٥٣٠٬٦١٦٬٧٢٬٩٨٬٦-٢٠٢١ینایر ١في 

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)) ١٤محنفظ بها للبيع (إیضاح 
توقف عن تثبيت استبعاد 

)٢٤٬٠(--)١٬٩()١٬٠()٠٬٣(-)٩٬٧()١١٬١(-شركة تابعة
)٥٬١(--)٠٬٢(---)٢١٬()٠٬١(-فروق صرف العمالت األجنبية

١٬١٧٩٬٥-٢٦٦٬٢٧٣٤٬١١٢١٬١٣٠٬٤١٧٬٥٠٬٩٩٬٣-٢٠٢١دیسمبر ٣١في 
٧٦٬٣-١٧٬٥٤٥٬٧٣٬٤٠٬٨٣٬٢٢٬٤٣٬٣-)) ب(ملحوظة (للسنة

)٠٬٤(----)٠٬٤(----استبعادات 
)١٬٢(-)٠٬٢()٠٬٢()١٬٧(-----مشطوبات 

٣٬٢٥٣١٬-٧٬٢٨٣٨٬٧٧٩٥٬١٢٤٨٬٣٠٠٬١٩١٬٣٤٬١٢-٢٠٢٢دیسمبر ٣١في 
صافي القيمة الدفتریة: 

٢٠٢٢٧٬٣٤٬٢٢٤٤٬٣٢١٤٬١٢٢٬٣٩٬٢١٧٬٦٣٬٧٤٬٣١٤٬٦٣٢دیسمبر ٣١في 
٢٠٢١٧٬٣٤٬٢٣٩٢٬٣٤٨٧٬٩٬١١٥٬١٢٢٬٦٢٬٤٣٬٢٠٬٣٦٤٥دیسمبر ٣١في 



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

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في 

٦٣

(تتمة)الممتلكات والمكائن والمعدات - ١٦

).٢٧یتم رهن بعض الموجودات الثابتة لدى المجموعة مقابل التسهيالت البنكية (اإلیضاح  )أ(

أدرج االستهالك أعاله المحمل للسنة في بيان الدخل الموحد كما یلي:)ب(
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهمدرهم

٦٢٬٥٦٣٬٥)٥تكلفة المبيعات (إیضاح  
١١٬٤١٠٬٢)٨مصاریف عمومية وإداریة (إیضاح  

٤٬٢٢٬٢)٧مصاریف بيع وتوزیع (إیضاح  
٣٬٦٧٧٥٬٩

ــاء المصـــــــنع والمباني المرتبطة به) ج( مليون درهم)  ٣٬٧-٢٠٢١مليون درهم (٣٬٧للشـــــــركة األم على قطع أراضـــــــي بمبلغتم إنشـــــ
.مملوكة لحكومة رأس الخيمة

تتضمن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بشكل رئيسي إجراء تعدیل / تحسين جوهري لمصنع الشركة األم.)د



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

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في 

٦٤

الموجودات غير الملموسة - ١٧
العالقات برنامج العالقاتمعالعالقاتاالسمالتراخيص 
اإلجمالي أخرى مع المستشفيات الوالء مع العمالء المورد) أملحوظة(التجاري والتصاریح 

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

: التكلفة
٧٬٧٤١٬١-----٢٠٢١٣٣٬٤ینایر ١في 

عند دمج األعمال (إیضاح ستحوذ عليه مال
٣٬١٧٣-٢٬٥٣٨٬٢٦٦٬٣٥٢٬٢٢٥٬٣٥-))١(ب)(١٣
٢٠٢١٣٣٬٤٥٣٬٢٢٦٬٨٣٥٬٦٢٢٬٢٣٥٬٥٧٬٧٢١٤٬٤دیسمبر ٣١في 

٧٬١------٧٬١االضافات 
٢٠٢٢١٬٣٥٥٣٬٢٢٦٬٨٣٥٬٦٢٢٬٢٣٥٬٥٧٬٧١٬٢١٦دیسمبر ٣١في 

:إلطفاء المتراكما
٧٬٦٢٦٬١-----٢٠٢١١٨٬٥ینایر ١في 

١٬١١-٠٬٩١٬٨١٬٧٣٬٩-٨٬٢) ٨(إیضاح  للسنة 

٠٬٩١٬٨١٬٧٣٬٩٧٬٦٣٧٬٢-٢٠٢١٢١٬٣دیسمبر ٣١في 
١٬٧٣٬٦٣٬٤٧٬٩٠٬١١٨٬٨-٢٬١) ٨للسنة (إیضاح  

٨٬١------٨٬١فروق صرف العمالت األجنبية

٦٬٢٤٬٥١٬٥٨٬١١٧٬٧٨٬٥٧-٢٠٢٢٢٬٢٥دیسمبر ٣١في 

صافي القيمة الدفتریة: 
٣٬١٥٨-٢٠٢٢٩٬٩٢٬٥٣٢٬٢٤٢٬٣٠١٬١٧٧٬٢٣دیسمبر ٣١في 

٢٠٢١١٬١٢٥٣٬٢٢٥٬٩٣٣٬٨٢٠٬٥٣١٬٦٠٬١٢٬١٧٧دیسمبر ٣١في 



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

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في 

٦٥

الموجودات غير الملموسة (تتمة)- ١٧
("بالنت") وبالتالي قامت المجموعة ٪ إضافية في بالنت فارمسيز ذ.م.م٦٠، قامت المجموعة باالستحواذ على  ٢٠٢١في  )أ

تم إجراء اختبار االنخفاض في القيمة من قبل اإلدارة وفقًا  محدد.بتثبيت أسماء تجاریة معينة على أنها بعمر استخدام غير  
للمعایير حيث یتم اختبار أي بند موجودات غير ملموسة التي لها أعمار غير محددة بخصوص االنخفاض في القيمة بصرف 

النظر عما إذا كان هناك أي مؤشر على االنخفاض في القيمة كما في تاریخ إعداد التقریر المالي. 

السم التجاري ااختبار االنخفاض في قيمة
تم تحدید المبلغ القابل للتحصيل بناًء على القيمة  تم إجراء اختبار االنخفاض في قيمة االسم التجاري على مستوى بند الموجودات نفسه. 
اإلیرادات الناتجة من االسم التجاري. العادلة لالسم التجاري المحتسب باستخدام طریقة اإلعفاء من حقوق الملكية باستخدام 

االفتراضات الهامة 
٢٠٢٢٢٠٢١

٪١٬٧٥٪١٬٧٥العوائدمعدل 
٪٥٪٥رسوم الصيانة

٪٣٬٣إلى  ٪٢٬٩٪٧النمومعدل 
٪٣٬٨إلى  ٪٢٬٧٪٥٬٢إلى ٪٢٬٤معدل النمو النهائي للسنة

٪١٧٬٥إلى  ٪١٣٬٥٪١٨٬١إلى ٪١٤٬١معدل الخصم

الحساسية نحو التغيرات في االفتراضات
ترى اإلدارة أن أي تغيرات محتملة معقولة في االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحدید شرائح المبلغ القابل لالسترداد لن ینتج عنها أي 

. االسم التجاري انخفاض في قيمة 

أن احتمالية أن تزید القيمة الدفتریة للوحدة المنتجة للنقد عن المبالغ القابلة رى المستقبلية وتأجرت اإلدارة تقييمًا مناسبًا لتدفقاتها النقدیة  
للتحصيل هي احتمال بعيد. 

المخزون - ١٨
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

١٣٤٬٢١٤٦٬٨))ب(ملحوظة (مواد أولية
٦٠٬٤٦٤٬٠))ب(ملحوظة (مواد التعبئة

١٤٬٥١٦٬٤األعمال قيد التنفيذ 
٤٣٩٬٩٤٢٠٬٦بضاعة تامة الصنع 
١٬٣٩٬٠بضاعة في الطریق 

٣٢٬٠١٨٬٦مواد استهالكية
٠٬٤٢٤١٬٠قطع غيار  

٧٢٤٬٣٧١٦٬٤
) ٥٥٬٧()٧٬٤٦((ملحوظة (أ)) مخصص خسائر المخزون ناقصًا: 

٦٧٧٬٦٦٦٠٬٧
) ٦٬٨()٨٬٤())و(١٤(إیضاح  ا للبيعه العائد إلى موجودات محتفظ بناقصًا: المخزون 

٨٬٦٧٢٦٥٣٬٩



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

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في 

٦٦

المخزون (تتمة)- ١٨

للمجموعة كانت كما یلي: خسائر المخزون إن الحركات في مخصص أ)
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

٥٥٬٧٥٦٬٠ینایر ١في 
٢٤٬٠١٦٬٤محمل خالل السنة 

) ٣٨٬٤()٣٣٬٠(مشطوبات خالل السنة
٢١٬٧-مستحوذ عليه لدمج األعمال خالل السنة

٧٬٤٦٥٥٬٧دیسمبر  ٣١في 

طرف ثالث.یحتفظ بها مليون درهم) التي ٥٬٨-٢٠٢١مليون درهم (٠٬٢بمبلغالمواد الخام ومواد التعبئة ذلكیشملب)

). ٥مليون درهم) (إیضاح ٥٢٦٬١–٢٠٢١مليون درهم (٨٤٨٬٤بلغ المخزون المحمل إلى تكلفة المبيعات ج) 

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر- ١٩

أسواقاإلماراتي ومحتفظ بها للمتاجرة ضمنالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مصنف بالدرهم  إن بند  
مليون درهم).١٩٬٥-٢٠٢١مليون درهم (١٩٬٥اإلمارات العربية المتحدة بمبلغ 

فيما یلي الحركات في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر: 
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

١٩٬٥١٩٬٧ینایر ١في 
) ٠٬٢(-استبعادات خالل السنة

٥٬١٩١٩٬٥

٪. ٧٬٢٥ستثمار في أسهم غير مدرجة لمنشأة تعمل في مجال تصنيع مواد التعبئة. یبلغ استثمار المجموعة في أسهم هذه المنشأة  یمثل اال
بالقيمة العادلة. تم احتساب   دیسمبر ٣١األرباح (زیادة  نموذج  القيمة العادلة باستخداموقامت اإلدارة بإجراء تقييم وسجلت االستثمار 

. ویتم تصنيفها على أنها قيم عادلة من المستوى الثالث من مستویات قياس القيمة العادلة بسبب إدخال  )نموذج زیادة األرباح-٢٠٢١
). ٣٤معطيات غير جدیة بالمالحظة بما في ذلك مخاطر ائتمان الطرف المقابل (إیضاح 
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٢٠٢٢دیسمبر ٣١في 

٦٧

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى - ٢٠

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون درهممليون درهم 

-٠٬٣القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  

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

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون درهممليون درهم 

--القيمة العادلة في بدایة  السنة
-٧٬٣اإلضافات خالل السنة 

-) ٧٬٠(الخسارة غير المحققة عند إعادة التقييم السنة
٠٬٣-

. ال شيء)-٢٠٢١(مليون درهم٧٬٠، قامت المجموعة بتثبيت احتياطي قيمة عادلة سالب بمبلغ ٢٠٢٢دیسمبر ٣١خالل 

تمثل االستثمارات في األسهم المدرجة استثمارًا في منشأة تعمل في مجال تطویر العالجات المبتكرة لمكافحة أمراض القلب واألوعية 
في هذه المنشأة. وتم تصنيف االستثمار بشكل غير قابل لإللغاء بالقيمة  ٪٢٬٢المجموعة حصص غير مسيطرة بنسبة  الدمویة. وتملك  

للقيمة  ١یتم تصنيفها كمستوى  العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى حيث ترى المجموعة أن االستثمار استراتيجي بطبيعته.
). ٣٤ح العادلة في تسلسل القيمة العادلة (إیضا
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٦٨

ذمم مدینة تجاریة وأخرى - ٢١
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

٧٣١٬٩٦٤٩٬٤ذمم مدینة تجاریة
) ١٧٢٬٤()٦٬١٧٨()) أ(ملحوظة (ناقصًا: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

٥٥٣٬٣٤٧٧٬٠
٤٢٬٤٤٩٬٥دفعات مقدمة إلى الموردین 

١٦٬٢٩٬٥مدفوعة مقدماً مصاریف 
٢٬١٢٬٥خصومات وعموالت وخصم الذمم المدینة من الموردین 

٢١٬١١٣٬٣ذمم ضریبة القيمة المضافة المدینة 
٦٬١١٣٣٬٩ذمم مدینة أخرى 

٦٤٦٬٧٥٨٥٬٧
ناقصًا: الذمم المدینة التجاریة واألخرى العائدة 

) ٣٬٨()٩٬٢())و(١٤محتفظ بها للبيع (إیضاح  الللموجودات 

٨٬٦٤٣٩٬٥٨١

إن الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة خالل السنة هي كما یلي: )أ
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

١٧٢٬٤٤١٧٬٨ینایر ١في 
٧٬٠٢٬٠للسنة

) ٢٩٢٬٢()٠٬٨(مشطوبات خالل السنة
٤٤٬٨-مستحوذ عليه لدمج األعمال خالل السنة

٦٬١٧٨١٧٢٬٤في نهایة السنة

، فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء تعليقًا مؤقًتا على تصدیر منتجات الشركة األم إلى المملكة العربية السعودیة.  ٢٠١٨خالل سنة  )ب
العربية السعودیة، وبالتالي یتم تصدیر جميع المنتجات التي تباع في المملكة العربية تتعامل الشركة مع موزع حصري في المملكة 

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  ٢٨٧٬١ة مخصصًا بمبلغ  قيدت اإلدار ٢٠١٨، في  آجال استحقاق الذمم المدینة، وبالتالي

من هذا الموزع.  

عند إجراء التســویة مع الموزع الســعودي، قامت .  ، قامت إدارة الشــركة األم بالتفاوض مع الموزع لتســویة األرصــدة القائمة٢٠٢١خالل  
وقامت بإعادة قيد المخصـــصـــات  ٢٠٢١مایو ٣١مطلوبات حتى تاریخ  إدارة الشـــركة األم بتســـویة جميع أرصـــدة المدینون التجاریون وال

.)٦(إیضاح  ذات العالقة
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٢٠٢٢دیسمبر ٣١في 

٦٩

ذمم مدینة تجاریة وأخرى (تتمة)- ٢١

.)٣٣ن في مخاطر االئتمان (إیضاح يالتجاری نيبالمدینیتم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة )ج

مليون  ١٧٢٬٤-٢٠٢١مليون درهم (١٧٨٬٦تم 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  

االفتراضات وتحدید مدخالت حساب االنخفاض في القيمة، استنادًا إلى البيانات السابقة للمجموعة وظروف  األحكام عند القيام بهذه  
السوق الحالية وكذلك التقدیرات المستقبلية في نهایة كل فترة محاسبية.

إن تحليل أعمار الذمم المدینة التجاریة هو كالتالي: )ه

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

٥٣٤٬٤٤٥٢٬٤یوماً ١٨٠إلى ٠من 
٥٨٬٨١٧٬٨یوماً ٣٦٥إلى ١٨١من 

١٣٨٬٧١٧٩٬٢یوماً ٣٦٥أكثر من 

٩٬٧٣١٦٤٩٬٤

تراعي المجموعة أي تغيير في الجودة االئتمانية للذمم المدینة التجاریة من تاریخ منح االئتمان ألول مرة حتى تاریخ إعداد التقریر  )و
المبالغ المدرجة للذمم المدینة التجاریة واألخرى للمجموعة مصنفة بالدرهم اإلماراتي والدوالر األمریكي والجنيه المصري. المالي. إن 

إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاریخ إعداد التقریر هو القيمة المدرجة لكل فئة من الذمم المدینة. ال تحتوي الفئات )ز
ینة التجاریة واألخرى على موجودات تعرضت النخفاض في قيمتها. األخرى من الذمم المد
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٢٠٢٢دیسمبر ٣١في 

٧٠

والنقد في الصندوق األرصدة لدى البنوكا- ٢٢

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

األرصدة لدى البنوك: 
٩٩٬٠١٤٨٬٢الحساب الجاري 

٧٬٠١٧٬٤ودائع بنكية قصيرة األجل 
٣٬٣٣٬٤نقد في الصندوق 

١٠٩٬٣١٦٩٬٠

النقد في الصندوق  األرصدة لدى البنوك و ناقصًا: 
) ٩٬٧()٠٬١٧((و)) ١٤العائدة إلى موجودات محتفظ بها للبيع (إیضاح 

٩٢٬٣١٥٩٬٣في الصندوق األرصدة لدى البنوك والنقد
) ١٦٬٣()٩٬٥(أو أقل من سنة واحدةودائع ألجل تستحق خالل ثالثة أشهر ناقصًا: 

٤٬٨٦٠٬١٤٣األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق 

إن الودائع ألجل تترتب عليها فائدة باألسعار التجاریة. 

رأس المال- ٢٣

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

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

٣٬١٥٥١٬١٬١٥٥٬٣درهم لكل منها ١بقيمة اسمية 

االحتياطي القانوني - ٢٤

، أنشأت الشركة احتياطًيا قانونيًا بتخصيص ٢٠٢١لسنة  ٣٢وفقًا لقانون الشركات التجاریة االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 
لذلك، لم یتم تكوین أي ،٢٠٢٢دیسمبر  ٣١نظرًا ألن الشركة تكبدت خسائر متراكمة كما في  .٪ من األرباح لكل عام١٠ما نسبته  

مخصص إضافي في االحتياطي القانوني. هذا االحتياطي غير قابل للتوزیع إال في الحاالت التي یسمح بها القانون. 
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٧١

الحصص غير المسيطرة- ٢٤

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

٧٬١١٧٬١الحصص غير المسيطرة 

، قام طرف مساهم بحصة األقلية في إحدى الشركات التابعة للمجموعة في المملكة العربية ٢٠٢١دیسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في 
الحالية.السنةمليون درهم. ولم تكن هناك مثل هذه المعامالت في ١٬١السعودیة التي تّم سحب االستثمار منها بضخ رأس مال بقيمة 

و  ذلك،  في  السنة  خالل  عالوًة على  التابعة  ٢٠٢١دیسمبر٣١المنتهية  للشركات  المسيطرة  الحصص غير  تثبيت  التوقف عن  تم   ،
ولم تكن هناك مليون درهم، على حساب استبعاد الشركات التابعة.١٣٦٬٥بمبلغ  ألفا فارما،  للمجموعة، شركة جلفار بنغالدیش وشركة  

الحالية. السنةمثل هذه المعامالت في 

نهایة الخدمة للموظفين  أةمخصص مكاف- ٢٦

إن الحركة في مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين هي كما یلي:
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

٧٩٬٨٥٩٬٤ینایر ١في 
١٣٬٥١٠٬٥المقدم خالل السنة

) ٨٬٦()١٢٬٤(المدفوع خالل السنة
) ١٬٩(-التثبيت عند استبعاد شركة تابعةالتوقف عن 

٢٠٬٤-))١(ب)(١٣(إیضاح  دمج األعمال خالل السنةعند مستحوذ عليه 

٩٬٨٠٧٩٬٨دیسمبر ٣١في 
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٧٢

البنكية واألخرى القروض والتسهيالت - ٢٧

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

بنكية متداولة قروض 
تترتب عليها فوائد 

-٢٠٬٥عند الطلب ٪ ٢٬٠أشهر زائدًا ٣بسعر إیبور لفترة سحوبات على المكشوف
٥٤٬٤-خالل سنة واحدة ٪ ٣٬٠أشهر زائدًا ٣بسعر إیبور لفترة إیصاالت األمانة 

-٣٧٬٥خالل سنة واحدة ٪ ٢٬٥أشهر زائدًا ٣لفترة بسعر إیبور الجزء المتداول –قروض ألجل 

إجمالي القروض والتسهيالت المتداولة 
٥٨٬٠٥٤٬٤التي تترتب عليها فوائد 

غير متداولة قروض بنكية 
تترتب عليها فوائد 

٢٠٣٠٧١٢٬٥٦٦٥٬٠أبریل ٢٨٪ ٢٬٥أشهر زائدًا ٣بسعر إیبور لفترة قرض ألجل 

٧٧٠٬٥٧١٩٬٤القروض البنكية التي تترتب عليها فوائد إجمالي 

، أبرمت الشركة األم اتفاقية ترتيب قرض مشترك مع مجموعة من البنوك المحلية. ٢٠٢١دیسمبر٣١المنتهية في  السنةخالل  )أ
تقليدي لرأس المال العامل  مليون درهم وتسهيل  ١٥٠یتكون إجمالي التسهيالت المشتركة من تسهيل قرض إجارة ألجل بقيمة  

مليار درهم. كما في تاریخ  ١٬٠١مليون درهم بحجم إجمالي للتسهيل یبلغ ٦٠٠مليون درهم وتسهيل تقليدي بقيمة ٢٦٠بقيمة 
. إن القرض ألجل )مليون درهم٢٩٥٬٣-٢٠٢١(درهم  مليون  ٢١٤٬٥التقریر، كان لدى الشركة تسهيالت غير مسحوبة بقيمة 

مليون درهم من التسهيالت التقليدیة) كما ٦٠٠ومليون درهم من تسهيل اإلجارة  ١٥٠مليون درهم (٧٥٠٬٠المسحوب بمبلغ  
.٢٠٢٣یوليو ٣٠في تاریخ التقریر یستحق الدفع على أقساط ربع سنویة تبدأ من 

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

  السلبي على الموجودات باستثناء أو إذا تم تحدیدها كموجودات مسموح بها الرهن.
  ــة التأمين على أعمالها وموجوداتها (بما في ذلك الموجودات المضــــــــمونة والموجودات التي تمثل التنازل عن بوليصــــــ

.موجودات اإلجارة من وقت آلخر)
  ــبة ــيين حتى نســـ ــيل  و ٪٧٥التنازل عن الذمم المدینة للعمالء الرئيســـ ــنوًیا من خالل حســـــاب تحصـــ التعهد بتوجيهها ســـ

.المدین لدى البنك
  والمخزون الممتلكات والمكائن والمعداترهن عام على.
 (أ)).١٣لشركة تابعة (إیضاح  ضمان تجاري

ــب المالية الرئيســـية ــع اتفاقية قرض المجموعة المشـــترك لشـــروط العهود، حيث یتعين على الشـــركة اســـتيفاء بعض النسـ .  تخضـ
.٢٠٢٢دیسمبر ٣١في  تثل المجموعة لهذه التعهدات تم
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٧٣

البنكية واألخرى (تتمة)القروض والتسهيالت - ٢٧

ب)  یستحق سداد السحب على المكشوف من البنوك وایصاالت األمانة عند الطلب. وبشكل عام، یتم تجدید هذه التسهيالت البنكية 
تحتسب الفائدة على السحب على مليار درهم. ١.٠١تم الحصول على هذه التسهيالت كجزء من تسهيل بقيمة  على أساس منتظم.  

المكشوف وتضاف إلى الحساب شهریًا. 

ج) إن الحركة في السلفيات كانت كما یلي: 

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

٧١٩٬٤٦١١٬٨في بدایة الفترة/ السنة
) ٥٥٠٬٠()٣٣٬٩(ناقصًا: القروض المسددة خالل السنة 

٨٥٬٠٦٦٥٬٠زائدًا: عمليات سحب جدیدة
٢٬٤-))١(ب) (١٣(إیضاح زائدًا: المستحوذ عليه عند دمج األعمال 

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

٥٬٧٧٠٤٬٧١٩في نهایة السنة 

الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع- ٢٨

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

٢٧٢٬٧٢٨٣٬٣ذمم دائنة
٥١٬٢٣٤٬٥) ٤مطلوبات االسترداد (إیضاح 

٤٤٬٢٥٣٬٢مصاریف مستحقة الدفع  
٣٠٬٦٣٩٬٠) ٤عموالت مستحقة الدفع (إیضاح 

١٨٬٧٢٣٬٣الخصومات والمستحقات 
١٤٬٧١٤٬٨األرباح غير الموزعة غير المطالب بها

٢١٬٤٣٥٬٩مزایا الموظفين مستحقة الدفع 
٣٬٢-ضریبة معاملة عقاریة 

١٬٥٨٬٥) ٤من العمالء (إیضاح دفعات مقدمة
٨٬٣٨٥٬٥٦أخرى 

٤٩٣٬٨٥٥٢٬٢
ناقصًا: الدائنون التجاریون والمبالغ المستحقة الدفع

العائدة مباشرًة إلى بند المطلوبات المالية 
) ٨٬٠()٨٬٦((و))١٤المرتبطة بالموجودات المحتفظ بها للبيع (إیضاح 

٠٬٤٨٧٢٬٥٤٤
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٧٤

األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة - ٢٩
الشقيقة وأعضاء تتكون األطراف ذات العالقة من مساهمي الشركة الرئيسيين، وكبار موظفي اإلدارة العليا والشركات التابعة والشركات  

مجلس اإلدارة والشركات األخرى التي یسيطر عليها المساهمون أو أعضاء مجلس اإلدارة بشكٍل مباشر أو غير مباشر أو التي یمارسون 
ختلفة مع  عليها نفوذًا إداریًا فعاًال (ُیشار إليها فيما یلي باسم "الشركات الزميلة"). في سياق األعمال العادیة، لدى المجموعة معامالت م

األطراف ذات العالقة لدیها. تؤخذ موافق إدارة المجموعة أو مجلس إدارتها على سياسات التسعير وشروط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت. 

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

معامالت األطراف ذات العالقة)أ

أبرمت المجموعة خالل السنة المعامالت الجوهریة التالية مع األطراف ذات العالقة أثناء األعمال العادیة بناًء على الشروط واألحكام 
المتفق عليها فيما بين الطرفين: 

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

٥٦٬٤-مبيعات لشركة شقيقة 

٣٢٬٨-دخل آخر 

تعویضات موظفي اإلدارة العليا للمجموعة )ب 

إن مكافآت موظفي اإلدارة العليا للمجموعة هي كما یلي:
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

١٠٬٤١١٬٨مزایا قصيرة األجل 
-٢٬٥المكافآت الالحقة النتهاء الخدمة والمكافآت األخرى طویلة األجل 

١٢٬٩٨٬١١

االلتزامات والمطلوبات الطارئة- ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

٤١٨٬٢٣٬٢التزامات رأسمالية 
٧٬٢٧١٧٬٣اعتمادات مستندیة
٥٬٢٦٣٦٬٣خطابات ضمان 
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٧٥

المعلومات القطاعية- ٣١
منتجاتها وخدماتها وهي تمتلك القطاعات التشغيلية التالية والتي بموجبها ألغراض إداریة تم تنظيم المجموعة لقطاعات أعمال استنادًا إلى  

تقدم الشركة تقاریرها وهي كما یلي: 

التصنيع)أ(
بالنت)ب(
استثمارات )ج(
أخرى )د(

لم تكن هناك مبيعات بين القطاعات خالل السنة.

حول توزیع الموارد وتقييم األداء. یتم تقييم األداء تراقب اإلدارة النتائج التشغيلية لوحدات أعمالها بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات
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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٧٦

المعلومات القطاعية (تتمة)- ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

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 درهم 

١٬١٤٣٬٢--١٬٦١٦١٬٬٠٦٩٩٤٤٤٬٢--٨٦١٠٣٬١٬٠٠٥.إیرادات القطاع 
٤١٬٥) ٣٬٢١() ٠٬٢٩(٬٩٧٧٩٬١٣)٧٬٢٦()٥٬٣٦(٨٬٥١٬٠٢)٠٬٤٤(نتائج القطاع 

مصاریف استهالك 
ممتلكات ومكائن

٧٥٬٩--٣٬٧٦٠٬٧٣٢٬٩--١٬٦٧٢٬٩ومعدات 

مصاریف استهالك 
موجودات حق

١٧٬٨--١٧٬٨-٣٦٬٩--٠٬٢٧٬٣٦االستخدام 

١١٬١--٨٬١٨٨٬٢٨٬٣--٢٬٢٦٬١٦مصاریف اإلطفاء 
الحصة في خسائر 

) ٣١٬٤(-) ٣١٬٤(-------الشركة الشقيقة

٢٠٢٢٢٠٢١
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 درهم 

٤٬٩٦١٦٬٢٩١١٬٨١٩٬٣٬٩٢١٬٣٦٥٢٬١٬٠٠٢١٬٦٬٢٢١١٬١٩٬٥٣٬١٥٩٥٬٤٠٢٢٬موجودات القطاع 

٧١٩٬٤٥٬٤٥٤١٬-٥٬٧٧٠٨٬٤٦٢١٬٥٬٣٥٩٦٬٣٧٥-٨٬٢٩٨٥٬٣٩٣مطلوبات القطاع 
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٧٧

المعلومات القطاعية (تتمة)- ٣١

المعلومات حسب المنطقة الجغرافية 
، تستند الموجودات غير المتداولة أدناه إلى الموقع الجغرافي الذي تحتفظ المجموعة فيه ٨التقاریر المالية رقم وفقًا للمعيار الدولي إلعداد  

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

٢٠٢٢
────────────────────────────────────────────

المملكة العربية اإلمارات العربية 
أخرى السعودیة عمانالمتحدة المجموع 
مليون مليون مليون مليون مليون 
درهم درهم درهم درهم درهم 

الموجودات غير المتداولة 
٤٬٦٣٢٩٬٦٠٣٣٬١٣٬٢٥٠٬١ممتلكات ومكائن ومعدات 

٩٬١١٩٥٬٢٨٣٬١٠٩٬٨٠٢٬٠االستخدام موجودات حق 

٣٬١٥٨٠٬٦٩٢٩٬١٬٧٤٠٬٦موجودات غير ملموسة 

١٬٦١٦١٬٥٧٣٬٢١٢٦٬٩٬٤٢٠٢٧١٣٬٦إیرادات 

٢٠٢١
────────────────────────────────────────────

المملكة العربيةاإلمارات العربية
أخرى السعودیةعمان المتحدة المجموع 
مليون مليون مليون مليون مليون 
درهم درهم درهم درهم درهم 

الموجودات غير المتداولة 
-٦٤٥٬٣٦٣٢٬١٣٬١١٠٬١ممتلكات ومكائن ومعدات 

٧٬١٠٣٥٬٣٦٣٬١٠٥٬٥٦٤٬٠موجودات حق االستخدام 

١٧٧٬٢٤٬٧٠٩٬٤٤٬٨٥٠٬١٢موجودات غير ملموسة 

٢١٬١٤٣٬٣٥٦٬٣٤٥٬١١٣١٬٦٦١٠٬٢إیرادات 

٪ من إجمالي المبيعات الخارجية. بلغ إجمالي مبيعات السنة المنتهية ١٠تمثل مبيعات المجموعة ألكبر عميلين بشكل منفصل أكثر من  
مليون درهم). یتم إدراج هذه اإلیرادات ضمن ٢٧٢٬٤أكبر عميلين  -٢٠٢١مليون درهم (٣٨٢٬٣لهؤالء العمالء  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١في  

قطاع التصنيع. 

٪ من إجمالي الموجودات غير المتداولة للقطاع. ١٠توجد موجودات غير متداولة أخرى مدرجة ضمن بند "أخرى" والتي تمثل أكثر من  ال  
من إجمالي  ٪١٠مليون درهم) والتي تمثل أكثر من  ١٠٨٬٧العراق بمبلغ  -٢٠٢١لم یكن هناك مبيعات مدرجة ضمن بند "أخرى" (

المبيعات. 
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٧٨

موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار - ٣٢
٥إلى  ١إن المجموعة لدیها عقود إیجار للعدید من المكاتب والصيدليات. عادًة ما تكون عقود اإلیجار ذات فترات إیجار تتراوح من  

دات المؤجرة. وبشكٍل عام، سنوات. إن التزامات المجموعة بموجب عقود اإلیجار الخاصة بها مضمونة بموجب حق ملكية المؤجر للموجو 
یحظر على المجموعة التنازل عن الموجودات المؤجرة أو تأجيرها من الباطن. 

إن المبالغ الدفتریة لموجودات حق االستخدام المثبتة والحركات خالل السنة كما یلي: 

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

-١٠٣٬٧ینایر ١في 
١٠٩٬١-))١(ب)(١٣دمج األعمال خالل السنة (إیضاح  مستحوذ عليه عند 

٦٨٬٣١٢٬٨االضافات 
٢٬٦)١٬٢(إعادة القياس 
) ٣٬٠()١٤٬٠(االستبعادات 

) ١٧٬٨()٣٦٬٩() ٨االستهالك (إیضاح 
١١٩٬٩١٠٣٬٧

أدناه كما یلي: إن المبالغ الدفتریة لمطلوبات عقود اإلیجار والحركات خالل السنة مبينة 

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

-٩٩٬٧ینایر ١في 
١١٢٬٦-))١(ب)(١٣مستحوذ عليه عند دمج األعمال خالل السنة (إیضاح  

٦٨٬٣١١٬٥االضافات 
٢٬٦)١٬٢(إعادة القياس 

) ٢٬٣(-) ٦(إیضاح خصومات اإلیجار
٥٬٥٢٬٤)١٠إیضاح ازدیاد في الفائدة (

) ٣٬٢()١٤٬٣(االستبعادات 
) ٢٣٬٩()٤٢٬٨(المدفوعات

١١٥٬٢٩٩٬٧

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

مصنفة إلى: 
٣٩٬٢٣١٬٩متداولة

٧٦٬٠٦٧٬٨غير متداولة 
١١٥٬٢٩٩٬٧دیسمبر ٣١في 
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٧٩

(تتمة)ومطلوبات عقود اإلیجارموجودات حق االستخدام  - ٣٢

فيما یلي المبالغ المثبتة في بيان الدخل الشامل الموحد: 

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

٣٦٬٩١٧٬٨) ٨مصاریف استهالك موجودات حق االستخدام (إیضاح 
٥٬٥٢٬٤) ١٠(إیضاح مصاریف الفوائد على مطلوبات عقود اإلیجار المثبتة ضمن تكاليف التمویل

١٧٬١٧٬٧) ٧مدفوعات اإلیجار المتغيرة مثبتة كمصروف تأجير (إیضاح 
) ٢٬٣(-) ٦(إیضاح خصومات اإلیجار

٥٩٬٥٢٥٬٦

٣١٬٦-٢٠٢١( ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١مليون درهم في السنة المنتهية في  ٥٩٬٩بلغ إجمالي التدفقات النقدیة الخارجة للمجموعة مبلغ  
والتي تتعلق بسداد مطلوبات عقود اإلیجار بما في ذلك عنصر مصاریف التمویل. یتم استخدام المتوسط المرجح لنسبة  مليون درهم)  

٪ سنوًیا. ٥االقتراض المتزایدة بمعدل 

تي تتضمن خيارات التمدید واإلنهاء. یتم التفاوض على هذه الخيارات من جانب اإلدارة  إن المجموعة لدیها العدید من عقود اإلیجار ال
دید لتوفير المرونة في إدارة محفظة الموجودات المؤجرة والتوافق مع احتياجات أعمال المجموعة. تقوم اإلدارة بإجراء األحكام الجوهریة لتح 

رجح إجراؤها بشكٍل معقول. وقد تم اإلفصاح عن تحليل استحقاق مطلوبات عقود ما إذا كانت خيارات التمدید أو اإلنهاء هذه من الم
. ٣٣اإلیجار في اإلیضاح 

إدارة المخاطر- ٣٣

تتعرض أنشطة المجموعة لعدد من المخاطر المالية وهي: مخاطر السوق (تشمل مخاطر صرف العمالت األجنبية ومخاطر األسعار 
للقيمة العادلة والتدفقات النقدیة) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. یركز برنامج إدارة المخاطر للمجموعة بشكل ومخاطر أسعار الفائدة  

عام على عدم القدرة على تنبؤ األسواق المالية ویسعى لتقليل التأثير السلبي المحتمل على األداء المالي للمجموعة. تتم إدارة المخاطر 
من قبل إدارة المجموعة.

مخاطر السوق 
ف إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق. وتتأل 

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 سعار حقوق الملكية. تشمل األدوات المالية المتأثرة بمخاطر السوق أ

المدینة التجاریة واألرصدة لدى البنوك والذمم المدینة األخرى واالستثمارات في أدوات حقوق الملكية. 

. ٢٠٢١و٢٠٢٢دیسمبر ٣١األقسام التالية بالمركز المالي كما في وتتعلق تحليالت الحساسية في 

إن حساسية بيان األرباح أو الخسائر الموحد ذي الصلة أو حقوق الملكية تنتج عن تأثير التغييرات المفترضة في مخاطر السوق المعنية. 
. ٢٠٢١و٢٠٢٢مبر دیس٣١یستند ذلك إلى الموجودات المالية والمطلوبات المالية المحتفظ بها في 

لم یطرأ أي تغيير على تعرض المجموعة لمخاطر السوق أو الطریقة التي تتم بها إدارة وقياس المخاطر. 
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مخاطر أسعار الفائدة أ)
لألداة المالية نتيجة حصول تغيرات في أسعار  إن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلية  

الفائدة في السوق. إن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة بالسوق تتعلق بشكل رئيسي بالتزامات الدیون غير المحوطة 
لدى المجموعة مع أسعار الفائدة المتغيرة. 

موحد للتغيرات الممكنة المعقولة في أسعار الفائدة مع بقاء كافة المتغيرات األخرى یبين الجدول التالي حساسية بيان األرباح أو الخسائر ال
ثابتة. 

إن حساسية بيان األرباح أو الخسائر الموحد هي تأثير التغيرات المفترضة في أسعار الفائدة على أرباح المجموعة لسنة واحدة، استنادًا  
. إن تأثير النقص في أسعار الفائدة ٢٠٢١دیسمبر  ٣١و٢٠٢٢دیسمبر  ٣١ها في  إلى السعر المتغير للمطلوبات المالية المحتفظ ب

على األدوات ذات المعدالت المتغيرة (باستثناء التزامات الدین المتحوط بشأنها) من المتوقع أن یكون مساویا ومعاكسًا لتأثير الزیادات 
المبينة أدناه: 

التأثير على الزیادة/ القروض والتسهيالت
األرباح للسنةالنقص واألخرى البنكية

مليون في نقط أساس مليون 
درهم درهم 

٢٠٢٢
١٬٦(٥٠+٣٢٠٬٥(

-٥٠١٬٦

٢٠٢١
١٬٣(٥٠+٢٦٩٬٤(

-٥٠١٬٣
مخاطر العمالت األجنبية)ب

ـــعار العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات   ـــبب التغيرات في إن مخاطر أســــــ ـــتقبلية ألداة مالية بســــــ النقدیة المســــــ
أســــــعار تحویل العمالت األجنبية. وإن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في ســــــعر صــــــرف العمالت األجنبية یتعلق بشــــــكل رئيســــــي 

باألنشطة التشغيلية للمجموعة.

ـــــــــعا  ـــــــــرف العمالت األجنبية الحالية والمتوقعة وعمالت تقوم المجموعة بإدارة مخاطر عملتها من خالل التقييم المنتظم لحركات أســ ر صــ
المجموعة المستحقة الدفع.

تنتج مخاطر صــرف العمالت األجنبية من المبيعات والمشــتریات والموجودات أو المطلوبات المثبتة والمصــنفة بشــكل رئيســي بعملة غير 
العملة المستخدمة للمنشأة.

یوضــــح الجدول أدناه الحســــاســــية مقابل أي تغيير محتمل معقول في ســــعر صــــرف الدرهم اإلماراتي مقابل العمالت األجنبية، مع بقاء 
ــبـب التغيرات في القيمـة العـادلـة للموجودات والمطلوبـات النقـدیـة  ــامـل الموحـد (بســــــــــــ كـافـة المتغيرات األخرى ثـابتـة، في بيـان الـدخـل الشــــــــــــ

الحساسة للعملة).
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(تتمة)مخاطر العمالت األجنبيةب)

إن تأثير النقص في معدالت العمالت من المتوقع أن یكون مساویا ومعاكسًا لتأثير الزیادات المبينة.

التأثير علىالزیادة رصيد
األرباحفي أسعار صرف العمالتمستحق القبض/ 
مليون درهمالدرهمإلى (مستحق الدفع)

٢٠٢٢
)٠٬١(٪٥+)٢٬٧(اليورو 

-٠٬١٪٥

٢٠٢١
)٠٬٣(٪ ٥+) ٥٬٢(اليورو

-٠٬٣٪ ٥

مخاطر األسعارج)
إن األســـهم المدرجة الخاصـــة بالمجموعة معرضـــة لمخاطر أســـعار الســـوق الناتجة من عدم التأكد حول القيمة المســـتقبلية لألوراق المالية  

االستثماریة. ومع ذلك، ال تتعرض المجموعة لمخاطر األسعار نظرًا ألن ليس لدیها أوراق مالية مدرجة في تاریخ إعداد التقریر المالي.

مخاطر االئتمان 
اآلخر. تتعرض مخاطر االئتمان هي المخاطر التي یفشل فيها أحد طرفي أداة مالية في تسدید التزام ویتسبب في خسارة مالية للطرف  

المجموعة إلى المخاطر االئتمانية على أرصدتها البنكية وذممها المدینة كما یلي.

الذمم المدینة التجاریة هي المبالغ المستحقة من العمالء عن البضاعة المباعة في سياق العمل العادي. وهي مستحقة السداد بشكل عام 
ًا على أنها متداولة. یتم تثبيت الذمم المدینة التجاریة مبدئًيا بمبلغ غير مشروط ما لم یوم، وبالتالي یتم تصنيفها جميع١٨٠-٩٠خالل 

التجاریة بهدف تحصيل  المدینة  بالذمم  تحتفظ المجموعة  العادلة.  بالقيمة  تسجيلها  یتم  كبيرة، عندما  تمویل  مكونات  تحتوي على  تكن 
بال قياسها الحقًا  وبالتالي  التعاقدیة  النقدیة  سياسات التدفقات  تفاصيل  اإلفصاح عن  تم  الفعلية.  الفائدة  باستخدام طریقة  المطفأة  تكلفة 

. ٦-٣االنخفاض في القيمة للمجموعة في إیضاح 
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مخاطر االئتمان (تتمة) 
، ٩المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  بالنسبة للذمم المدینة التجاریة، تقوم المجموعة بتطبيق المنهجية المبسطة والتي یسمح بها 

حيث تتطلب المنهجية المبسطة أن یتم تثبيت الخسائر المتوقعة على مدى عمر االستخدام من التثبيت األولي لهذه الذمم المدینة. ولقياس 
االئتمانية المشتركة وعدد أیام التأخر عن الخسائر االئتمانية المتوقعة، یتم تجميع الذمم المدینة التجاریة بناًء على خصائص المخاطر  

التي تؤثر على قدرة  الحالية والمستقبلية حول عوامل االقتصاد الكلي  السابقة لتعكس المعلومات  السداد. یتم تعدیل معدالت الخسائر 
صاد الكلي طویل األجل نظًرا ألن العمالء على تسویة الذمم المدینة.  بالنسبة للعامل المستقبلي، لم یتم األخذ في االعتبار عامل االقت

استحقاق الفواتير عادًة ما یكون أقل من عام واحد وبالتالي یتم تعدیل المعدالت السابقة فقط على أساس التدهور في الظروف االقتصادیة 
المستقبلية. 

تعرض أثناء حساب خسائر االئتمان  یتم تخصيم الضمان حسب تقدیرات الخسارة بافتراض التعثر وبالتالي ال یتم استخدامها لتعدیل ال
المتوقعة.  تقوم المجموعة بالحد من تعرضها لمخاطر االئتمان من خالل االستثمار مع األطراف المقابلة التي تتمتع بالسمعة الموثوق 

بها في السوق. ال تتوقع إدارة المجموعة عدم قدرة أي طرف مقابل جوهري على الوفاء بالتزاماته.

المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان على الذمم المدینة التجاریة للمجموعة باستخدام مصفوفة مخصصات:فيما یلي 

٢٠٢٢
خسائر مخصص خسائر إجمالي  
االئتمان المتوقعة االئتمان المتوقعة القيمة 
مليون مليون 
درهم درهم 

٪٥٩٧٬٦٤٤٬٣٧٬٤عام ذمم مدینة تجاریة ذات مخصص 
٪١٣٤٬٣١٣٤٬٣١٠٠مخصص محدد لذمم مدینة 

٩٬٧٣١٦٬١٧٨

٢٠٢١
خسائر مخصص خسائر إجمالي  
االئتمان المتوقعة االئتمان المتوقعة القيمة
مليون مليون 
درهم درهم 

٪ ٥٢٧٬٠٥٠٬٠٩٬٥ذمم مدینة تجاریة ذات مخصص عام 
٪ ١٢٢٬٤١٢٢٬٤١٠٠مخصص محدد لذمم مدینة 

٤٬٦٤٩١٧٢٬٤

األدوات المالية والودائع النقدیة
تتم إدارة مخاطر االئتمان الناتجة عن األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى من قبل المجموعة من خالل استثمار أموال 

األطراف المقابلة المعتمدة وذات السمعة الطيبة ومن خالل حدود االئتمان المخصصة لكل طرف مقابل. تقتصر الودائع الفائض فقط مع  
البنكية والودائع ألجل على المؤسسات المالية ذات جودة ائتمانية عالية. وبناًء عليه، تعتبر خسائر االئتمان المتوقعة مقابل األرصدة 

كما في تاریخ التقریر. إن مخاطر االئتمان على الموجودات المالية األخرى یتم تقييمها على أنها بالحد األدنى البنكية في أدنى مستویاتها  
أنها محتفظ بها مع األطراف المقابلة الذین یتمتعون بمالءة مالية جيدة بناًء على عملية  إلى معدالت التعثر السابقة وحقيقة  استنادًا 

التصنيف الداخلي للشركة.
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مخاطر االئتمان (تتمة) 
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة وذمم مدینة أخرى 

بالنسبة للمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة والذمم المدینة األخرى، قامت اإلدارة بتقييم الرصيد بشكل منفصل والتأثير المحسوب 
غير جوهري.

االئتمان الناتجة عن الموجودات المالية األخرى، بما في ذلك الذمم المدینة األخرى، فإن تعرض المجموعة لمخاطر بخصوص مخاطر  
االئتمان ینتج من عجز الطرف المقابل، مع أقصى حد للتعرض الذي یساوي القيمة المدرجة لهذه الموجودات. 

تركزات المخاطر الزائدة 
ن األطراف المقابلة في أنشطة متشابهة، أو في أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية، أو عندما یكون تنتج التركيزات عندما یشترك عدد م

لهم سمات اقتصادیة مماثلة مما قد یجعل عندهم االستعداد لمواجهة التزامات تعاقدیة تتأثر بشكل مماثل بالتغيرات في الظروف االقتصادیة
الحساسية النسبية ألداء المجموعة نحو التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال بذاته. أو السياسية أو غيرها. تشير التركيزات إلى 

الزائدة، تتضمن سياسات وإجراءات المجموعة إرشادات محددة تركز على االحتفاظ بمحافظ مالية  من أجل تجنب تركيزات المخاطر 
المحددة وإدارتها. متنوعة. وبالتالي یتم السيطرة على تركيزات مخاطر االئتمان 

مخاطر السيولة 
إن الجدول المشار إليه أدناه یلخص استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة: تم تحدید االستحقاقات التعاقدیة للمطلوبات المالية على  

االستحقاق من قبل اإلدارة لضمان أساس الفترة المتبقية من تاریخ إعداد التقاریر المالية حتى تاریخ االستحقاق التعاقدي. تتم مراقبة مواعيد  
عاقدیة:الحفاظ على السيولة الكافية. فيما یلي مواعيد استحقاق المطلوبات في تاریخ إعداد التقاریر المالية استنادًا إلى ترتيبات السداد الت

٢٠٢٢
أكثر من أقل من 
المجموع سنوات ٥سنوات ٥من سنة إلى سنة
مليون مليون مليون مليون 
درهم درهمدرهم درهم 

٤٩٣٬٨--٤٩٣٬٨ذمم دائنة تجاریة ومبالغ مستحقة الدفع 
٦١٬٩١٦٠٬٢٦٠٠٬٨٨٢٢٬٩البنكيةالقروض والتسهيالت 
١٢٥٬١-٤٣٬٧٨١٬٤مطلوبات عقود ایجار 

٤٬٥٩٩٦٬٢٤١٨٬٦٠٠٨٬٤٤١١٬

٢٠٢١
أكثر من أقل من 
المجموع سنوات٥سنوات٥من سنة إلى سنة 
مليون مليون مليون مليون 
درهم درهم درهم درهم 

٥٤٩٬٠--٥٤٩٬٠ذمم دائنة تجاریة ومبالغ مستحقة الدفع 
٧٣٤٬٤٨٠٨٬٧-٧٤٬٣القروض والتسهيالت البنكية

١٠٦٬٠-٣٧٬٤٦٨٬٦مطلوبات عقود ایجار 

٧٬٦٦٠٦٬٦٨٤٬٧٣٤١٬٤٦٣٬٧
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إدارة رأس المال
ــتمراریة من أجل توفير   ــلة أعمالها وفقًا لمبدأ االســـــ تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في ضـــــــمان قدرة المجموعة على مواصـــــ

لخفض تكلفة رأس المال.عوائد للمساهمين والمزایا للشركاء اآلخرین والحفاظ على هيكل رأس المال األمثل  

ومن أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعدیله، فقد تقوم المجموعة بتعدیل مبالغ توزیعات األرباح المدفوعة للمســــــــــــــاهمين أو إعادة 
ـــــــناعة، تراقب  ـــــــيًا مع اآلخرین في الصــ ـــــــهم جدیدة أو بيع موجودات لتخفيض الدیون. تماشــ ـــــــدار أســ ـــــــاهمين أو إصــ رأس المال إلى المســ

لمجموعة رأس المال على أســاس نســبة المدیونية. یتم احتســاب هذه النســبة بقســمة صــافي الدین على مجموع رأس المال. یتم احتســاب ا
متداولة وغير متداولة" كما هو موضـح في بيان المركز المالي  وتسـهيالتبنكية (بما في ذلك "قروض وتسـهيالتصـافي الدین كقروض
. یتم حســــــاب مجموع رأس المال على أســــــاس "حقوق الملكية" كما هو  لدى البنوك والنقد في الصــــــندوق األرصــــــدةالموحد) مطروًحا منه  

موضح في بيان المركز المالي الموحد مضافًا إليها صافي الدین.

إن نسبة المدیونية في نهایة السنة كانت على النحو التالي: 
٢٠٢٢٢٠٢١
مليون مليون 
درهم درهم

٧٧٠٬٥٧١٩٬٤بنكية قروض وتسهيالت 

) ٣٬١٥٩()٣٬٩٢(األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق ناقصًا: 

٢٬٦٧٨١٬٥٦٠صافي الدین 

٢٬٩٢٨٨٬٩٦٣إجمالي حقوق الملكية 

٠٬٧٠٬٦صافي نسبة الدین إلى حقوق الملكية (أضعاف) 

إدارة رأس المال الخاص بالمجموعة، من بين أموٍر أخرى، إلى ضمان وفاء المجموعة بتعهداتها المالية لتحقيق هذا الهدف الكلي، تهدف 
المرتبطة بالبنوك والقروض األخرى التي تحدد متطلبات هيكل رأس المال. وإن اإلخفاق في الوفاء بالتعهدات المالية سوف ُیعطي البنوك 

ات. الحق في المطالبة الفوریة بالقروض والسلفي

. ٢٠٢١و٢٠٢٢دیسمبر ٣١لم یتم إجراء تغييرات في أهداف وسياسات وإجراءات إدارة رأس المال خالل السنتين المنتهيتين في 

قياس القيم العادلة- ٣٤
ين المشاركين إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم قبضه لبيع بند موجودات ما أو المدفوع لتحویل بند مطلوبات ما في معاملة منتظمة ب

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

بشروط مجحفة.

القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة 
التقریر الماليفي تاریخ إعداد  المدرجةاإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها ترى 
أو في حالة  الموجوداتألن  نظرًا   استحقاق قصيرة األجل  آجال  لها  العادلة  بالقيمة  بالفعل  قياسها  یتم  لم  التي  القروض والمطلوبات 

.القروض والتسهيالتب تعكس أسعار الفائدة السائدة المخاطر المرتبطة و یتم إعادة تسعيرها بشكل متكرر والتسهيالت 

قيمة العادلةأساليب التقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس ال
نات یتم تحدید القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية باستخدام أساليب التقييم المماثلة واالفتراضات المستخدمة في البيا 

. ٢٠٢١دیسمبر ٣١المالية الموحدة السنویة للسنة المنتهية في 

قياسها بالقيمة العادلة على أساس متكرر القيمة العادلة للموجودات المالية للمجموعة والتي یتم 
یتم قياس بعض الموجودات المالية للمجموعة بالقيمة العادلة في نهایة فترة التقاریر المالية.
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قياس القيم العادلة (تتمة)- ٣٤

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 

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١الموجودات
مليون درهمدرهم مليون 

القيمــة العــادلــة من 
أو  ــاح  خالل األربــ

الخسائر:
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 ـــات  الـمـطـلـوبــــ أو 
مباشـــــرة (كأســـــعار) أو 
غير مباشــــــرة (مشــــــتقة  

األسعار)من 

 حقوق ــة  تكلفــــ
الملكية

 معدل النمو
  الخصــــــم لعدم

إمــــــــكــــــــانــــــــيــــــــة  
التسویق

 ــــــدل ـــــــ ــعــ ـــــــــــ مــ
الخصم

معدل النمو
 الخصـم لعدم

ـــة  ــانــــــيــــ إمــــــكـــــ
التسویق

القيمــة العــادلــة من 
خالل بنود الــدخــل  
الشـــــــــامل األخرى:  
ــتثمــــارات في   اســــــــــــ
الــمــلــكــيــــــــة   حــقــوق 

-٠٬٣المتداولة
المســــــــتوى  

١

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

ال شيءال شيءالمطلوبات المماثلة.
١٩٬٨١٩٬٥

مجموعة االستبعاد 
تسلسل القيمة العادلة كما في 

القيمة  
العادلة 

٢٠٢٢٢٠٢١
مليون درهممليون درهم 

٢المستوى )١٬٥(٢٥٬٢سقف سعر الفائدة
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قياس القيم العادلة (تتمة)- ٣٤
تسلسل القيمة العادلة 

یات من یقدم الجدول التالي تحليل األدوات المالية وغير المالية التي یتم قياسها الحقًا للتثبيت األولي بالقيمة العادلة، مقسمة إلى المستو 
القيمة العادلة ملحوظة:استنادًا إلى الحد الذي تكون فيه ٣إلى ١

المستوى األول: المدرجة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة
  المستوى الثاني: أساليب تقييم تستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزم لقياس القيمة العادلة (مدخالت ملحوظة بصورة مباشرة أو

غير مباشرة)، و
.(مدخالت غير ملحوظة) المستوى الثالث: أساليب تقييم تستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزم لقياس القيمة العادلة

ركات التابعة الجوهریة المملوكة بشكل جزئيالش- ٣٥
إن المعلومات المالية للشركات التابعة التي لها حصص جوهریة غير مسيطرة قد تم عرضها أدناه: 

نسبة حصة الملكية المملوكة للحصص غير المسيطرة: 

٢٠٢٢٢٠٢١مكان
نسبةنسبة التأسيس 

الملكيةالملكية والعمليات االسم 
٪ ٥٥٪٥٥اثيوبياش.ع.مِ فارماسيوتيكلزجلفار 

٢٠٢٢٢٠٢١
درهم درهم 
مليون مليون 

األرصدة المتراكمة للحصص غير المسيطرة الجوهریة: 
١١٬٧٧٬١(و)) ١٤ش.ع.م (إیضاح ِ فارماسيوتيكلزجلفار 

األرباح المخصصة للحصص غير المسيطرة الجوهریة:
٠٬٨)٢٬٣((ه)) ١٤ش.ع.م (إیضاح ِ فارماسيوتيكلزجلفار 

إن المعلومات المالية الملخصة لهذه الشركات التابعة مدرجة أدناه. تستند المعلومات إلى المبالغ قبل الحذوفات داخل الشركة.

٢٠٢٢٢٠٢١
جلفار جلفار 

فارماسيوتيكلز فارماسيوتيكلز 
ش.ع.مش.ع.م
مليون مليون 
درهم درهم 

بيان األرباح أو الخسائر  
١٦٬٥٩٬٧إیرادات من عقود العمالء

) ٥٬٩()٨٬٩(تكلفة المبيعات 
) ١٬٣()١٬٣(والبيع والتوزیع مصاریف إداریة

-)٩٬٥(التضخم بسبب شدةتعدیل 
٠٬١-دخل آخر 

٢٬٦)٣٬٢(أرباح قبل الضریبة 
) ٠٬٨()٨١٬(ضریبة الدخل 
١٬٨)٥٬٠(األرباح للسنة 

-١٥٬٢الخسائر الشاملة األخرى للسنةبنود 
١٠٬٢١٬٨للسنة إجمالي الدخل الشامل

٤٬٦٠٬٨العائدة إلى الحصص غير المسيطرة
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(تتمة)الشركات التابعة الجوهریة المملوكة بشكل جزئي  - ٣٥
٢٠٢٢٢٠٢١
جلفارجلفار 

فارماسيوتيكلزفارماسيوتيكلز 
ش.ع.مش.ع.م
مليون مليون 
درهمدرهم 

بيان المركز المالي 
ممتلكات ومكائن ومعدات
٩٬٦٣٬٥(موجودات غير متداولة)

٤٬٨٦٬٨مخزون (موجودات متداولة)
٢٬٩٣٬٨مدینون تجاریون وآخرون (موجودات متداولة) 

أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق 
١٧٬٠٩٬٧(موجودات متداولة)

دائنون تجاریون وآخرون ومبالغ مستحقة الدفع
)٨٬٠()٨٬٤((مطلوبات متداولة)

٢٥٬٩١٥٬٨إجمالي حقوق الملكية
العائدة إلى:

١٤٬٢٨٬٧مساهمي الشركة األم
١١٬٧٧٬١حصة غير مسيطرة

٢٠٢٢٢٠٢١
جلفار جلفار 

فارماسيوتيكلز فارماسيوتيكلز 

ش.ع.مش.ع.م
مليون مليون 
درهم درهم 

بيان التدفقات النقدیة 
)٠٬١(٨٬٧تشغيلية

)٠٬٤(-استثماریة

)٠٬١()٠٬٢(تمویلية
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ألدوات المالية المشتقةا-٣٦

، أبرمت المجموعة اتفاقية "سقف سعر الفائدة" للتحوط من تعرضها لتغيرات في التدفقات ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في  
الفوائد على القروض المشتركة من البنوك المحلية.بسبب سدادالنقدیة 

المتاحة. بموجب ها تسهيالتمن  ٪  ٦٨نسبةل على  دخلت الشركة في اتفاقية "سقف سعر الفائدة"، والذي یثبت سعر الفائدة بشكل فعا 
األساسي.رصيد  المحدد مسبًقا على  تصل حتى سقف سعر الفائدة البمعدالت متغيرةشروط هذه االتفاقية، تقوم المجموعة بدفع سعر فائدة  

طابق مع شروط القروض المشتركة  هناك "عالقة اقتصادیة" بين البند المتحوط بشأنه وأداة التحوط حيث أن شروط سقف سعر الفائدة تت
لعالقات التحوط، حيث أن  ١:١(أي المبلغ اإلسمي واالستحقاق والسداد وتواریخ إعادة التعيين). أنشأت المجموعة معدل تحوط بنسبة  

طریقة اختبار فعالية التحوط، تستخدم المجموعة  وبغرض  المخاطر األساسية لسقف سعر الفائدة مطابقة لعنصر المخاطر المحوطة.  
المخاطر المشتقات االفتراضية وتقارن التغيرات في القيمة العادلة ألداة التحوط مقابل التغيرات في القيمة العادلة للبند المتحوط العائد إلى 

المحوطة. 

یمكن أن تنشأ عدم فعالية التحوط من: 
 تطبيق منحنى سعر فائدة مختلف لخصم البند المتحوط بشأنه وأداة التحوط
 فات في توقيت التدفقات النقدیة للبند المغطى وأداة التحوط االختال
مخاطر االئتمان لألطراف المقابلة على تحركات القيمة العادلة ألداة التحوط والبند المتحوط بشأنه تباین تأثير

غ االسمية للتحوط كما یلي:إن القيمة العادلة والمباللغرض محاسبة التحوط، یتم تصنيف عقد المقایضة كتحوطات للتدفقات النقدیة.
٢٠٢٢

المبلغ القيمة العادلة  االسميالسلبية 
مليون مليون  درهم درهم 

٢٥٬٢٤٥٠٬٠سقف سعر الفائدة 

٢٠٢١ المبلغالقيمة العادلة 
االسميالسلبية  مليون مليون 
درهم درهم  

١٬٥٤٥٠٬٠سقف سعر الفائدة 

مليون درهم  ٢٦٬٩غير محققة بمبلغ  أرباحتم إدراج  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١، وكما في  ساري المفعولباعتبارهالفائدة  سعرسقفتم تقييم  ی
ضمن حقوق الملكية كاحتياطي تحوط التدفقات النقدیة.) مليون درهم١٬٥خسارة غير محققة -٢٠٢١(

مليون درهم تتعلق بإطفاء القيمة الزمنية على  ١٬٣صنيف مبلغ  ، قامت المجموعة بإعادة ت٢٠٢٢دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في  
ال شيء). -٢٠٢١مدى فترة التحوط فيما یتعلق بالسنة (

- ٢٠٢١مليون درهم (٢٦٬٧من  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١كاحتياطي تحوط التدفقات النقدیة ضمن حقوق الملكية كما في  المدرج  المبلغ  إن
. عند استحقاق سقف سعر الفائدةخالل فترة تنتهي أن یؤثر على األرباح أو الخسائر أساسيل من المتوقع بشكمليون درهم) ١٬٥سلبي 

لم یكن هناك عدم فاعلية مثبتة ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد حيث أن ذلك لم یكن جوهرًیا بالنسبة للبيانات المالية الموحدة 
.ككل
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دولة اإلمارات العربية المتحدةالشركات في  الدخل على  ضریبة -٣٧

في شـــأن  ٢٠٢٢) لســـنة  ٤٧، أصـــدرت وزارة المالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة المرســـوم بقانون اتحادي رقم (٢٠٢٢دیســـمبر  ٩في  
مارات  الضـــریبة على الشـــركات واألعمال (قانون ضـــریبة الشـــركات أو القانون) لفرض نظام ضـــریبة اتحادیة على الشـــركات في دولة اإل

.٢٠٢٣یونيو ١یسري مفعول نظام ضریبة الشركات على الفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد العربية المتحدة.

٪ على  ٠سـتطبق ضـریبة بنسـبة  .٪٩وبشـكل عام، سـتخضـع األعمال التجاریة في دولة اإلمارات العربية المتحدة لضـریبة شـركات بنسـبة  
ــع للضــــــریبة الذي ال ی ٣٧٥٬٠٠٠تجاوز حدًا معينًا یتم تحدیده بموجب قرار صــــــادر عن مجلس الوزراء (متوقع أن یكون الدخل الخاضــــ

وعالوة على ذلك، ال تزال هناك العدید من القرارات األخرى التي لم یتم االنتهاء درهم بناًء على المعلومات الصـــــــادرة عن وزارة المالية).
ـــدر بقرار عن مجلس الوزراء  ـــتصــــ ــع  منها بعد، والتي ســــ ـــریبي ودخلها الخاضـــــ ــعها الضــــ ـــآت من تحدید وضـــــ وتعتبر مهمة لتمكين المنشــــ

، اعتبرت الشــركة أن القانون لم یتم ٢٠٢٢دیســمبر ٣١لذلك، ولحين صــدور هذه القرارات المهمة من مجلس الوزراء كما في  للضــریبة.
وســــتواصــــل الشــــركة  .٢٠٢٢دیســــمبر  ٣١ضــــرائب الدخل كما في  -١٢من منظور المعيار المحاســــبي الدولي رقم فعليســــنه بشــــكل 

-١٢متابعة توقيت إصــــدار تلك القرارات المهمة عن مجلس الوزراء لتحدید وضــــعها الضــــریبي وتطبيق المعيار المحاســــبي الدولي رقم 
ضرائب الدخل.

مؤجلة، بمجرد صــــــــدور القرارات  تعمل الشــــــــركة حاليًا على تقييم التأثير المحتمل على البيانات المالية، من منظور الضــــــــرائب الحالية وال
الهامة عن مجلس الوزراء.

إعداد التقاریر المالية في االقتصادیات شدیدة التضخم-٢٩إتباع المعيار المحاسبي الدولي رقم  -٣٨

حيث تجاوز معدل التضخم المتراكم لمدة ،٢٩تضخم بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  شدید الإثيوبيا على أنها اقتصاد  اعتبارتم  
التابعة  ةغير النقدیة للشركالموجودات والمطلوباتإدراجإعادة  ٢٩رقمالمعيار المحاسبي الدوليیستوجب.  ٪١٠٠نسبة ثالث سنوات
إلى تحویلها التقاریر قبل  إعدادباستخدام مؤشر أسعار المستهلك بالعملة المحلية لوحدة  ،لتعكس أسعارها الحاليةا إثيوبي في  للمجموعة  

لمجموعة. المستخدمة لدى االعملة 

كما . في إثيوبيا مؤشر أسعار المستهلك  حسب٪  ١٠٧نسبةمعدل التضخم التراكمي لمدة ثالث سنواتبلغ،  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١في  كما  
مما أدى إلى زیادة بنسبة  ،نقطة٣٢٨٬٩نقطة وأغلق عند  ٢٤٨٬٧إلىمؤشر أسعار المستهلك في بدایة الفترة المشمولة بالتقریروصل
اقتصاد شدید التضخم لألغراض تعتبرمثل الوضع االقتصادي المتدهور، االستنتاج بأن إثيوبيا ،المؤشرات النوعيةحيث تؤكد ٪.  ٣٢٬٢

. ٢٠٢٢دیسمبر ٣١المحاسبية للسنة المنتهية في 

البر اإلثيوبي، أن تعيد إدراج بياناتها المالية لتعكس آثار التضخم وفقًا  لذلك، یجب على المنشآت التي تكون عملتها المستخدمة هي  
یجب إعادة اإلدراج كما لو كان االقتصاد اإلثيوبي في حالة تضخم شدید باستمرار؛ باستخدام مؤشر .٢٩للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

أسعار عام یعكس التغيرات في قوة شراء العملة.



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

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في 

٩٠

(تتمة) إعداد التقاریر المالية في االقتصادیات شدیدة التضخم-٢٩ر المحاسبي الدولي رقم  إتباع المعيا-٣٨

، تم استيفاء جميع الشروط لشركة جلفار فارماسيوتيكلز ش.م.ع ("جلفار اثيوبيا")، وهي شركة تابعة تعمل ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١كما في
تأثيربغرض إجراء التعدیالت الالزمةفي إثيوبيا، في هذا التاریخ   "إعداد ٢٩التضخم بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  لتعكس 

تتطلب المعایير الدولية إلعداد التقاریر  نهایة السنة.لاالتضخم" في البيانات المالية الخاصة بهشدیدةات  یادالتقاریر المالية في االقتص 
القوة الشرائيةما یوازي  التضخم إلى  شدیدالمالية إعادة إدراج البيانات المالية ألي منشأة تكون عملتها المستخدمة هي عملة اقتصاد  

التقریر المالي. الحالية في نهایة فترة إعداد 

٣١تم تصنيف صافي المركز غير النقدي (باستثناء حقوق الملكية) من خالل تطبيق الفرق في مؤشر أسعار المستهلك من  ی
الخسارة الموحد إلى الحد  وأمليون درهم في بيان الربح ٠٬٢مما أدى إلى خسارة بقيمة ٢٠٢٢دیسمبر ٣١إلى ٢٠٢١دیسمبر 

الذي تقرر أنه قابل للتحصيل. 

ومع ذلك، یتم تطبيق  لتضخم.حسب ااإلعالن عن الموجودات والمطلوبات النقدیة بوحدة القياس الحالية وال یتم تعدیلها  تم بالفعل  ی
التضخم في  شدة  بسببتعدیل  الوبالنسبة لصافي المركز النقدي، یتم إجراء  القوة الشرائيةمؤشر أسعار المستهلك لقياس فقدان  

مليون درهم مع رصيد مساوي لبنود الدخل الشامل االخرى.٩٬٥الدخل الشامل الموحد، بمبلغ بيان

٢٠٢٢للسنة الحالية باستخدام حركة مؤشر الفترة المعنية لسنة الموحدتم تصنيف بيان الدخل الشامل  ی .

یمثل تأثير تصنيف البنود والذي،في بنود الدخل الشامل األخرى كمبالغ محصلة مليون درهم ١٦٬٨المجموعة بتثبيت مبلغ تقوم
٣١غير النقدیة من تاریخ االستحواذ عليها من خالل تطبيق التقلبات في مؤشر أسعار المستهلك من تاریخ االستحواذ حتى  

یكون قابل للتحصيل. المتوقع أن إلى الحد ٢٠٢١دیسمبر 

التضخم بسبب شدة تعدیل البشكل عام، أدى مليون درهم.٣١٬٧، بلغت خسارة المجموعة ٢٠٢٢دیسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في 
مليون درهم.٩٬٥إلى خسارة بقيمة 

المتحدة، اإلمارات العربيةدولةللضریبة أو قابلة للخصم الضریبي في أي من إثيوبيا أوال تخضعالتضخم  بسبب شدة  تعدیالت  ال إن  
مما یؤدي إلى فرق ضریبي دائم. 

معلومات المقارنة-٣٩

ال تؤثر إعادة التصنيف جرى إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة المقابلة للسنة السابقة حتى تتوافق مع العرض الحالي للسنة الحالية.
هذه على الخسارة أو حقوق ملكية المساهمين المعلن عنها سابقًا. 
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