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مجلس اإلدارة
الصيدلي

السيد أكرم عبد اللطيف جراب  /رئيس مجلس اإلدارة

الصيدلي

السيد أسامة محمد مرتضى يعيش /نائب رئيس مجلس اإلدارة.

األعضــــاء
الصيدلي

السيد عبد الرحيم نزار جردانة

السادة

املؤسسة العامة للضمان االجتماعي :
وميثلها الدكتور حسن السعد (املقعد األول).
وميثلها الدكتور فادي العالونة (املقعد الثاني) حتى تاريخ  ٢٧نيسان .٢٠١٩
وميثلها الدكتور قاسم الزعبي (املقعد الثاني) من تاريخ  ١٢حزيران ٢٠١٩

الصيدلي

السيد منذر نبيه حسن النابلسي.

املهندس

السيد رمزي رؤوف جريس سلفيتي.

السـادة

شركة أبو جابر إخوان :
وميثلها السيد زيد فريد ناصيف .

السـادة

شركة عبد الرحيم جردانة وأوالده:
وميثلها املهندس السيد مهند أكرم عبد اللطيف جراب.

املهندس

السيد عدنان خلف حامد السواعير من تاريخ ٢٠١٩/٤/٢٧

السيد

أسامة منير عوض فتالة

مدققو احلسابات

برايس وترهاوس كوبرز.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
األخوة املساهمني الكرام،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
بإســمي وبإســم أعضــاء مجلــس اإلدارة نرحــب بكــم بالهيئــة العامــة الرابعــة واألربعــن لشــركة دار الــدواء للتنميــة واالســتثمار املســاهمة
العامــة احملــدودة.
لقــد شــهد العــام املنصــرم مجموعــة كبيــرة مــن التحديــات والصعوبــات والتــي اســهمت بشــكل مباشــر فــي حتقيــق خســائر بلغــت حوالــي
ســبعة ونصــف مليــون دينــار ،وقــد عــزت إدارة الشــركة التنفيذيــة أســبابها الرئيســة ملــا يلــي:

 .١االضطرابــات السياســية واالقتصاديــة فــي املنطقــة العربيــة والتــي كان لهــا االثــر املباشــر فــي عــدم حتقيــق اخلطــة البيعيــة فــي
بعــض االســواق .
 .٢تأخــر تســجيل بعــض االدويــة فــي الســوق اجلزائــري لعــام  ،٢٠١٩وذلــك نظــرا للظــروف السياســية واالقتصاديــة التــي مــرت بالســوق
اجلزائــري  ،وهــذا األمــر أدى لتأخيــر توفيــر مســتحضراتنا خــال أشــهر التأخيــر وبالنتيجــة انخفضــت مبيعاتنــا الفعليــة للســوق
اجلزائــري بشــكل جوهــري عمــا كان متوقعــا وفــق موازنتنــا التقديريــة بحوالــي ثــاث ماليــن و ثمامنائــة الــف دينــار أردنــي.
 .٣خســائر إعــادة تعويــض بعــض الــوكالء بقيمــة البضاعــة املرجتعــة واملنتهيــة الصالحيــة مــع أثــر تطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر
املاليــة رقــم ( )١٥وخاصــة فــي الســوق االماراتــي والســوق الســعودي والتــي بلغــت حوالــي ثمانيــة ماليــن دينــار ممــا كان لــه اثــر كبيــر
فــي زيــادة اخلســارة فــي عــام  ٢٠١٩ورصيــد اخلســائر املتراكمــة لألعــوام  ٢٠١٨و  ٢٠١٧مــع اعــادة اصــدار القوائــم املاليــة لهــذه الســنوات.
 .٤تكلفــة االســتغناء عــن خدمــات العديــد مــن املوظفــن والــذى ادى الــى صــرف مبلــغ تعويضــي بقيمــة  ٢مليــون دينــار اردنــي
كمســتحقات انهــاء خدمــات وفقــا لعقــد العمــل اجلماعــي الــذي مت توقيعــه مــع النقابــة العامــة للعاملــن فــي اخلدمــات الصحيــة
حتــت رعايــة وزارة العمــل .
لقــد ابــرزت الظــروف السياســية واالقتصاديــة فــي أســواقنا التقليديــة باإلضافــة للظــروف التنافســية التــي متــر بهــا الصناعــات الدوائيــة
اجلنيســة وقــرارات وزارات الصحــة املســتمرة بتخفيــض اســعار االدويــة مجموعــة كبيــرة مــن التحديــات والتــي يتوجــب التعامــل معهــا بحــزم
وايجــاد الفــرص البديلــة بالســرعة املمكنــة لتجــاوز تلــك التحديــات والتغلــب عليهــا.
لقــد حرصــت ومنــذ اليــوم االول لتســلمي مهــام رئاســة مجلــس إدارة شــركتكم الكرميــة علــى متابعــة الصعوبــات والتحديــات والفــرص
االســتثمارية املتاحــة للشــركة والعمــل علــى اســتحداث اخلطــط قصيــرة وطويلــة االجــل والتــي تضمــن االســتمرارية لهــذه الشــركة العريقــة
 ،ومــن اهــم االمــور التــي مت التركيــز عليهــا خــال العــام املاضــي مــا يأتــي:
 -١االســتمرار فــي اســتقطاب الكفــاءات ملوظفــي اإلدارة العليــا باالضافــة الــى مــدراء بعــض االســواق اخلارجيــة الرئيســية ممــن
يتمتعــون باخلبــرة واملعرفــة فــي الصناعــات الدوائيــة والتــي تعــد ضــرورة فــي النهــوض بتلــك االســواق وايجــاد الفــرص التــي تســهم
فــي زيــادة احلصــة الســوقية للشــركة .
 -٢االســتمرار فــي تعديــل وتطويــر الهيــكل التنظيمــي للشــركة مبــا فيهــا دمــج بعــض الدوائــر واملهــام الوظيفيــة ممــا يســهم فــي
زيــادة الفعاليــة واالجنــاز وتخفيــض التكاليــف الثابتــة .
 -٣اعــادة ترتيــب العالقــات التجاريــة مــع الــوكالء مبــا فيهــا تغييــر لبعــض الــوكالء واســتقطاب وكالء جــدد ممــا يســهم فــي حتســن
فــرص الشــركة فــي زيــادة املبيعــات واالنتشــار فــي بعــض االســواق مبــا يضمــن التوســع وتقليــل اخملاطــر علــى الشــركة .
 -٤احلــرص علــى اســتمرارية طــرح ادويــة جديــدة فــي االســواق احملليــة واخلارجيــة والتــي ســيكون لهــا االثــر الكبيــر فــي زيــادة مبيعــات
الشــركة وحتســن ربحيتهــا فــي املســتقبل.
 -٥دراســة اجلــدوى االقتصاديــة للعديــد مــن املشــاريع والشــراكات االســتراتيجية والتــي قــد تســهم فــي ايجــاد فــرص نوعيــة لزيــادة
املبيعــات وحتســن الربحيــة مبــا ســيكون لــه االثــر االيجابــي فــي حتســن العائــد علــى االســتثمار .
 -٦االســتمرار فــي دراســة املصاريــف والتكاليــف للشــركة ونســبتها إلــى صافــي املبيعــات و مقارنتهــا مــع معــدالت النســب لنفــس
الصناعــة الدوائيــة ،مــع اســتمرارية االســتغناء عــن املصاريــف غيــر الضروريــة وضبــط النفقــات .
 -٧دراســة اجلــدوى االقتصاديــة ملشــاريع الطاقــة وايــة مشــاريع تســهم فــي تخفيــض املصاريــف وتخفيــف العــبء علــى الشــركة ممــا
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ســيكون لــه االثــر االيجابــي فــي املســتقبل القريــب.
 - ٨وضــع مؤشــرات قيــاس االداء جلميــع مــدراء وموظفــي الشــركة ملتابعــة االلتــزام باخلطــط املرســومة للشــركة وايجــاد االفــكار
اخلالقــة التــي تســهم فــي تطويــر االداء وزيــادة الفعاليــة .
 - ٩وضــع خطــط اســتراتيجية للســنوات القادمــة ودراســة جميــع الفــرص املتاحــة مــن اجــل تنفيــذ القــرارات االســتراتيجية فــي
موعدهــا احملــدد وبــدون تاخيــر لتســريع عمليــة النهــوض بالشــركة .
وفــي اخلتــام أود أن أشــكر العاملــن فــي الشــركة بجميــع أقســامها ودوائرهــا وإداراتهــا وأعضــاء مجلــس اإلدارة والهيئــة العامــة للمســاهمني
علــى الثقــة التــي منحونــي إياهــا والتــي أســأل اهلل أن يعيننــي علــى حتملهــا ،وأمتنــى مــن اهلل العلــي القديــر أن ترتقــي مســيرة شــركتكم دار
الــدواء ملســتوى طموحاتكــم وخدمــة وطننــا احلبيــب األردن.
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تقرير مجلس اإلدارة
تقرير مجلس اإلدارة بناء على تعليمات هيئة األوراق املالية:
( - ١أ ) أنشطة الشركة الرئيسة:
مــن أهــم أنشــطة الشــركة تصنيــع املنتجــات الدوائيــة والكيماويــة والصيدالنيــة وملحقاتهــا والقيــام باســتيراد األدويــة مــن اخلــارج ومــن أهــم
أنشــطة الشــركات التابعــة تصنيــع أغذيــة وحليــب األطفــال وتســويق وتوزيــع منتجــات دار الــدواء وتصنيــع بعــض املنتجــات الدوائيــة والقيــام
باألنشــطة االســتثمارية.
( - ١ب ) أماكن الشركة اجلغرافية وعدد املوظفني في كل منها:
*املصانع:
تتواجــد مصانــع الشــركة األم فــي ناعــور علــى مســاحة مــن األرض مملوكــة للشــركة تبلــغ حوالــي ثالثــة وثمانــون دومنــا تشــتمل علــى أربعــة
مصانــع ،إضافــة إلــى مســتودعات لتخزيــن املــواد األوليــة ومــواد التعبئــة والتغليــف واملــواد اجلاهــزة ومســتودع مســتقل للمــواد القابلــة
لالشــتعال ،وتشــمل املبانــي أيض ـا ً جميــع دوائــر الشــركة اإلداريــة واملاليــة والرقابيــة وغيرهــا ويبلــغ عــدد موظفيهــا  ٦٢٨موظفــا حتــى نهايــة
كانــون األول لعــام .٢٠١٩
*إدارة املبيعات والتسويق:
متواجــدة فــي منطقــة الرابيــة  -عمــان (مســتأجرة) تشــغلها دوائــر املبيعــات والتســويق ويبلــغ عــدد موظفيهــا  ٦٥موظفــا حتــى نهايــة كانــون
األول لعــام .٢٠١٩
ال توجد فروع للشركة داخل اململكة األردنية الهاشمية أو خارجها.
( - ١ج ) حجم االستثمار الرأسمالي للشركة:
بلــغ حجــم االســتثمار الرأســمالي للمجموعــة ممثــا بإجمالــي املمتلــكات واآلالت واملعــدات واملشــاريع حتــت التنفيــذ حوالــي ٢٢٢ر٥٨٢ر ٤٠دينــار
كمــا بتاريــخ .٢٠١٩/١٢/٣١
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٩

٨

٧

٦

٥

٤

٣

٢

١

الرقم

شركة دار الدواء – تونس

شركة النهضة لالستثمارات املالية
 -األردن

شركة دار الغذاء – روسيا

شركة دار الغذاء م.ع.م – .األردن

شركة دار الدواء – ليبيا ذ.م.م.

شركة ميدي فارما إنترناشيونال –
اجلزائر ذ.م.م.

شركة الدار األردنية لالستثمار –
األردن ذ.م.م.

شركة دار الدواء فارما – رومانيا ذ.م.م.

شركة جوراس – اجلزائر ذ.م.م.

شركة دار الدواء – اجلزائر ذ.م.م.

إسم الشركة التابعة

( )٢الشركات التابعة للشركة :

تسويقي

استثمارات
مالية

تسويقي

صناعي

صناعي

صناعي

استثماري

تسويقي

صناعي

تسويقي

النشاط الرئيس

٣٨٨ر٧

٠٠٠ر٠٠٠ر٣

٢٩٦ر٢٣

٩١١ر٦١٥ر١١

-

٣٢٨ر٨٨٠ر٦

٠٠٠ر٥٠٠ر٢

٧٢٧

١٤٩ر٩٤٩

٨٣٠ر٧٧٠ر٦

رأس املال/دينار

%١٠٠

% ٤٠

٢٨ر% ٦٣

٤ر% ٩٠

% ٦٠

% ٨٥

% ١٠٠

% ١٠٠

% ٧٠

% ١٠٠

نسبة امللكية

تونس

األردن

روسيا

األردن

ليبيا

اجلزائر

األردن

رومانيا

اجلزائر

ال توجد أية فروع في اململكة
أو خارجها

ال توجد أية فروع في اململكة
أو خارجها

ال توجد أية فروع في اململكة
أو خارجها

ال توجد أية فروع في اململكة
أو خارجها

ال توجد أية فروع في اململكة
أو خارجها

ال توجد أية فروع في اململكة
أو خارجها

ال توجد أية فروع في اململكة
أو خارجها

ال توجد أية فروع في اململكة
أو خارجها

ال توجد أية فروع في اململكة
أو خارجها

ال توجد أية فروع في اململكة
أو خارجها

اجلزائر

العنوان

فروع الشركة التابعة

-

-

-

١٣٨

لــم تباشــر أعمالهــا بعــد ،وقــد رفعــت الشــركة دعــوى
قضائيــة ضــد الشــريك الليبــي ،ونتيجــة لذلــك قامــت
الشــركة بعمــل مخصــص تدنــي اســتثمار بكامــل
قيمتــه والبالغــة ٧٩٦ر ١مليــون دينــار وال يتــم توحيــد
حســاباتها.

وهــو مصنــع أدويــة فــي اجلزائــر  ،وهــو مملــوك بنســبة
 %٨٥مــن قبــل شــركة الــدار األردنيــة لالســتثمار (شــركة
تابعــة).

شــركة تعمــل فــي مجــال االســتثمار ومتتلــك  % ٨٥مــن
شــركة ميــدي فارمــا إنترناشــيونال /اجلزائــر (شــركة
تابعة).

شــركة تســويقية تعمــل علــى اســتيراد األدويــة مــن
شــركة دار الــدواء األم فــي األردن وتســويقها فــي الســوق
الرومانــي.

متتلــك شــركة صيــدال اجلزائريــة نســبة  % ٣٠منهــا وهــي
شــركة صناعيــة تعمــل علــى صناعــة بعــض القطــرات
املتخصصــة ،والشــركة قيــد التصفيــة.

شــركة تســويقية تعمــل علــى اســتيراد األدويــة مــن
شــركة دار الــدواء األم وتســويقها فــي اجلزائــر.

شــركة تســويقية تعمــل علــى اســتيراد األدويــة مــن
شــركة دار الــدواء األم فــي األردن وتســويقها فــي الســوق
التونســي.

عام  ٢٠١٩وهي حتت التصفيه) .

شــركة اســتثمارية ماليــة تعمــل علــى إدارة محفظــة
أســهم.
( لم تقم الشركة بأية عمليات تشغيلية أو بيعية خالل

عــام . ) ٢٠١٩

شــركة تعمــل فــي مجــال التســويق وهــي مملوكــة
بنســبة  %٧٠مــن قبــل شــركة دار الغــذاء-األردن ( ،لــم
تقــم الشــركة بأيــة عمليــات تشــغيلية أو بيعيــة خــال

لألطفــال.

شــركة صناعيــة تعمــل علــى إنتــاج حليــب وغــذاء

-

٦٢

-

-

-

٧٢

عدد
املوظفني

معلومات أخرى
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(  – ٣أ ) أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:

.١

رئيس مجلس اإلدارة

الصيدلي أكرم عبد اللطيف جراب
رئيس مجلس إدارة شركة دار الدواء اعتبارا ً من .٢٠١٨-١٢-١٩
· رئيس مجلس إدارة بنك القدس -فلسطني.
· رئيــس مجلــس إدارة الشــركة العربيــة للعلــوم والتقانــة (جامعة
قاســيون) – ســوريا.
· رئيــس هيئــة املديريــن لشــركة اليمامــة للمــواد الزراعيــة
املســاهمة احملــدودة – األردن.
· رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الكرمل – األردن.
· عضــو مجلــس إدارة ومجلــس تنفيــذي (بنــك اجلزيــرة الســوداني
األردنــي) – الســودان.
· عضو مجلس إدارة شركة القدس العقارية – فلسطني.
· رئيس مجلس إدارة ومالك شركة  Cometa Scientificبريطانيا.
· رئيــس مجلــس إدارة ومالــك Cumberland Nottingham – Health
 – .Care Ltdبريطانيــا.
تاريخ امليالد.١٩٤٨ :
الدرجة العلمية :بكالوريوس صيدلة جامعة بغداد  ،ماجستير إدارة
أعمال – جامعة درهم – بريطانيا.

.٢

نائب رئيس مجلس اإلدارة

الصيدلي أسامة محمد مرتضى يعيش ،نائب رئيس مجلس إدارة
شركة دار الدواء

.٣

عضو مجلس اإلدارة

· عضو مبجلس إدارة مستودع البتراء للمواد الطبية.
· نائب رئيس هيئة املديرين لشركة الدار األردنية لالستثمار.
· يشغل منصب مدير عام لشركة أدوية عاملية – منطقة الشرق
األوسط وأفريقيا.
تاريخ امليالد.١٩٦٣-٧-١٧ :
الدرجة العلمية :بكالوريوس صيدلة ،ودبلوم عالي إدارة عليا ،ودبلوم
عالي للقيادة عالية األداء.
الصيدلي عبد الرحيم نزار عبد الرحيم جردانة
رئيــس مجلــس اإلدارة لغايــة تاريــخ  ٢٠١٨-١١-٢٢مــع احتفاظــه
بعضويــة مجلــس اإلدارة،
·
·
·
·
·

رئيس مجلس إدارة شركة دار الغذاء،
رئيــس هيئــة مديــري الشــركة العربيــة االستشــارية للصناعــات
الدوائيــة ،وشــركة الــدار األردنيــة لالســتثمار،
عضو مجلس إدارة في البنك األردني لالستثمار والتمويل،
نائب رئيس مجلس إدارة بنك القدس في رام اهلل،
كذلــك يعمــل الســيد عبدالرحيــم فــي مجــال الزراعــة والتصنيــع
الغذائــي.

تاريخ امليالد.١٩٦٢-١-٢٤ :
الدرجة العلمية :بكالوريوس صيدلة.
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.٤

عضو مجلس اإلدارة

.٥

عضو مجلس اإلدارة

.٦

عضو مجلس اإلدارة

.٧

عضو مجلس اإلدارة

.٨

عضو مجلس اإلدارة

.٩

عضو مجلس اإلدارة

السادة املؤسسة العامة للضمان االجتماعي
ميثلهــا الدكتــور حســن محمــد نعيــم ســعد (فــي املقعــد األول)
بتاريــخ
.٢٠١٨-٢-١٨
تاريخ امليالد١٩٦١-٢-١٥ :
الدرجة العلمية :بكالوريوس طب وجراحة عامة جامعة دمشق.
السادة املؤسسة العامة للضمان االجتماعي
ميثلهــا الســيد فــادي خالــد مفلــح العالونــة (فــي املقعــد الثانــي)
بتاريــخ
.٢٠١٩-٠٤-٢٧

· مدير القروض في صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي.
تاريخ امليالد١٩٧٦/٠١/٢١ :
الدرجة العلمية :ماجستير في العلوم املالية واملصرفية.
*انتهى متثيله بتاريخ .٢٠١٩-٥-٧
السادة املؤسسة العامة للضمان االجتماعي
ميثلهــا الدكتــور قاســم ســعيد موســى الزعبــي (فــي املقعــد الثانــي)
بتاريخ .٢٠١٩-٠٦-١٢
تاريخ امليالد.١٩٦١/٩/٧ :
الدرجــة العلميــة :دكتــوراه فــي االقتصــاد مــن جامعــة الفبــرا –
إيطاليــا.
الصيدلي منذر نبيه حسن النابلسي
·
·
·
·

عضو مجلس إدارة بشركة دار الدواء.
مدير عام مستودع أدوية نبيه النابلسي.
نائب رئيس مجلس اإلدارة لشركة ألفا لألدوية.
عضو مجلس إدارة ألكثر من شركة مساهمة خاصة.

تاريخ امليالد.١٩٦١-١٠-٢٣ :
الدرجة العلمية :بكالوريوس صيدلة.
املهندس رمزي رؤوف جريس سلفيتي

· عضو مجلس إدارة شركة دار الدواء.
· مدير عام شركة املتابعة لإلسكان.
تاريخ امليالد.١٩٦٤-٧-٨ :
الدرجة العلمية  :ماجستير هندسة.
السيد أسامة منير عوض فتالة
· عضو مجلس إدارة في شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار اعتبارا ً
من تاريخ ٢٠١٨-٣-٢٨
تاريخ امليالد.١٩٦٦/٣/٥ :
املؤهل العلمي  :بكالوريوس علوم احلاسوب.

10

شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار املساهمة العامة احملدودة
التقرير السنوي Annual Report 2019
 .١٠عضو مجلس اإلدارة

الســادة شــركة أبــو جابــر إخــوان وميثلهــا الســيد زيــد فريــد عبــده
ناصيــف.
· الرئيــس التنفيــذي لشــركة ســند كابيتــال ،جــزء مــن مجموعــة
البنــك األردنــي الكويتــي.
· عضــو مجلــس إدارة شــركة اخلطــوط البحريــة الوطنيــة األردنيــة
م.ع.م.
تاريخ امليالد.١٩٧٨-١٢-٦ :
الدرجة العلمية  :ماجستير مالية شركات.

.١١عضو مجلس اإلدارة

شــركة عبــد الرحيــم جردانــة وأوالده ميثلهــا املهنــدس مهنــد أكــرم
عبــد اللطيــف جــراب ،الــذي مت تعيينــه كممثــل عنهــا بتاريــخ -١٣
:٢٠١٨-١٢
·

·
·
·
·
·
·

مديــر عــام مؤسســة الكرمــل للتجــارة الدوليــة واملتخصصــة
باألجهــزة اخملتبريــة والطبيــة واألدويــة.
مديــر تنفيــذي للمكتــب اإلقليمــي لشــركة Cometa
اإلجنليزيــة.
Scientific
عضــو مجلــس إدارة شــركة الكرمــل الدوليــة لالســتثمارات
والتنميــة العقاريــة األردنيــة.
مســاهم رئيــس فــي كل مــن بنــك القــدس فــي فلســطني وبنــك
اجلزيــرة الســوداني األردنــي فــي الســودان.
عضــو مجلــس إدارة شــركة املؤسســة العربيــة للفنــادق
( )Movenpickوعضــو تنفيــذي فيهــا فــي فلســطني.
عضو مجلس إدارة شركة القدس العقارية -فلسطني.
عضــو مجلــس إدارة الشــركة العربيــة للعلــوم والثقافــة (جامعــة
قاســيون -ســوريا).

تاريخ امليالد.١٩٧٨-٣-٢٩ :
الدرجة العلمية :بكالوريوس في الهندسة الصناعية ،وماجستير في
الهندسة الصناعية – جامعة .Loughborough-UK
.١٢عضو مجلس اإلدارة

املهندس عدنان خلف حامد السواعير
تاريخ امليالد.١٩٦٠-٨-٢١ :
الدرجة العلمية  :ماجستير في الهندسة املدنية – إيطاليا.
مت تعيينه عضو مجلس إدارة اعتبارا ً من ٢٠١٩/٤/٢٧
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(  – ٣ب ) أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:
 .١املدير العام

الدكتور معن عبد احلميد عبداهلل عبداحلافظ  ،املولود بتاريخ
 ،١٩٧٣/٠٤/٢٧يحمل شهادة البكالوريوس في الصيدلة من
اجلامعة االردنية في عام  ، ١٩٩٥ويحمل شهادة املاجستير في
إدارة األعمال بتخصص  :املالية  /إدارة عمليات  /التسويق من
جامعة سكرانتون في الواليات املتحدة األمريكية عام ،٢٠٠٤
حاصل على العديد من اجلوائز في اجملاالت العلمية والعملية
وعضو مشارك في املؤمترات  ،له خبره واسعة تزيد عن  ٢٣عام
في مجال الصناعة الدوائية من تسويق وتسجيل وتصنيع
وإدارة شركات في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا  ،مت
تعيينه مدير عام لشركة دار الدواء بتاريخ .٢٠١٩/٠٤/٠٧

 .٢املدير العام (السابق)

املهنــدس خالــد أشــرف علــي الكــردي ،املولــود بتاريــخ
 ،١٩٦٧/٠٢/٢٤يحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة
امليكانيكيــة مبرتبــة الشــرف مــن جامعــة امللــك فهــد للبترول
واملعــادن ودرجــة املاجســتير مــن جامعــة ســتانفورد فــي
الواليــات املتحــدة ،لــه خبــرات واســعة فــي مجــاالت تأســيس
وإدارة املنشــآت الصناعيــة ،التحــق بشــركة دار الــدواء اعتبــارا ً
مــن  ٢٠١٦/٠١/٢١كعضــو مجلــس إدارة تنفيــذي وقــد انتهــت
عضويتــه بتاريــخ  ،٢٠١٨/٠٣/٢٨وبتاريــخ  ٢٠١٦/٤/١مت تعيينــه
مديــرا عامــا للشــركة واســتقال منهــا بتاريــخ ٢٠١٩/٠٢/٢٨

 .٣نائب املدير العام لشؤون العمليات

الدكتـور عمر عبداحلفيـظ عمر جعــوان  ،املولود عام ،١٩٤٧
يحمل شهادة البكالوريوس في الكيمياء احليوية من جامعة
عني شمس في مصر عام  ١٩٦٩ويحمل شهادتي املاجستير
والدكتوراة في الكيمياء من جامعة بيرمنغهام في بريطانيا
خالل الفترة الواقعة من عام  ١٩٧٧حتى عام  ،١٩٨٠له خبره
 ٣٩عام في الصناعات الدوائية بشركات عربية مختلفة في
وظائف متعددة آخرها مدير عام ألحدى شركات األدوية العربية،
مت تعيينه نائبا ً للمدير العام لشؤون العمليات بشركة دار
الدواء اعتبارا ً من تاريخ  ٢٠١٩/٠٢/١٤و انتهى عقده بتاريخ
.٢٠٢٠/٠٢/١٣

 .٤نائــب املديــر العــام لشــؤون العمليات الصيدلــي عبــد الرحمــن عونــي ســعيد الغــول ،املولــود بتاريخ
 ،١٩٧٢/٠٩/٠٥يحمــل شــهادة املاجســتير فــي الصيدلــة
(الســابق)
عــام  ،٢٠٠٧لديــه خبــرة تزيــد عــن  ٢٢عامــا فــي الشــركات
الصناعيــة الدوائيــة ،تقلــد عــدة مناصــب فــي الشــركة،
التحــق بشــركة دار الــدواء اعتبــارا ً مــن  ٢٠٠٠/٠٦/١١واســتقال
منهــا بتاريــخ .٢٠١٩/٠٣/٠١
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 .٥نائب املدير العام للشؤون املالية

الســيد شــادي شــاهر حمــدي ســقف احليــط  ،املولــود بتاريــخ
 ، ١٩٧٧/٠٧/١٧يحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي احملاســبة مــن
اجلامعــة األردنيــة فــي عــام  ، ١٩٩٨ويحمــل شــهادة املاجســتير
فــي احملاســبة مــن األكادمييــة العربيــة للعلــوم اإلداريــة
واملصرفيــة واملاليــة فــي األردن فــي عــام  ، ٢٠٠٥لــه خبــرة
واســعة تزيــد عــن  ٢١عام ـا ً فــي مجــال صناعــة األدويــة فــي
الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا فــي املاليــة وادارة األعمــال
 ،مت تعيينــه نائــب املديــر العــام للشــؤون املاليــة بشــركة دار
الــدواء بتاريــخ .٢٠١٩/٠٦/٢٦

 .٦نائــب املديــر العــام للشــؤون املاليــة الســيد إيــاس عبــداهلل محمــد قدميــات  ،املولــود بتاريــخ
 ،١٩٧٥/٠٨/٢٥يحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال
(الســابق)
مــن جامعــة مؤتــة عــام  ، ١٩٩٧والعديــد مــن الشــهادات
املهنيــة واملاليــة فــي األردن وأميــركا والكويــت  ،لــه خبــره
واســعة تزيــد عــن  ٢٢عامــا ً فــي مجــاالت تأســيس وإدارة
املنشــآت الصناعيــة والتجاريــة والدوائيــة فــي االردن
والســعودية ومنطقــة الشــرق األوســط  ،مت تعيينــه نائبــا ً
للمديــر العــام للشــؤون املاليــة بشــركة دار الــدواء اعتبــارا ً
مــن تاريــخ  ، ٢٠١٩/٠٣/٠٣واســتقال منهــا بتاريــخ .٢٠١٩/٠٥/٢٥
 .٧نائــب املديــر العــام للشــؤون املاليــة الســيد محمــود مطلــق صبحــي عبــد اخلالــق ،املولــود بتاريــخ
 ،١٩٧٧/١٢/٠٩يحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي احملاســبة عــام
(الســابق)
 ١٩٩٩كمــا ويحمــل شــهادة احملاســب القانونــي املعتمــد مــن
الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،ولديــه خبــرات تزيــد عــن تســعة
عشــر عامــا فــي مجــاالت التدقيــق واإلدارة املاليــة واالســتثمار،
التحــق بشــركة دار الــدواء اعتبــارا ً مــن  ٢٠١٥/٠٤/١٥واســتقال
منهــا بتاريــخ . ٢٠١٩/٠١/٣١
 .٨مدير اإلدارة املالية املؤسسي

الســيد مهنــد ســامر عبــد القــادر الصالــح املولــود بتاريــخ
 ١٩٨٠/١/١يحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي احملاســبة عــام
 ، ٢٠٠١لديــه خبــرة تزيــد عــن  ١٥ســنة فــي مجــاالت التدقيــق
واإلدارة املاليــة فــي عــدة شــركات فــي األردن وقطــر  ،التحــق
بشــركة دار الــدواء اعتبــارا ً مــن تاريــخ .٢٠١٨/٢/١٨

 .٩مدير إدارة البحث والتطوير

الدكتــور إســماعيل محمــود إســماعيل خليفــة ،املولــود
بتاريــخ  ،١٩٧٠/٨/٢٣يحمــل شــهادة الدكتــوراة فــي الصيدلــة
الطبيعيــة والصناعيــة مــن جامعــة بــوردو فــي الواليــات
املتحــدة األمريكيــة عــام  ،٢٠٠٠التحــق بشــركة دار الــدواء
اعتبــارا مــن .٢٠٠١/٠٥/١

 .١٠محامي ومستشار قانوني

الســيد مضــر إبراهيــم قاســم القاســم ،املولــود بتاريــخ
 ،١٩٧٧/٩/٣٠يحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي القانــون عــام
 ،٢٠٠٠حاصــل علــى إجــازة احملامــاة مــن نقابــة احملامــن  ،لديــه
خبــرة تزيــد عــن  ١٧عامــا فــي مجــاالت احملامــاة واالستشــارات
القانونيــة ،تقلــد العديــد مــن املناصــب فــي عــدة شــركات
بــاألردن وفــي اإلمــارات ،التحــق بشــركة دار الــدواء اعتبــارا ً مــن
.٢٠١١/١٢/٢
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(  ) ٤أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم اململوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة:
فيما يلي قائمة لكبار مالكي األسهم االعتباريني والطبيعني الذين ميتلكون  % ٥أو أكثر من رأسمال الشركة:
الرقم

اإلسم

عدد األسهم كما
في
٢٠١٨-١٢-٣١

النسبة
%

عدد األسهم كما
في
٢٠١٩-١٢-٣١

النسبة
%

١

املؤسسة العامة للضمان
االجتماعي

721ر829ر4

% ١٩,٣٢

721ر829ر4

% ١٩,٣٢

٢

عبد الرحيم نزار عيد الرحيم
جردانة

٩٢٣ر٨٧٩

% ٣,٥

٤٦٩ر٧٧٤ر١

% ٧,١

(  ) ٥الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها :
حتتــل شــركة دار الــدواء مكانــة مرموقــة فــي الســوق األردنــي واخلليــج العربــي وأفريقيــا وفــي الكثيــر مــن أســواق التصديــر اخملتلفــة وتتميــز
منتجاتهــا باجلــودة العاليــة والســمعة الطيبــة.
وتعتبر أسواق األردن واجلزائر والعراق واخلليج العربي هي األسواق الرئيسة للشركة ،والعمل جاري على فتح أسواق أخرى.
مت طــرح العديــد مــن العالجــات واملســتحضرات اجلديــدة خــال العــام  ٢٠١٩فــي أســواق الشــركة ومت االنتهــاء أيضــا مــن العديــد مــن الدراســات
التســويقية لطــرح املزيــد مــن العالجــات واملســتحضرات الصيدالنيــة املتميــزة خــال العــام .٢٠٢٠
(  ) ٦درجة االعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسني محليا وخارجيا :
· املوردون الرئيسون:
ليس لشركة دار الدواء للتنمية واالستثمار بشكل عام موردين رئيسني محليا وخارجيا يشكلون  %١٠فأكثر من إجمالي املشتريات.
· العمالء الرئيسون:
الرقم

اسم العميل

نسبة التعامل من إجمالي املبيعات أو إيرادات الشركة

١

مؤسسة الصاحلية  -السعودية

%٢٤

٢

شركة دارا الصحة للمستلزمات الطبية
 -العراق

%٢٣

(  ) ٧احلماية احلكومية أو االمتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها مبوجب القوانني واألنظمة أو غيرها :
ال يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها مبوجب القانون واألنظمة أو غيرها.
اليوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها.
(  ) ٨القــرارات الصــادرة عــن احلكومــة أو املنظمــات الدوليــة أو غيرهــا التــي لهــا أثــر مــادي علــى عمــل الشــركة أو منتجاتهــا أو قدرتهــا
التنافســية:
ال يوجــد أي قــرارات جديــدة صــدرت عــن احلكومــة أو املنظمــات الدوليــة أو غيرهــا فــي عــام  ٢٠١٩كان لهــا أثــر مــادي علــى عمــل الشــركة أو
منتجاتهــا أو قدرتهــا التنافســية.
تقوم الشركة بتطبيق معايير التصنيع اجليد نافذة املفعول ،وأيزو .٢٠١٥ :٩٠٠١
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( – ٩أ) الهيكل التنظيمي للشركة األم – شركة دار الدواء:
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· الهيكل التنظيمي العام للشركات التابعة:

( – ٩ب ) عــدد موظفــي مجموعــة شــركات دار الــدواء للتنميــة واالســتثمار (الشــركة األم والشــركات التابعــة الرئيســة العاملــة) وفئــات
مؤهالتهــم:
دار الدواء – األردن

دار الدواء – اجلزائر

دار الغذاء-األردن

ميدي فارما
إنترناشيونال

املؤهل العلمي
دكتوراه

٢

-

-

-

ماجستير

١٢

١

		 ٥

٣٠

دبلوم عالي

-

٣٢

-

-

بكالوريوس

٢٥٧

٢٤

٦١

٩

دبلوم

١٣٤

٦

١٨

-

ثانوية عامة

٢٠٧

-

١٥

٩

أقل من ثانوية عامة

٨١

٩

٣٩

١٤

إجمالي عدد املوظفني

٦٩٣

٧٢

١٣٨

٦٢
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( - ٩ج ) قامــت إدارة املــوارد البشــرية بتدريــب موظفــي الشــركة للرفــع مــن كفاءاتهــم ملواكبــة متطلبــات الصناعــة وذلــك باتبــاع أســاليب
علميــة حديثــة لتدريــب وتطويــر املوظفــن كل حســب مجــال عملــه باالســتناد إلــى تقييــم أدائهــم وحتديــد االحتياجــات التدريبيــة ســواء علــى
الصعيــد الفنــي أو اإلداري.
وفيما يلي برامج التأهيل والتدريب ملوظفي الشركة خالل عام : ٢٠١٩
الرقم

عدد
املوظفني

إسم الدورة

١

product knowledge

٦٥

٢

Pharmacovigilance

٥٣

٣

Safety

٢

٤

ISO

٢

٥

GMP

٢

٦

Excel Advance

٢

٧

AETR

٥

٨

تصميم اإلنارة ذات الكفاءة في استخدام الطاقة

١

٩

أنظمة الهواء املضغوط و الغازات و طرق فحصها

١

١٠

New HPLC Techniques

٣

١١

خبير ادارة الطاقة املعتمد

١

١٢

نظام مكافحة االفات في منشآت الشركة

٢٦

١٣

Updated Regulations for Medical Device” workshop

١

١٤

GSD

٢٩

١٥

اعتماد فنيني السالمة والصحة املهنية

٣

١٦

Data integrity

٣٠

١٧

اعتماد فنيني السالمة والصحة املهنية

٣
٢٢٩

اجملموع
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( ) ١٠اخملاطر التي تتعرض لها الشركة:
اليوجد مخاطر تعرضت لها الشركة أو من املمكن أن تتعرض الشركة لها خالل السنة الالحقة ولها تأثير مادي عليها.
( )١١االجنازات التي حققتها الشركة خالل السنة املالية:
 .١متكــن مصنــع ميــدي فارمــا /اجلزائــر فــي عــام  ٢٠١٩مــن احلصــول علــى تراخيــص إنتــاج  ١١مســتحضر جتاريــا ،والعمــل جــاري
علــى اســتكمال احلصــول علــى تراخيــص إنتــاج جتــاري جملموعــة أكبــر مــن املســتحضرات ويتوقــع أن يتــم ذلــك خــال عــام ٢٠٢٠
بــإذن اهلل.
 .٢مت العمــل علــى حتديــث العديــد مــن خطــوط اإلنتــاج واالبنيــة لضمــان اســتمرارية اإلنتــاج بكفــاءة وطاقــة انتاجيــة
عاليــة وفــي الوقــت املناســب واتخــاذ الوســائل االحترازيــة الالزمــة لتجنــب مخاطــر تعطلهــا ،وقــد مت االنتهــاء مــن تركيــب
وتشــغيل تلــك اخلطــوط خــال العــام  ٢٠١٩وهــي تعمــل بشــكل جيــد.
 .٣اســتمرت كل مــن إدارة البحــث والتطويــر وإدارة التراخيــص وتطويــر األعمــال بالتركيــز علــى إثــراء محفظــة شــركتكم
باملســتحضرات اجلديــدة و إمتــام تطويرهــا بجــودة عاليــة وفقــا للمعاييــر العامليــة وفــي وقــت قياســي .فقــد قامــت خــال عــام
 ٢٠١٩بالعمــل علــى:
تطوير أربعة ( )٤مستحضرات جديدة متثل تسعة ( )٩عيارات وشكال صيدالنيا.
أ-
تســجيل خمســة ( )٥مســتحضرات جديــدة متثــل عشــر( )١٠عيــارات وشــكال صيدالنيــا لــم يســبق وأن قامــت
ب-
شــركتكم بإنتاجهــا فيمــا مضــى.
هناك مستحضر جديد قيد التسجيل في األردن ومن املنتظر أن يتم تسجيله في العام املقبل.
ت-
تسجيل تسعة و ثمانون ( )٨٩مستحضرا ( عيارا ً وشكال صيدالنيا) في مختلف أسواقنا التصديرية.
ث-
ً
كمــا أن هنــاك مأئتــن و ثالثــة و ســتون ( )٢٦٣مســتحضرا ( عيــارا و شــكال صيدالنيــا) فــي طــور التســجيل فــي
ج-
مختلــف األســواق اخلارجيــة ومــن املنتظــر أن يتــم تســجيلها فــي العامــن املقبلــن.
تسجيل مستحضرين جديدين بترخيص من شركات أخرى.
ح-
هناك ثالثة ( )٣مستحضرات جديدة بترخيص من املنتظر أن يتم تسجيلها في العام املقبل.
خ-
( ) ١٢األثر املالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة املالية وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي:
ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة املالية والتدخل ضمن نشاط الشركة الرئيسي.
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(  ) ١٣السلســلة الزمنيــة لألربــاح احملققــة واألربــاح املوزعــة وصافــي حقــوق املســاهمني وأســعار األوراق املاليــة ملــدة خمــس ســنوات هــي
كمــا يلــي :
٢٠١٩
دينار

٢٠١٨
دينار (معدلة)

٢٠١٧
دينار (معدلة)

٢٠١٦
دينار

٢٠١٥
دينار

األرباح( اخلسائر ) احملققة

(٣٧٠ر٥٠٠ر)٧

(٢٥١ر٠٤٣ر)٦

(٦٣٩ر٦٩١ر)٩

٩٠٩ر٠١١ر٥

٤٤٣ر١٠٠ر٤

األرباح املوزعة عن العام

-

-

-

٠٠٠ر٥٠٠ر٢

٠٠٠ر٥٠٠ر٢

صافي حقوق املساهمني

٩٣٥ر٤٠٦ر٢٣

٩٩٩ر٨٠٠ر٣٠

٤٠١ر٥٥٨ر٤١

٠٢٦ر٦٣٣ر٥٦

٠٦٧ر٣٦٣ر٥٤

١.٠٦

٠.٨٩

١.٨٧

٢.١٥

٢.٣٢

البيــان

أسعار األوراق املالية

هــذا وقــد بلــغ صافــي مبيعــات الشــركة خــال فتــرة اخلمــس ســنوات األخيــرة املاضيــة مبلــغ وقــدره ٠٦٦ر٥٢٣ر ٢٨٣دينــار ،كمــا وبلــغ صافــي
اخلســائر احملققــة الصافيــة لنفــس الفتــرة ٩٠٨ر١٢٢ر ١٤دينــار.
(  ) ١٤حتليل املركز املالي للشركة و نتائج أعمالها خالل السنة املالية:
نوضح هنا بعض بنود قائمة املركز املالي وقائمة الدخل املوحده كما هي في نهاية العام :٢٠١٩
بلغــت قيمــة املوجــودات املتداولــة كمــا هــو موضــح بقائمــة املركــز املالــي املوحــدة مبلــغ ٢٦١ر٦٥٣ر ٥٠دينــار بينمــا بلغــت
-١
املطلوبــات املتداولــة مبلــغ ٨١٧ر٩٧٣ر ٦٣دينــار وعليــه تصبــح نســبه التــداول (  ٠.٧٩الــى  ) ١أمــا رأس املــال العامــل كان عجــز بقيمــة
(٥٥٦ر٣٢٠ر )١٣دينــار.
بلــغ صافــي قيمــة املمتلــكات واآلالت واملعــدات مبلــغ ٧٣٨ر٢٩٨ر ٤٠دينــار فــي نهاية العــام  ٢٠١٩مقارنــة مع مبلــغ ٤٨٨ر٢٣٦ر٣٦
-٢
دينــار فــي نهايــة عــام .٢٠١٨
بلــغ صافــي الــذمم املدينــة بعــد االســتدراك مبلــغ ١٠٣ر٨٧٥ر ١٧دينــار فــي نهايــة العــام  ٢٠١٩مقابــل مبلــغ ٥٦٣ر٢٣٦ر ٢٠دينــار
-٣
فــي نهايــة عــام  ، ٢٠١٨كمــا وبلــغ رصيــد مخصــص الــذمم املشــكوك فــي حتصيلهــا مبلــغ ٠٠٤ر٦٥٦ر ٧دينــار فــي نهايــة عــام ٢٠١٩
مقابــل مبلــغ ٦٣٦ر١٦٧ر ٨دينــار فــي نهايــة عــام . ٢٠١٨
بلــغ صافــي مبيعــات الشــركة لعــام  ٢٠١٩مبلــغ ٧٣٠ر٨٦١ر ٥٤دينــار ،كمــا بلــغ مجمــل الربــح مبلــغ ٤٢٢ر٧٢٨ر ٢٠دينــار بعــد
-٤
طــرح كلفــة املبيعــات البالغــة ٣٠٨ر١٣٣ر ٣٤دينــار.
صافــي خســارة عــام  ٢٠١٩العائــد ملســاهمي الشــركة األم بلــغ ١٠٠ر٣٤٤ر ٧دينــار مقارنــة مــع صافي خســائر قــدره ٢١٢ر٩٨٥ر٥
-٥
دينــار فــي عــام .٢٠١٨
وفيما يلي عرض لبعض النسب املالية لعام  ٢٠١٩مقارنة مع :٢٠١٨
الرقم

النسبة املالية

٢٠١٩

٢٠١٨

١

مجمل الربح /صافي املبيعات

%٣٧.٨

%٣٨.٤

٢

العائد على االستثمار

(%)٧.٣٦

(%)٥.٥٢

٣

العائد على رأس املال

(%)٢٩.٤

(%)٢٣.٩

٤

املصاريف اإلدارية /صافي املبيعات

%٨.٩

%١٠.٥

٥

مصاريف البيع والتوزيع /صافي املبيعات

%٢٣.٨

%٢٩.٩

٦

حصة السهم األساسية احملققة من الربح (دينار)

()٠.٢٩٤

()٠.٢٣٩

٧

إجمالي املطلوبات /حقوق املساهمني

%٣٢١.٧

%٢٤٨.١
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(  ) ١٥التطورات املستقبلية الهامة واخلطط املستقبلية للشركة للسنوات القادمة وتوقعات مجلس اإلدارة لنتائج أعمال الشركة:
مت ذكر جزء من اخلطط املستقبلية في كلمة رئيس مجلس اإلدارة والتي من أهمها اآلتي:
 -١االســتمرار فــي اســتقطاب الكفــاءات ملوظفــي اإلدارة العليــا باالضافــة الــى مــدراء بعــض االســواق اخلارجيــة الرئيســية ممــن
يتمتعــون باخلبــرة واملعرفــة فــي الصناعــات الدوائيــة والتــي تعــد ضــرورة فــي النهــوض بتلــك االســواق وايجــاد الفــرص التــي تســهم
فــي زيــادة احلصــة الســوقية للشــركة .
 -٢اعــادة ترتيــب العالقــات التجاريــة مــع الــوكالء مبــا فيهــا تغييــر لبعــض الــوكالء واســتقطاب وكالء جــدد ممــا يســهم فــي حتســن
فــرص الشــركة فــي زيــادة املبيعــات واالنتشــار فــي بعــض االســواق مبــا يضمــن التوســع وتقليــل اخملاطــر علــى الشــركة .
 -٣احلــرص علــى اســتمرارية طــرح ادويــة جديــدة فــي االســواق احملليــة واخلارجيــة والتــي ســيكون لهــا االثــر الكبيــر فــي زيــادة مبيعــات
الشــركة وحتســن ربحيتهــا فــي املســتقبل.
 -٤دراســة اجلــدوى االقتصاديــة للعديــد مــن املشــاريع والشــراكات االســتراتيجية والتــي قــد تســهم فــي ايجــاد فــرص نوعيــة لزيــادة
املبيعــات وحتســن الربحيــة مبــا ســيكون لــه االثــر االيجابــي فــي حتســن العائــد علــى االســتثمار .
 -٥دراســة اجلــدوى االقتصاديــة ملشــاريع الطاقــة وايــة مشــاريع تســهم فــي تخفيــض املصاريــف وتخفيــف العــبء علــى الشــركة ممــا
ســيكون لــه االثــر االيجابــي فــي املســتقبل القريــب.
 -٦وضــع مؤشــرات قيــاس االداء جلميــع مــدراء وموظفــي الشــركة ملتابعــة االلتــزام باخلطــط املرســومة للشــركة وايجــاد االفــكار
اخلالقــة التــي تســهم فــي تطويــر االداء وزيــادة الفعاليــة .
 -٧وضــع خطــط اســتراتيجية للســنوات القادمــة ودراســة جميــع الفــرص املتاحــة مــن اجــل تنفيــذ القــرارات االســتراتيجية فــي
موعدهــا احملــدد وبــدون تاخيــر لتســريع عمليــة النهــوض بالشــركة .
 -٨سوف يتم استغالل االستثمار القائم في اجلزائر لفتح خطوط انتاج جديدة لتوسيع حجم االعمال .
 -٩سوف نبقى على يقظة لدخول االسواق الكبيرة في الوطن العربي عن طريق استثمارات ذكية وشراكات استراتيجية .
 -١٠الــكل يترقــب احليــاة مــا بعــد كورونــا ســوف نســتغل مــا تعلمنــاه والتغييــرات اجلذريــة التــي اثــرت علــى طريقــة عملنــا ونقــاط
تركيزنــا فــي مجــاالت االعمــال الصحيــة وســوف نبنــي علــى املبــادرات التــي قمنــا بهــا خــال فتــرة اجلائحــة لتصبــح اكثــر انتاجيــة
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وفعاليــة وحتقــق وثبــة فــي اداء الشــركة الــى االمــام
(  ) ١٦مقــدار أتعــاب التدقيــق للشــركة والشــركات التابعــة ومقــدار أي أتعــاب عــن خدمــات أخــرى تلقاهــا املدقــق و/أو مســتحقة لــه للســنة
املالية :٢٠١٩
بلغت أتعاب التدقيق اإلجمالية لعام  ٢٠١٩مبلغ وقدره  ٤٩,٨٥٣دينار موزعة على شركة دار الدواء األردن وشركاتها التابعة كما يلي:
السادة شركة برايس وترهاوس كوبرز «االردن»:
الشركة

أتعاب التدقيق /دينار

شركة دار الدواء – األردن.

١٣,٠٠٠

شركة جوراس – اجلزائر.

-

شركة دار الدواء – اجلزائر.

١,٥٠٠

شركة دار الدواء فارما – رومانيا.

٣,٠٠٠

شــركة الــدار األردنيــة لالســتثمار –
األردن.

١,٥٠٠

شركة ميدي فارما – اجلزائر.

١,٥٠٠
-

شركة دار الدواء – ليبيا.
شركة النهضة لالستثمار – األردن.

٢,٠٠٠

شركة دار الغذاء – األردن.

٩,٥٠٠

اجملموع

٣٢,٠٠٠

السادة شركة إرنست ويونغ «االردن»:
الشركة

أتعاب التدقيق /دينار

شركة دار الدواء – األردن.

٥,٠٠٠

شركة دار الغذاء – األردن.

٣,٠٠٠

اجملموع

٨,٠٠٠

السادة مكتب حمزة وشركاه لتدقيق احلسابات  /اجلزائر:
الشركة

أتعاب التدقيق/دينار

شركة دار الدواء-اجلزائر

٥,٧٠٨

شركة ميدي فارما ـــ اجلزائر

٤,١٤٥

اجملموع

٩,٨٥٣

* مت تعني السادة شركة برايس وترهاوس كوبرز «االردن» بعد انتخابهم في اجتماع الهيئة العامة والذي أنقعد بتاريخ  ٢٥نيسان .٢٠١٩
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عضو

عضو

الســادة /املؤسســة العامــة للضمــان
ا ال جتما عــي

ـــ

٠٠٠ر١٠

ـــ

ـــ

٧٢١ر٨٢٩ر٤

٠٠٠ر٥٠

٠٢٥ر١٨٩ر١

٢٥٠ر٢٣١

٠٠٨ر٥٣٤

٩٢٣ر٨٧٩

٦٣١ر١٧٧

٤٢٢ر٨٢٢

٢٠١٨

٠٠٠ر١٠

٠٠٠ر١٠

٠٠٠ر٥

ـــ

٧٢١ر٨٢٩ر٤

٠٠٠ر٥٠

٠٠٠ر٥٠

٢٥٠ر٢٣١

٠٠٨ر٥٣٤

١,٧٧٤,٤٦٩

٦٣١ر١٧٧

٤٢٢ر٨٢٢

٢٠١٩

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

الشركة
املتحدة
للتأمني
شركة
اإلستثمارات
العامة
،شركة رؤوف
أبو جابر
وأوالده

ــــ

ــــ

ــــ

مستودع
األدوية األردني
 ،البنك
اإلستثماري

ــــ

٢٠١٨

ـــ

ـــ

ماريا روزاريا فرانسيسكو
رفائيلي بابا

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

روال كمال جاداهلل الصناع

النا وفا ابو الوفا الدجاني

ـــ

اغنار يوسف احمد اسعد

رجاء مفيد عبد الفتاح
شعبان

اسم الزوجة

سرين سهيل عازر حبيب

ـــ

ـــ

ـــ

الشركة
املتحدة
للتأمني
شركة
اإلستثمارات
العامة
،شركة رؤوف
أبو جابر
وأوالده

ــــ

ــــ

ــــ

مستودع
األدوية األردني
 ،البنك
اإلستثماري

ــــ

٢٠١٩

 مت تعيني الدكتور قاسم الزعبي ممثل عن السادة املؤسسة العامة للضمان االجتماعي في (مقعد الثاني) بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٢ -مت تعيني السيد عدنان خلف حامد السواعير عضو مجلس إدارة اعتبارا ً من ٢٠١٩/٤/٢٧

 -مت انهاء متثيل السيد فادي عالونه عن السادة املؤسسة العامة للضمان االجتماعي في (مقعد الثاني) بتاريخ ٢٠١٩/٥/٧

مالحظة -:جميع أعضاء مجلس اإلدارة سواء كانوا أشخاص طبيعيني أو اعتباريني يحملون اجلنسية األردنية.

السيد  /عدنان خلف حامد السواعير

السيد  /اسامه منير عوض فتاله

ميثلها  /السيد قاسم سعيد موسى الزعبي

ميثلها  /السيد الدكتور حسن محمد نعيم
السعد

عضو

عضو

السادة  /شركة ابو جابر اخوان
ميثلها  /السيد زيد فريد عبده ناصيف

عضو

الســادة  /شــركة عبــد الرحيــم جردانــه
واوالده
ميثلها  /السيد مهند اكرم عبد اللطيف جراب

عضو

عضو

السيد  /رمزي رؤوف جريس سلفيتي

الصيدلي  /منذر نبيه حسن النابلسي

عضو

الصيدلي  /اسامه محمد مرتضى يعيش

الصيدلــي  /اكــرم عبــد اللطيــف حســن
جــراب

الصيدلي  /عبد الرحيم نزار عبد الرحيم
جردانه

نائب رئيس
مجلس
اإلدارة

رئيس
مجلس
اإلدارة

أعضاء
اجمللس

اسم العضو

االسهم لعام

االسهم لعام

الشركات
املسيطر
عليها

الشركات
املسيطر
عليها

(  -١٧أ ) كشف باألسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأبنائهم /شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار للعامني ( :) ٢٠١٨ / ٢٠١٩

( )١٧كشف باألسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة /الشركة األم وزوجاتهم ،وكشف باألسهم اململوكة لإلدارة العليا التنفيذية وزوجاتهم:

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ــــ

ــــ

ــــ

٠٠٠ر٥

ــــ

ــــ

٣٥٩,٣٨٧

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ــــ

ــــ

ــــ

٠٠٠ر٥

ــــ

ــــ

ــــ

٢٠١٨

٢٠١٩

االسهم
لعام

االسهم لعام

يوري

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ــــ

ــــ

تاال

ــــ

داره

نزار

تاال

ــــ

اسماء
االبناء

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ــــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ــــ

ــــ

ــــ

٨٦٤ر١

٠٨٦ر٢

٠٨١ر١٧

ــــ

٢٠١٩

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

٨٦٤ر١

٠٨٦ر٢

٠٨١ر١٧

ــــ

٢٠١٨

االسهم
لعام

االسهم
لعام
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السيد  /مهند سامرعبد القادر
الصالح

السيد شادي شاهر حمدي
سقف احليط

الدكتور عمر عبد احلفيظ عمر
جعوان

الدكتور معن عبد احلميد عبد
اهلل عبد احلافظ

ــــــ

٢٥٥ر٣

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

٢٠١٨

ــــــ

٢٥٥ر٣

ــــ

ــــ

ــــ

١٤٥,٥٠٠

٢٠١٩

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

٢٠١٨

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

هدى
سعيد
السيد
عرفه

حنان
حسني
راجح
سلمان

مي
فيصل
ذيب
ذيب

سانيال
اسامه
سليمان
فقيه

االء منير
كامل
دنون

ال يوجد

ال يوجد

رمي
سامي
خضر
عبد
احلافظ

٢٠١٩

الشركات املسيطر إسم
الزوجة
عليها

مالحظة - :جميع أعضاء االدارة العليا يحملون اجلنسية األردنية - ١٨(.أ) املزايا واملكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة األم:

املستشار القانوني

احملامي مضر إبراهيم قاسم
القاسم

الدكتور إسماعيل محمود
مدير إدارة البحث والتطوير
إسماعيل خليفه

مدير اإلدارة املالية
املؤسسي

نائب املدير العام للشؤون
املالية

نائب املدير العام لشؤون
العمليات

املدير العام

املسمى الوظيفي

اإلسم

األسهم
لعام

األسهم لعام

الشركات املسيطر عليها

( -١٧ب ) كشف باألسهم اململوكة لإلدارة العليا وزوجاتهم وأبنائهـــــم للعـــــامني (:)٢٠١٨/٢٠١٩

ــــــ
ـــــ
ـــــ

ـــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

٢٠١٨

األسهم
لعام لعام

ــــــ
ـــــ
ـــــ

ــــــ

ــــ

مالك
شاهر
منير
جاد
يوسف

سيف الدين
بانه
فارس

آيه
محمود
أنس
آدم
مرمي
يوسف

نايا
سامر
سند

ــــ

ــــ

جنى
صبا
عون
جواد

ــــ

ــــ

٢٠١٩

األسهم
لعام

أسماء األبناء

ــــ

ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ

ــــ
ــــ
ــــ

ـــــ

ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ

ــــ
ــــ

٢٠١٩

ــــ
ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ

ــــ
ــــ

٢٠١٨

األسهم
لعام

األسهم لعام
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( - ١٨أ) املزايا واملكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة األم:

الرواتب
السنوية
اإلجمالية

بدل التنقالت
السنوية

املكافآت
السنوية

نفقات
السفر
السنوية

إجمالي املزايا
السنوية

أكرم عبد اللطيف جراب

رئيس مجلس اإلدارة

-

٢,٧٠٠

-

-

٢,٧٠٠

السيد أسامة محمد مرتضى يعيش

نائب رئيس مجلس اإلدارة

-

٢,٤٠٠

-

-

٢,٤٠٠

السيد عبدالرحيم نزار عبدالرحيم جردانة

عضو مجلس إدارة

-

٢,٤٠٠

-

-

٢,٤٠٠

السادة املؤسسة العامة للضمان االجتماعي ()١

عضو مجلس إدارة

-

٥,١٠٠

-

-

٥,١٠٠

السيد منذر نبيه حسن النابلسي

عضو مجلس إدارة

-

٣,٣٠٠

-

-

٣,٣٠٠

السيد رمزي رؤوف جريس سلفيتي

عضو مجلس إدارة

-

٢,١٠٠

-

-

٢,١٠٠

السادة شركة عبد الرحيم جردانة واوالده

عضو مجلس إدارة

-

٢,٧٠٠

-

-

٢,٧٠٠

السادة شركة أبو جابر إخوان

عضو مجلس إدارة

-

٢,٤٠٠

-

-

٢,٤٠٠

السيد أسامة منير فتالة

عضو مجلس إدارة

-

٢,١٠٠

-

-

٢,١٠٠

السيد عدنان السواعير

عضو مجلس إدارة

-

١,٥٠٠

-

-

١,٥٠٠

-

٢٦,٧٠٠

-

-

٢٦,٧٠٠

اإلسم

املنصب

اجملموع
مالحظات:

( )١مت انهــاء متثيــل الســيد فــادي العالونــة عــن املؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي (املقعــد الثانــي) بتاريــخ  ٢٠١٩/٤/٢٧وتعــن الدكتور
قاســم الزعبــي مــن تاريــخ  ٢٠١٩/٦/١٢لنفــس املقعد.
( )٢مت تعيني السيد عدنان خلف حامد السواعير عضو مجلس إدارة اعتبارا ً من .٢٠١٩/٤/٢٧
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( - ١٨ب) املزايا واملكافآت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا:

تقاضى أشخاص اإلدارة العليا التالية أسماؤهم خالل السنة املالية  ٢٠١٩مقابل القيام بعملهم مبلغا اجماليا ً وقدره دينار أردني١٩٤ .ر ٩٦٤دينار اردني

*شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار

اإلسم

املنصب

تاريخ امليالد

الدكتور معن عبد احلميد
عبداهلل عبد احلافظ*

املدير العام احلالي

١٩٧٣/٠٤/٢٧

املهندس خالد أشرف
الكردي

املدير العام -السابق

١٩٦٧-٢-٢٤

الدكتور عمر جعوان

نائب املدير العام
لشؤون العمليات

شادي شاهر سقف
احليط**

نائب املدير العام
لشؤون املالية

اياس قدميات

نائب املدير العام
لشؤون املالية -
السابق

الرواتب
السنوية
اإلجمالية

تاريخ اخر يوم
عمل

٣٠٨,٠٨٨
٢٠١٩/٠٢/٢٨

٥٦,٠٧٦

٨٠,٢٦٣

١٩٧٧/٠٧/١٧

٦٠٠

-

-

٥٦,٦٧٦
٦٦,١٥٠

١,٨٠٠

-

-

١١,٨٤٩

١٩٧٢-٩-٥

محمود مطلق عبد اخلالق

نائب املدير العام
لشؤون املالية -
السابق

١٩٧٧-١٢-٩

مهند سامر عبد القادر
الصالح

مدير اإلدارة املالية
املؤسسي

١٩٨٠-١-١

٧٧,٣٦٠

اسماعيل محمود
اسماعيل خليفة

مدير ادارة البحث
والتطوير

١٩٧٠-٨-٢٣

٦٠,٥٦٠

مستشار قانوني -امني
سر اجمللس

١٩٧٧-٩-٣٠

٢١,٣٦٠

مضر ابراهيم قاسم
القاسم

-

-

-

٣٠٨,٠٨٨

٦٦,١٥٠

نائب املدير العام
لشؤون العمليات -
السابق

الصيدلي عبدالرحمن
سعيد الغول

بدل
التنقالت
السنوية

نفقات
املكافآت السفر
السنوية* السنوية

٢٠١٩/٠٣/٠١
٢٤,٠٣٢
٢٠١٩/٠١/٣١
١٤,٦٩٢

٧٢٠,٤٣٠

اجملموع (دينار أردني)

* مت تعيينه مدير عام لشركة دار الدواء بتاريخ .٢٠١٩/٠٤/٠٧
** مت تعيينه نائب املدير العام للشؤون املالية بشركة دار الدواء بتاريخ .٢٠١٩/٠٦/٢٦
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إجمالي
املزايا
السنوية

٨٢,٠٦٣
١١,٨٤٩

٦١٠

٦٣,٦٤٢

٣٩,٠٠٠

٣١٠

-

-

١٥,٠٠٢

٣,٠٠٠

-

-

٨٠,٣٦٠

٣,٠٠٠

-

-

٦٣,٥٦٠

٤,٩٠٠

-

-

٢٦,٢٦٠

-

٧٧٣,٦٥٠

١٤,٢٢٠

٣٩,٠٠٠
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*شركة دار الغذاء املساهمة العامة احملدودة:
الرواتب
السنوية
اإلجمالية

بدل
التنقالت
السنوية

املكافآت
السنوية

نفقات
السفر
السنوية

إجمالي املزايا
السنوية

السيد حيدر فؤاد كاظم الزبيدي

املدير العام

٣٦١ر١٢٨

-

-

-

٣٦١ر١٢٨

السيد وفيق عمر وفيق السالم

مدير مالي

٣٨٣ر٦٠

٨٠٠ر١

-

-

١٨٣ر٦٢

٧٤٤ر١٨٨

٨٠٠ر١

-

-

٥٤٤ر١٩٠

املنصب

اإلسم

اجملموع (دينار أردني)

( )١٩التبرعات واملنح التي دفعتها الشركة خالل السنة املالية :٢٠١٩
بلــغ إجمالــي التبرعــات املصروفــة خــال عــام  ٢٠١٩مبلــغ ١٩١ر ٣٥دينــار أردنــي  ،مت توزيعهــا علــى شــكل أدويــة وتبرعــات نقديــة وطــرود خيــر فــي
رمضــان مت تســليمها للهيئــات اخليريــة وللمجتمــع احمللــي وللموظفــن احملتاجــن.
الرقم

املبلغ /دينار

نوع التبرع إسم اجلهة املتبرع لها

١

نقدية

تبرعات نقدية للموظفني احملتاجني

٤,٣٧٠

٢

نقدية

مدينة امللك عبداهلل الثاني  -امانة عمان الكبرى

١,٢١٠

٣

عينية

جمعية االكف البيضاء اخليرية

١,١٥٨

٤

عينية

جمعية العابرون اخليرية

٩٤٨

٥

نقدية

مستشفى اجلامعة االردنية

٧٢٣

٦

عينية

جلنة زكاة جرش املركزية

٦٦١

٧

نقدية

جمعية رعاية اسرة اجلندي

٦٣٤

٨

عينية

جمعية شباب البلد للثقافة اجملتمعية

٥٨٠

٩

عينية

شركة بسمة احلب و السالم

٥٥٩

١٠

عينية

جمعية ديوان عشائر بني قيس

٤٣٩

١١

عينية

جمعية متيم بن اوس الداري اخليرية

٤٣٩

١٢

عينية

مركز شباب خريبة السوق و جاوا

٤٣٩

١٣

عينية

بلدية الزرقاء

٤٣٤

١٤

نقدية

مدرسة موسى بن نصير

٤٢٠

١٥

نقدية

مدرسة الذهيبة الشرقية الثانوية

٤٠٨

١٦

عينية

جمعية اطباء خريجي اسبانيا

٣٨٣

١٧

عينية

جمعية عمواس اخليرية

٣٨١
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١٨

نقدية

مدرسة نسيبة بنت كعب

٣٧٥

١٩

عينية

جمعية دورا للتنمية االجتماعية

٣٦٦

٢٠

عينية

جمعية عنابة اخليرية

٣٦٦

٢١

عينية

مدرسة الهدي احملمدي

٣٦٦

٢٢

عينية

مدرسة سكينة بنت احلسني الثانوية

٣٦٦

٢٣

نقدية

حملة البر و االحسان

٣٥٩

٢٤

عينية

مدرسة مرج احلمام االوسط اخملتلطة

٣٥٥

٢٥

عينية

نادي الشعلة للمكفوفني

٣٥٥

٢٦

عينية

نادي شباب الروضة الرياضي

٣٥٥

٢٧

عينية

نادي شباب صروت  -الزرقاء

٣٥٥

٢٨

عينية

اجلمعية االردنية للرعاية الطبية الشاملة

٣٤١

٢٩

عينية

جمعية ديوان عشيرة ابو خضرة

٣٤١

٣٠

عينية

جمعية صحبة القمر اخليرية

٣٤١

٣١

عينية

كلية الصيدلة  -جامعة العلوم و التكنولوجيا

٣٤١

٣٢

عينية

مدرسة االميرة بسمة

٣٤١

٣٣

عينية

مدرسة ماريا القبطية

٣٤١

٣٤

عينية

مجلس محلي شفا بدران

٣٣٨

٣٥

نقدية

جمعية النقاء اخليرية

٣١٠

٣٦

عينية

جمعية نحب اخلير اخليرية

٣٠٥

٣٧

عينية

جمعية نساء العبدلية اخليرية

٣٠٥

٣٨

عينية

مدارس الكلية العلمية االسالمية

٣٠٥

٣٩

عينية

مدرسة البيادر الثانوية

٣٠٥

٤٠

عينية

مدرسة نور احلسني الثانوية

٣٠٥

٤١

عينية

نادي الطلبة السعوديني في اربد

٣٠٥

٤٢

نقدية

مدرسة حي ام تينة االساسية االولى

٣٠٢

٤٣

نقدية

فزعة وطن

٣٠٢

٤٤

عينية

مدرسة عمر بن عبد العزيز اخملتلطة

٢٥٦

٤٥

عينية

اجلامعة االردنية االملانية

٢٥٤

٤٦

عينية

املدرسة احلسينية لواء املزار  -الكرك

٢٥٤

٤٧

عينية

جمعية رجال الشوبك اخليرية

٢٥٤

٤٨

عينية

مدرسة نايفة االساسية اخملتلطة

٢٥٤

٤٩

عينية

نادي الوحدات  -عمان

٢٥٤

٥٠

عينية

اجملموعة العربية االوروبية

٢٣٩
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٥١

عينية

جمعية رعاية ايتام احملطة

٢٣٩

٥٢

عينية

جمعية مواسم اخليرات اخليرية

٢٣٩

٥٣

عينية

اجلمعية الطبية السورية

٢٣٧

٥٤

عينية

مركز امن زهران

٢٣١

٥٥

عينية

جمعية حمام املدينة

٢٢٩

٥٦

نقدية

جلمعة البلقاء

٢٢٩

٥٧

عينية

ديوان عشيرة البشايرة

٢٢٧

٥٨

نقدية

جمعية العباسية

٢٢٣

٥٩

عينية

التنمية االجتماعية

٢٢٠

٦٠

عينية

جمعية اخوة /ديوان ابناء ديرابان

٢٢٠

٦١

عينية

ديوان اجملدوبة

٢٢٠

٦٢

عينية

جلنة زكاة و صدقات حي االمير حسن

٢٢٠

٦٣

عينية

مبادرة حفظ النعمة في االردن

٢٢٠

٦٤

عينية

مدارس االميان االسالمية

٢٢٠

٦٥

عينية

مدارس السبطني التربوية

٢٢٠

٦٦

عينية

مدرسة الكتيفة

٢٢٠

٦٧

عينية

مدرسة ميسلون الثانوية

٢٢٠

٦٨

عينية

نادي احتاد الوادي

٢٢٠

٦٩

عينية

نقابة الصيادلة

٢٢٠

٧٠

عينية

جمعية سيدة لورد لرعاية املرأة و الطفولة اخليرية

٢١٤

٧١

عينية

مدرسة دير ابي سعيد الثانوية للبات

٢١٤

٧٢

عينية

مركز صحي دير ابي سعيد

٢١٤

٧٣

نقدية

حمعية االغاثة الطبية

٢٠٨

٧٤

عينية

جمعية عجور اخليرية

٢٠٥

٧٥

عينية

نادي باب عمان

٢٠٥

٧٦

نقدية

مدرسة فاطمة الزهراء

٢٠٤

٧٧

عينية

جمعية الصراط اخليرية

٢٠٢

٧٨

عينية

مدرسة الزرقاء الثانوية

٢٠٢

٧٩

عينية

مدرسة املستندة الثانوية

٢٠٢

٨٠

نقدية

مدرسة الشيماء

٢٠٢

٨١

نقدية

جمعية جنة االمان

١٩٣

٨٢

نقدية

شركة اوراجن

١٩٣

٨٣

نقدية

مدرسة شجرة الدر

١٩٣
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٨٤

نقدية

جمعية مدينة الشرق

١٨٤

٨٥

عينية

جمعية اجلود

١٧١

٨٦

عينية

جمعية البادية اخلضراء

١٦٣

٨٧

عينية

مدرسة دار السالم الثانوية

١٦٣

٨٨

عينية

نادي عي الرياضي

١٦٣

٨٩

نقدية

جمعية دار ابو عبداهلل

١٥٦

٩٠

نقدية

جمعية سنا

١٥٦

٩١

نقدية

مدرسة ليفانت -رواد الشام

١٥٦

٩٢

نقدية

الوطنية للدواجن

١٥٥

٩٣

نقدية

جمعية شويكة

١٥٥

٩٤

نقدية

شركة بيت اخلبرة

١٥٥

٩٥

نقدية

صندوق االردني الهاشمية  -حملة البر و االحسان

١٥٥

٩٦

نقدية

مدرسة اسكان الفيحاء

١٥٥

٩٧

نقدية

مدرسة النزهة

١٥٥

٩٨

نقدية

حمعية العباسية

١٥٤

٩٩

نقدية

مدرسة حطني

١٥٤

١٠٠

عينية

جمعية زهور البراري اخليرية

١٢٧

١٠١

عينية

جمعية نور السماء

١٢٧

١٠٢

نقدية

مبادرة احنا املستقبل

١١٨

١٠٣

نقدية

مركز طبابة االمن العام

١١٨

١٠٤

عينية

جمعية نادي ليونز  -الفحيص

١١٧

١٠٥

عينية

جمعية شباب البلد

١١٠

١٠٦

عينية

مدرسة حسبان الثانوية للبنات

٩٨
٣٥,١٩١

اجملموع
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( ) ٢٠العقــود واملشــاريع واالرتباطــات التــي عقدتهــا الشــركة األم مــع الشــركات التابعــة أو الشــقيقة أو احلليفــة أو رئيــس مجلــس اإلدارة أو
أعضــاء اجمللــس أو املديــر العــام أو أي موظــف فــي الشــركة أو أقاربهــم:
ال يوجــد أيــة عقــود أو مشــاريع أو ارتباطــات جديــدة عقدتهــا الشــركة األم مــع الشــركات التابعــة أو الشــقيقة أو احلليفــة أو رئيــس أو أعضــاء
مجلــس اإلدارة أو املديــر العــام أو أي موظــف فــي الشــركة أو أقاربهــم خــال عــام  ٢٠١٩باســتثناء مــا مت اإلفصــاح عــن تأثيــره فــي القوائــم املاليــة
املوحــدة .٢٠١٩
(  – ٢١أ ) مساهمة الشركة في حماية البيئة:
حتتــل إدارة املــواد والنفايــات اخلطــرة املتولــدة عــن العمليــات اإلنتاجيــة وعمليــات التحليــل اخملتبريــة أهميــة كبيــرة لتأثيرهــا علــى صحــة اإلنســان
وعلــى البيئــة ،ولــذا فــإن شــركة دار الــدواء حتــرص كل احلــرص علــى االهتمــام بالقضايــا البيئيــة وااللتــزام بالقوانــن والتشــريعات ذات العالقــة
والتــي تضمــن الســيطرة احملكمــة علــى هــذه النفايــات والتعامــل معهــا بشــكل ســليم وبطريقــة نظاميــة وباســتخدام املــوارد البشــرية
املدربــة فــي الشــركة ،حيــث يتــم حتديــد النفايــات الناجتــة كمــا ونوعــا وفصلهــا وتخزيــن املــواد فــي ظروفهــا املالئمــة ليتــم طرحهــا بأمــان،
وتعمــل شــركة دار الــدواء علــى تخفيــض النفايــات اخلطــرة لتقليــل تكاليــف إدارتهــا وتأثيرهــا علــى البيئــة وذلــك عبــر اســتخدام مــواد أوليــة
قليلــة اخلطــورة وإدخــال التعديــات الالزمــة علــى العمليــة التصنيعيــة لضمــان تقليــل إنتــاج النفايــات الدوائيــة ،كمــا أنــه وعبــر تشــغيل
محطــة التنقيــة للميــاه العادمــة فــي الشــركة فإنــه يتــم املســاهمة فــي إعــادة تدويــر بعــض النفايــات الصناعيــة واالســتفادة منهــا داخــل
حــرم الشــركة وضمــان احلفــاظ علــى الطاقــة واملــوارد ،أو عبــر جتميــع بعــض النفايــات غيــر اخلطــرة وتزويدهــا للجهــات العاملــة فــي مجــال
إعــادة التدويــر واالســتخدام  ،كمــا أن وجــود محرقــة صناعيــة تابعــة للشــركة (معتمــدة مــن وزارة البيئــة واجلهــات اخملتصــة) يســهم فــي ســرعة
التخلــص مــن النفايــات الورقيــة ومنــع تراكمهــا فــي البيئــة  ،وأمــا النفايــات اخلطــرة فإنــه يتــم تســليمها لــوزارة البيئــة حســب الضوابــط
والقوانــن والشــروط املعتمــدة.
وتعتمــد شــركة دار الــدواء فــي مكافحــة القــوارض واحلشــرات أســلوب املكافحــة املتكاملــة لآلفــات ،والتــي تهــدف إلــى خفــض أعــداد اآلفــات
إلــى مســتويات آمنــة دون حــدوث تغيــرات ضــارة فــي النظــام البيئــي ،وذلــك عبــر التعاقــد مــع شــركات املكافحــة املعتمــدة والتــي تتبنــى
البرامــج املتطــورة اآلمنــة ذات األســس العلميــة الثابتــة.
(  – ٢١ب ) مساهمة الشركة في خدمة اجملتمع:
عملــت دار الــدواء علــى تعزيــز مفهــوم املســؤولية اجملتمعيــة جتــاه لــواء ناعــور واجملتمــع احمللــي بشــكل عــام إميانـا ً منهــا بعالقــة الشــراكة مــع
كافــة اجلهــات اخلارجيــة التــي تتعامــل معهــا ،حيــث قامــت دار الــدواء بتدريــب طــاب اجلامعــات مــن مختلــف اجلامعــات والكليــات األردنيــه ومــن
مختلــف التخصصــات ،إلكســابهم مهــارات جديــده تفيدهــم فــي مجــاالت الدراســه وتؤهلهــم لســوق العمــل ،وتهيئتهــم ليصبحــوا قــادة
املســتقبل ،حيــث مت خــال عــام  ٢٠١٩تدريــب نحــو  ٦٨طالبـا ً مــن  ١٨جامعــة وكليــة مختلفــة مــن أنحــاء اململكــه األردنيــه الهاشــمية ،حيــث
مت تدريبهــم فــي عــدة دوائــر فــي الشــركه.
كمــا قامــت دار الــدواء بدعــم لــواء ناعــور مــن خــال تقــدمي مســاعدات عينيــة جلهــات خيريــة مختلفــه ،ومــدارس وجهــات رســمية  ،كمــا
ومت تقــدمي التبرعــات علــى شــكل أدويــة مت تســليمها للهيئــات اخليريــة ،إضافــة الــى مشــاركاتها املتواصلــة فــي كافــة النشــاطات الوطنيــة
والرياضيــة واجملتمعيــة والتــي مــن شــانها النهــوض باللــواء.
( )٢٢اجتماعات مجلس اإلداره:
بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلداره خالل العام  ٢٠١٩تسعة اجتماعات.
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تقرير احلوكمة
املقدمة :
تلتــزم دار الــدواء بقواعــد وإرشــادات احلوكمــة للشــركات املنصــوص عليهــا فــي نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة املدرجــة فــي
الســوق الرئيســية ،ويأتــي تطويــر معاييــر حوكمــة الشــركات للوصــول ألفضــل ممارســات احلوكمــة الرشــيدة مــن أوليــات مجلــس اإلدارة واإلدارة
العليــا فــي دار الــدواء  ،وذلــك مــن خــال املراجعــة والتحســن فــي مســتويات اإلشــراف والرقابــة فــي عمــوم عمليــات اجملموعــة ،تعزيــزا ً ملمارســات
احلوكمــة املؤسســية الرشــيدة لتحصــن جنــاح دار الــدواء وتعزيــز حتقيــق أهدافهــا وتطلعاتهــا ،وعلــى رأســها اكتســاب ثقــة مســاهمينا احلاليــن
واحملتملــن ،وكافــة األطــراف ذوي املصالــح ،فضـا ً عــن إرســاء أفضــل ممارســات اإلدارة الداعمــة ملبــادئ احملاســبة واملســاءلة القائمــة علــى أســس
النزاهــة والشــفافية ،والتزامـا ً بكافــة متطلبــات اإلفصــاح والشــفافية مبــا يضمــن حمايــة حقــوق مختلــف فئــات املســاهمني ،واملعاملــة العادلة
واملنصفــة فــي احلقــوق والواجبــات جتــاه جميــع املســاهمني  ،ويوضــح القواعــد واإلجــراءات اخلاصــة باتخــاذ القــرارات املتعلقــة بشــؤون دار الــدواء
موضــح ضمــن هــذا التقريــر بشــكل يتمكــن معــه املســاهمون واجلمهــور علــى ح ـ ّد ســواء مــن
تقيدهــا بأحــكام هــذا النظــام ،وذلــك
ّ
ومــدى ّ
تقييــم التــزام دار الــدواء بنظــام ومببــادئ احلوكمــة الرشــيدة بصــورة عامــة .
نطاق تطبيق احلوكمة وااللتزام مببادئها :
إن دار الــدواء تولــي أهميــة خاصــة ملبــادئ احلوكمــة ،خاصــة لناحيــة حمايــة حقــوق املســاهمني ال ســيما حقــوق األقليــة وأصحــاب املصالــح
األخريــن ،وهــي تســعى إلــى ايجــاد عالقــة وثيقــة بينهــم وبــن مجلــس اإلدارة وجميــع األطــراف األخــرى ذات الصلــة ،وحتــدد هــذه العالقــة اإلطــار
العــام لالســتراتيجية التــي تتبعهــا الشــركة والوســائل الالزمــة لتحقيــق أهدافهــا ،والعدالــة واملســاواة بــن جميــع املســاهمني فــي احلقــوق
والواجبــات  ،وإمكانيــة حصولهــم علــى جميــع املعلومــات املهمــة حــول الشــركة ،وتقــدمي املصلحــة العامــة للشــركة وأصحــاب املصالــح علــى
املصلحــة اخلاصــة.
كمــا يقــوم اجمللــس مبراجعــة وحتديــث تطبيقــات احلوكمــة فــي دار الــدواء مــن وقــت الــى آخــر لتتوافــق مــع أفضــل ممارســات نظــام احلوكمــة،
وذلــك علــى ضــوء التقاريــر الدوريــة التــي ترفــع إليــه مــن قبــل جلنــة التدقيــق الداخلــي ،ويعمــل اجمللــس علــى تطويــر قواعــد الســلوك املهنــي
بشــكل دائــم واســتحداث مــا يلــزم منهــا مــن وقــت آلخــر .
مجلس اإلدارة :
يبي اجلدول التالي أعضاء مجلس ادارة شركة دار الدواء احلاليني واملستقيلني (االعتباريني والطبيعيني)
ّ
كما يبني اجلدول لكل عضو فيما اذا كان تنفيذي او غير تنفيذي وفيما إذا كان العضو مستقال ً أو غير مستقل :
االسم

التصنيف املمثلني

العضوية

املنصب

الصيدلي أكرم عبد اللطيف جراب

طبيعي

-

رئيس مجلس اإلدارة

غير مستقل

غير تنفيذي

الصيدلي أسامة محمد مرتضى
يعيش

طبيعي

-

نائب رئيس مجلس اإلدارة

غير مستقل

غير تنفيذي

الصيدلي عبد الرحيم نزار جردانة

طبيعي

-

عضو مجلس إدارة

غير مستقل

غير تنفيذي

املؤسسة العامة للضمان االجتماعي
في املقعد األول

اعتباري

الدكتور حسن محمد نعيم
السعد

عضو مجلس إدارة

غير مستقل

غير تنفيذي

املؤسسة العامة للضمان االجتماعي
في املقعد الثاني

اعتباري

الدكتور قاسم سعيد موسى
الزعبي

عضو مجلس إدارة اعتبارا ً من ٢٠١٩/٦/١٢

غير مستقل

غير تنفيذي

الصيدلي منذر نبيه حسن النابلسي

طبيعي

-

عضو مجلس إدارة

غير مستقل

غير تنفيذي

املهندس رمزي رؤوف جريس سلفيتي

طبيعي

-

عضو مجلس إدارة

غير مستقل

غير تنفيذي

السيد أسامة منير عوض فتالة

طبيعي

-

عضو مجلس إدارة

مستقل

غير تنفيذي

شركة أبو جابر إخوان

اعتباري

السيد زيد فريد عبده ناصيف

عضو مجلس إدارة

غير مستقل

غير تنفيذي

شركة عبد الرحيم جردانة وأوالده

اعتباري

املهندس مهند أكرم عبد
اللطيف جراب

عضو مجلس إدارة

غير مستقل

غير تنفيذي

املهندس عدنان السواعير

طبيعي

عضو مجلس إدارة اعتبارا ً من ٢٠١٩/٤/٢٧

مستقل

غير تنفيذي
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 املناصب التنفيذية في الشركة وأسماء األشخاص الذين يشغلونها :االسم

املنصب

د .معن عبد احلافظ

املدير العام

د .عمر عبداحلفيظ عمر جعوان

نائب املدير العام لشؤون العمليات

شادي شاهر حمدي سقف احليط

نائب املدير العام للشؤون املالية

 جميع عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس اإلدارة في الشركات املساهمة العامة :الصيدلي أكرم عبد اللطيف جراب
الصيدلي أكرم عبد اللطيف جراب

 -ليس عضو مجلس إدارة لدى أي شركة مساهمة عامة

الصيدلي أسامة محمد مرتضى يعيش

 ممثل عضو مجلس إدارة شركة دار الغذاء السادة شركة دار الدواء للتنميةواإلستثمار .

الصيدلي عبد الرحيم نزار عبد الرحيم جردانة

 رئيس مجلس إدارة شركة دار الغذاء. -عضو مجلس إدارة البنك اإلستثماري.

الصيدلي منذر نبيه حسن النابلسي

 -ليس عضو مجلس إدارة لدى أي شركة مساهمة عامة

املهندس عدنان السواعير

 -ليس عضو مجلس إدارة لدى أي شركة مساهمة عامة

املهندس رمزي رؤوف جريس سلفيتي

 -ليس عضو مجلس إدارة لدى أي شركة مساهمة عامة

 ليس عضو مجلس إدارة لدى أي شركة مساهمة عامةالسيد أسامة منير فتالة
* ضابط ارتباط احلوكمة في الشركة السيد مضر ابراهيم قاسم القاسم .

 اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة :خاصــة بهــدف إجــراء عمليــات محـ ّددة ،حيث
خاصــة ويقــوم حســب احلاجــة بتشــكيل جلــان ّ
 يفــوض اجمللــس بعــض صالحياتــه إلــى جلــان ّفوضهــا.
متــارس عملهــا وفقـا ً لتعليمــات خطيــة ويبقــى اجمللــس مســؤوال عــن جميــع الصالحيــات أو الســلطات التــي ّ
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 جلنة التدقيق الداخلياالسم

املنصب

السيد زيد ناصيف

رئيس اللجنة

الصيدلي منذر النابلسي

عضو

الدكتور حسن السعد

عضو

الصيدلي أسامة يعيش

عضو

اجتماعات جلنة التدقيق خالل عام  ٢٠١٩مع بيان األعضاء احلاضرين :االجتماع
األول

االجتماع
الثاني

االجتماع
الثالث

االجتماع
الرابع

االسم
زيد فريد عبده ناصيف (الرئيس)









منذر نبيه حسن النابلسي









أسامه محمد مرتضى يعيش









ممثل عضو مجلس اإلدارة السادة املؤسسة العامة للضمان
االجتماعي /عضو









ممثل السادة شركة إرنست ويونغ (املدقق اخلارجي)

















ممثل السادة شركة برايس وترهاوس كوبرز (املدقق اخلارجي)
 لم يكن عضوا ً
حضر االجتماع  لم يحضر
 نبذة عن مؤهالت وخبرات رئيس وأعضاء جلنة التدقيق الداخلياالسم

املؤهالت واخلبرات

زيد فريد عبده ناصيف (الرئيس)

الرئيس التنفيذي لشركة سند كابيتال جزء من مجموعة البنك
األردني الكويتي وعضو مجلس إدارة شركة اخلطوط البحرية
الوطنية األردنية م.ع.م
الدرجة العلمية  :ماجستير مالية شركات

منذر نبيه حسن النابلسي

مدير عام مستودع أدوية نبيه النابلسي ونائب رئيس مجلس
اإلدارة لشركة ألفه لألدوية وعضو مجلس إدارة ألكثر من شركة
مساهمة خاصة .
الدرجة العلمية  :بكالوريوس صيدلة .
وال ميتلك خبرات ومؤهالت متعلقة باالمور املالية أو احملاسبية

الدكتور حسن السعد  /ممثل عضو مجلس اإلدارة السادة
املؤسسة العامة للضمان االجتماعي /عضو

الدرجة العلمية  :بكالوريوس طب عام
وال ميتلك خبرات ومؤهالت متعلقة باألمور املالية أو احملاسبية

الصيدلي أسامة محمد مرتضى يعيش

وعضــو مبجلــس إدارة مســتودع البتــراء للمــواد الطبيــة ،ونائــب
رئيــس هيئــة املديريــن لشــركة الــدار األردنيــة لالســتثمار،
ويشــغل منصــب مديــر عــام لشــركة أدويــة عامليــة – منطقــة
الشــرق األوســط وأفريقيــا.
الدرجــة العلميــة :بكالوريــوس صيدلــة ،ودبلــوم عالــي إدارة
عليــا ،ودبلــوم عالــي للقيــادة عاليــة األداء.
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 جلنة املكافآت والترشيحاتاإلسم

املنصب

الدكتور قاسم الزعبي

رئيس اللجنة

الصيدلي عبد الرحيم نزار جردانة

عضو

املهندس مهند أكرم جراب

عضو

*اجتمعت اللجنة مرة واحد خالل العام  ٢٠١٩بتاريخ  ٢٦حزيران  ٢٠١٩بحضور جميع االعضاء
 جلنة احلوكمةاإلسم

املنصب

املهندس عدنان السواعير

رئيس اللجنة

الدكتور قاسم الزعبي

عضو

السيد رمزي سلفيتي

عضو

* لم جتتمع اللجنة خالل العام ٢٠١٩
 جلنة إدارة اخملاطراإلسم

املنصب

الصيدلي منذر النابلسي

رئيس اللجنة

املهندس عدنان السواعير

عضو

الصيدلي عبد الرحيم جردانة

عضو
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* لم جتتمع اللجنة خالل العام ٢٠١٩
عدد إجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة مع بيان األعضاء احلاضرين

االجتماع
األول

االجتماع
الثاني

االجتماع
الثالث

االجتماع
الرابع

االجتماع
اخلامس

االجتماع
السادس

االجتماع
السابع

االجتماع
الثامن

االجتماع
التاسع

اجملموع

الصيدلي أكرم عبد اللطيف جراب



















٩/٩

الصيدلي أسامة محمد يعيش



















٩/٧

الصيدلي عبد الرحيم نزار جردانة



















٩/٨

املهندس رمزي رؤوف السلفيتي



















٩/٧

االسم

السيد أسامة فتالة



















٩/٧

الصيدلي منذر نبيه النابلسي



















٩/٩

ممثلني عضو مجلس اإلدارة السادة شركة عبد الرحيم جردانة
وأوالده


املهندس مهند أكرم عبد اللطيف جـراب

















٩/٩

ممثلــن عضــو مجلــس اإلدارة الســادة مؤسســة الضمــان
االجتماعــي
السيد فادي العالونة



















٩/١

الدكتور قاسم الزعبي



















٩/٥

الدكتور حسن السعد



















٩/٩



















٩/٦



















٩/٥

ممثلني عضو مجلس اإلدارة السادة شركة أبو جابر اخوان.
السيد زيد فريد عبده ناصيف
املهندس عدنان السواعير

حضر االجتماع

لم يحضر

لم يكن عض
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شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار املساهمة العامة احملدودة
التقرير السنوي Annual Report 2019
يقــر مجلــس إدارة الشــركة بعــدم وجــود أي أمــور جوهريــة قــد تؤثــر علــى اســتمرارية الشــركة خــال الســنة املاليــة التاليــة ،كمــا ويقــر
مجلــس اإلدارة مبســؤوليته عــن إعــداد البيانــات املاليــة وتوفيــر نظــام رقابــة فعــال فــي الشــركة.
رئيس مجلس اإلدارة
السيد /أكرم عبد اللطيف جراب

نائب رئيس مجلس اإلدارة
الصيدلي السيد /أسامة محمد يعيش

عضو مجلس اإلدارة
السادة /املؤسسة العامة للضمان االجتماعي
وميثلها الدكتور حسن السعد (املقعد األول)

عضو مجلس اإلدارة
السادة /املؤسسة العامة للضمان االجتماعي
وميثلها الدكتور قاسم الزعبي (املقعد الثاني)

عضو مجلس اإلدارة
املهندس السيد /رمزي رؤوف السلفيتي

عضو مجلس اإلدارة
املهندس السيد /عبد الرحيم نزار جردانة

عضو مجلس االدارة
املهندس السيد  /أسامة منير فتالة

عضو مجلس اإلدارة
السادة شركة عبد الرحيم جردانة وأوالده
وميثلها السيد /مهند أكرم عبد اللطيف جراب

عضو مجلس اإلدارة
الصيدلي السيد /منذر نبيه النابلسي

عضو مجلس اإلدارة
السادة شركة أبو جابر اخوان
وميثلها السيد زيد فريد ناصيف

عضو مجلس االدارة
املهندس السيد  /عدنان خلف السواعير

نؤكــد نحــن رئيــس مجلــس اإلدارة ونائــب املديــر العــام للشــؤون املاليــة ونائــب املديــر العــام لشــؤون العمليــات علــى صحــة ودقــة واكتمــال
املعلومــات والبيانــات الــواردة فــي تقريــر مجلــس اإلدارة لعــام .٢٠١٩
املدير العام
الدكتور معن عبد احلافظ

رئيس مجلس اإلدارة
السيد /أكرم عبد اللطيف جراب

نائب املدير العام للشؤون املالية
السيد شادي سقف احليط
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شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار املساهمة العامة احملدودة
القوائم املالية املوحدة
قائمة املركز املالي

شركة دار الدواء للتنمية واإلستثمار
(شركة مساهمة عامة محدودة)

القوائم املالية املوحدة

 ٣١كانون األول ٢٠١٩
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شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار املساهمة العامة احملدودة
القوائم املالية املوحدة
قائمة املركز املالي

صفحـــة
٧-١

تقريـر مدقق احلسابات املستقل
قائمة املركز املالي املوحدة

٨

قائمة الدخل املوحدة

٩

قائمة الدخـل الشامل املوحدة

١٠

قائمة التغيرات في حقوق املساهمني املوحدة

١١

قائمة التدفقات النقدية املوحدة

١٢
٥٧-١٣

إيضاحـات حـول القوائم املاليـة املوحدة
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شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار املساهمة العامة احملدودة
تقريـر مدقق احلسابات املستقل

تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى مساهمي شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار المساهمة العامة المحدودة
تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة
الـــرأي
في رأينا ،إن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد لشركة دار الدواء
للتنمية واالستثمار المساهمة العامة المحدودة ("الشركة") وشركاتها التابعة (معا "المجموعة") كما في
 31كانون األول  ،2019وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير
المالية.

نطاق التدقيق
لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة للمجموعة والتي تشمل ما يلي:
●
●
●
●
●
●

قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول ،2019
قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ،
قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ،
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ،
قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ،
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة والتي تشمل ملخصا للسياسات المحاسبية الهامة.

أساس الرأي

لقد قمنا بعملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية .إن مسؤولياتنا وفقا لهذه المعايير مبينة في فقرة مسؤوليات المدقق فيما يخص
تدقيق القوائم المالية الموحدة من هذا التقرير.
نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسا لرأينا.
االستقاللية
إننا مستقلون عن المجموعة وفقا لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير السلوك األخالقي
الدولية للمحاسبين .وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لتلك القواعد.

39
PricewaterhouseCoopers “Jordan”,3rd Circle, Jabal Amman – 14 Hazza’ Al Majali Street, P.O. Box 5175, Amman 11183, Jordan
T: +(962) 6 500 1300, F: +(962) 6 4610880, www.pwc.com

شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار املساهمة العامة احملدودة
تقريـر مدقق احلسابات املستقل

تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى مساهمي شركة دار الدواء للتنمية واإلستثمار المساهمة العامة المحدودة (يتبع)
منهجيتنا في التدقيق

نظرة عامة
أمور التدقيق الهامة

تقدير اإليرادات غير المتحققة
كفاية رصيد التدني في قيمة الذمم المدينة

كجزء من تخطيطنا لعملية التدقيق ،قمنا بتحديد األهمية النسبية وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة .على
وجه التحديد ،أخذنا بعين االعتبار المجاالت التي قامت بها اإلدارة باجتهادات حكمية ،مثل الحاالت المتعلقة بالتقديرات المحاسبية
الهامة التي تضمنت عمل افتراضات وأخذ األحداث المستقبلية التي بطبيعتها غير مؤكدة بعين االعتبار .وكما هو الحال في كافة
عمليات التدقيق التي نقوم بها ،فقد أخذنا بعين االعتبار مخاطر تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقابة الداخلية ،والتي تتضمن ،إضافة
الى أمور أخرى ،مراعاة ما إذا كان هناك دليل على تحيز يشير إلى خطر وجود أخطاء جوهرية ناتجة عن احتيال.
قمنا بتصميم نطاق التدقيق لتنفيذ إجراءات كافية تمكننا من ابداء رأي حول القوائم المالية الموحدة ككل ،آخذين بعين االعتبار
هيكلية المجموعة والعمليات المحاسبية والضوابط وقطاع أعمال المجموعة.
أمور التدقيق الهامة
أمور التدقيق الهامة هي األمور التي اعتبرت ،وفقا لحكمنا وتقديرنا المهني األكثر أهمية في تدقيقنا للقوائم المالية الموحدة للفترة
الحالية .تم أخذ هذه األمور بعين االعتبار في سياق تدقيقنا للقوائم المالية الموحدة ككل وفي تكوين رأينا حولها ،إال أننا ال نبدي
رأيا منفصال حول هذه األمور.

40

شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار املساهمة العامة احملدودة
تقريـر مدقق احلسابات املستقل

تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى مساهمي شركة دار الدواء للتنمية واإلستثمار المساهمة العامة المحدودة (يتبع)
كيف قمنا باإلستجابة ألمر التدقيق الهام
أمر التدقيق الهام
لقد قمنا بالحصول على فهم أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية
تقدير اإليرادات غير المتحققة
اإلعتراف باإليرادات بشكل عام واألخرى المتعلقة بعملية تقدير
قامت المجموعة بتسجيل التزام مقابل اإليرادات غير اإليرادات غير المستحقة..
المتحققة بمبلغ  1.27مليون دينار تتعلق بالمبيعات المتوقع
لقد قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية لفيما يتعلق باإليرادات غير
استردادها.
المستحقة:
يعتبر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (" )15عقود
العمالء" حق اإلرجاع كمثال على المقابل المتغير ،ووفقا • قمنا بالحصول على النموذج الذي أعدته اإلدارة والتأكد من
أن المنهجية المستخدمة لتقدير مبلغ اإليرادات غير المكتسبة
لمتطلبات هذا المعيار ،تقوم المجموعة بتقدير قيمة هذا
للسلع المجانية والمرتجعة تتماشى مع ممارسات القطاع
المقابل في حال استحقاقه للعمالء مقابل المبيعات.
المماثلة.
بموجب العقود المبرمة مع العمالء ،يتم منحهم الحق في
إرجاع البضاعة منتهية الصالحية عن طريق إحدى • قمنا باختبار مدى دقة المعلومات المستخدمة على أساس
العينات في هذا التقدير لتحديد فيما إذا تم شمول إجمالي
الطرق التالية:
اإليرادات المتحققة والبضاعة المرتجعة ذات العالقة مقابل
 إشعار دائن مقابل رصيد الذمم المدينةالمعلومات التاريخية.
 استبدالها ببضاعة جديدةتقوم اإلدارة بتقدير درجة عدم التيقن بشأن مبلغ المقابل
المتغير باستخدام مبالغ المتوسط المرجح االحتمالية بناء
على المعلومات التاريخية والحالية والمتوقعة ومن ثم تقوم
بتسجيل مبلغ اإليرادات غير المتحققة.

•

تقمنا بقييم مدى صحة احتساب المتوسط المرجح حسب
نموذج اإلدارة لتقدير االعتبارات المتغيرة مثل البضائع
المجانية والمرتجعة.

•

قمنا بمراجعة عينة من عقود العمالء للتأكد من أنهم مخولون
للحصول على حق اإلرجاع والذي يستوجب تسجيل التزام
األداء.

يعتبر هذا الموضوع من أمور التدقيق الهامة نظرا لألهمية
النسبية اللتزام اإليرادات غير المتحققة والمتمثلة بشكل
خاص بحق ارجع البضاعة والطابع الجوهري للتقديرات
•
واألحكام الهامة المستخدمة في احتساب هذه االلتزامات.

قمنا بمراجعة عينة من اإلشعارات المدينة من العمالء وتقييم
ما إذا كانت المجموعة قد استخدمت أحدث البيانات في تطوير
تقدير نسبة المرتجعات.

يوضح اإليضاح رقم  18-2السياسة المحاسبية لإلعتراف
باإليرادات .واإليضاح رقم ( )4للتقديرات واألحكام
المحاسبية الهامة المتعلقة باإلعتراف باإليرادات وإيضاح قمنا بمراجعة اإلفصاحات المدرجة في القوائم المالية الموحدة
رقم  22والذي يبين اإليرادات المتحققة للسنة النتهية في لتقييم مدى ﮐفاية اإلفصاحات استنادا إلﯽ متطلبات المعيار الدولي
 31كانون األول  2019وإيضاح رقم ( )34والذي يوضح ببتقارير المالية رقم (" )15عقود العمالء".
تعديل القوائم الماية نتيجة تطبيق معيار المحاسبة الدولي
رقم (.)15

3

41

شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار املساهمة العامة احملدودة
تقريـر مدقق احلسابات املستقل

تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى مساهمي شركة دار الدواء للتنمية واإلستثمار المساهمة العامة المحدودة (يتبع)
كفاية رصيد التدني في قيمة الذمم المدينة
بلغت القيمة الدفترية للذمم المدينة في  31كانون األول
 2019مبلغ  25.531.107دينار ورصيد مخصص
االنخفاض في قيمة هذه الذمم مبلغ  7.656.004دينار.
تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كانت
الذمم التجارية المدينة المسجلة بالتكلفة المطفأة قد
انخفضت قيمتها .قامت اإلدارة بتطبيق الطريقة المبسطة
الحتساب خسارة االئتمان المتوقعة (" )"ECLلتحديد
مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية .تتضمن
الخسائر االئتمانية المتوقعة استخدام العديد من
االفتراضات والعوامل االقتصادية الكلية وعدد من البيانات
التاريخية المتعلقة في تحصيل الذمم التجارية المدينة.
يعتبر هذا الموضوع من أمور التدقيق الهامة نظرا لألهمية
النسبية لمخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة والذي
ينطوي احتسابه على أحكام وتقديرات هامة.

لقد حصلنا من اإلدارة على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية على عملية
العمليات ذات الصلة وقمنا باإلجراءات التالية:
-

قمنا بالحصول على نموذج الخسارة اإلئتمانية المتوقعة
( )ECLالذي أعدته اإلدارة وتمت مراجعته منهجيته من
قبل متخصصي المحاسبة لللتأكد من مدى توافقه مع
متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (.)9

-

قمنا باختبار دقة واكتمال البيانات األساسية المستخدمة في
النموذج والدقة في احتساب مخصص الخسارة اإلئتمانية
المتوقعة.

-

قمنا باختبار االفتراضات واألحكام الرئيسية المستخدمة،
مثل احتمالية الخسارة والخسارة في التعثر من خالل
المقارنة بالبيانات التاريخية .كما أخذنا بعين االعتبار مدى
مالءمة العوامل المستقبلية (عوامل االقتصاد الكلي)
المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة.

قمنا بتقييم ﮐفاية اإلفصاحات المدرجة في القوائم المالية الموحدة
استنادا إلﯽ متطلبات المعيار الدولي ببتقارير المالية رقم ()9
"األدوات المالية".
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شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار املساهمة العامة احملدودة
تقريـر مدقق احلسابات املستقل

تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى مساهمي شركة دار الدواء للتنمية واإلستثمار المساهمة العامة المحدودة (يتبع)
المعلومات األخرى
إن أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون عن المعلومات األخرى .تشمل المعلومات األخرى التقريرالسنوي للمجموعة والذي من
المتوقع إتاحته لنا بعد تاريخ تقريرنا (ولكنها ال تشمل القوائم المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات المستقل بشأنها).
إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يتطرق إلى المعلومات األخرى ،وال نبدي أي إستنتاج توكيدي حولها.
في سياق تدقيقنا للقوائم المالية الموحدة  ،تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله ،وعند القيام بذلك وفي
سبيل ذلك تحديد ما إذا كانت المعلومات األخرى تتعارض بصورة جوهرية مع القوائم المالية الموحدة أو مع المعلومات التي
توصلنا إليها أثناء عملية التدقيق ،أو ما إذا كانت تبدو أنها تتضمن أخطاء جوهرية بصورة أو بأخرى.
عندما ن ّ
طلع على التقريرالسنوي للمجموعة التي لم نحصل عليه بعد ،فان مسؤوليتنا هي قراءة هذه المعلومات األخرى ،بحيث
اذا كانت تتضمن أخطاء جوهرية ،فانه علينا ابالغ هذا االمر للقائمين على الحوكمة.
مسؤوليات اإلدارة ومجلس اإلدارة عن القوائم المالية الموحدة
إن اإلدارة مسؤول عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ،إضافة إلى
توفير نظام رقابة داخلي تراه اإلدارة ضروريا لغرض إعداد قوائم مالية موحدة تخلو من األخطاء الجوهرية ،سواء كانت ناتجة
عن احتيال أو خطأ.
عند إعداد القوائم المالية الموحدة ،يكون مجلس اإلدارة مسؤول عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة
واإلفصاح ،حيثما تطلب األمر ،عن األمور المتعلقة باالستمرارية واستخدام األساس المحاسبي للمنشأة المستمرة إال إذا كان
مجلس اإلدارة ينوي تصفية المجموعة أو وقف عملياتها ،أو ليس لديه بديل واقعي سوى القيام بذلك.
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية الموحدة للمجموعة.
مسؤوليات المدقق فيما يخص تدقيق القوائم المالية الموحدة
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل تخلو من األخطاء الجوهرية ،سواء كانت
ناتجة عن احتيال أو خطأ ،وإصدار تقرير المدقق الذي يتضمن رأينا .يعتبرالتأكيد المعقول مستوى عال من التأكيد ،لكنه ال
يضمن أن تكشف عملية التدقيق ،التي تتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية ،دائما عن األخطاء الجوهرية عند وجودها .يمكن أن تنشأ
األخطاء عن إحتيال أو خطأ ،وتعتبر جوهرية إذا كانت منفردة أو مجتمعة تؤثر بشكل معقول على القرارات اإلقتصادية التي
يتخذها المستخدمون بناء على هذه القوائم المالية الموحدة.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى مساهمي شركة دار الدواء للتنمية واإلستثمار المساهمة العامة المحدودة (يتبع)
كجزء من عملية التدقيق التي تتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية ،نقوم بممارسة االجتهاد المهني والحفاظ على الشك المهني في
جميع مراحل التدقيق .كذلك فإننا نقوم بما يلي:
●

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة ،سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ ،وتصميم وتنفيذ
إجراءات تدقيق تتناسب مع تلك المخاطر ،والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساسا لرأينا .يعتبر خطر عدم
اكتشاف األخطاء الجوهرية الناتجة عن إحتيال أعلى من تلك الناتجة عن خطأ ،حيث قد ينطوي اإلحتيال على تواطؤ أو
تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز للرقابة الداخلية.

● الحصول على فهم للرقابة الداخلية للمجموعة ذات الصلة بعملية التدقيق بهدف تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب
الظروف ،وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخليـّة في المجموعة.
● تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قام بها مجلس
اإلدارة.
● التوصل إلى استنتاج حول مدى مالءمة استخدام مجلس اإلدارة لألساس المحاسبي للمنشأة المستمرة ،وفي ما إذا كانت هناك
شكوك جوهرية ،بناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ،متعلقة بأحداث أو ظروف قد تشكك في قدرة المجموعة على
االستمرار كمنشأة مستمرة .إذا استنتجنا وجود شكوك جوهرية ،فيتوجب علينا لفت االنتباه في تقريرالمدقق إلى اإلفصاحات
ذات العالقة في القوائم المالية الموحدة ،أو تعديل رأينا إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية .تستند إستنتاجاتنا إلى أدلة التدقيق
التي حصلنا عليها لغاية تاريخ تقرير المدقق .ولكن يمكن ألحداث أو ظروف مستقبلية أن تؤدي بالمجموعة إلى وقف أعمالها
كمنشأة مستمرة.
● تقييم العرض الشامل للقوائم المالية الموحدة وبنيتها ومحتواها ،بما في ذلك اإلفصاحات ،وما إذا كانت القوائم المالية الموحدة
تعكس المعامالت واألحداث بطريقة تحقق عرضا عادال.
● الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة والمتعلقة بالمعلومات المالية الخاصة بالمنشآت أو أنشطة االعمال في المجموعة
البداء رأي حول القوائم المالية الموحدة .نحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف والتنفيذ لعملية تدقيق المجموعة ،ونبقى
وحدنا مسؤولين عن تقريرنا.
إننا نتواصل مع مجلس اإلدارة حول عدة أمور ،من بينها نطاق وتوقيت التدقيق المخطط لهما ومالحظات التدقيق الهامة ،بما في
ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية نقوم بتحديدها خالل عملية التدقيق.
كما نقوم بتزويد مجلس اإلدارة بما يؤكد إمتثالنا للمتطلبات األخالقية ذات الصلة باالستقاللية ،وإبالغهم عن جميع العالقات
واألمور األخرى التي من المعقول أن يعتقد بأنها تؤثر على استقالليتنا ،واإلجراءات الوقائية ذات العالقة حيثما تتطلب ذلك.
من ضمن األمور التي تم إبالغها لمجلس اإلدارة ،نقوم بتحديد األموراألكثر أهمية في تدقيق القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية
والتي تمثل أمور التدقيق الهامة .كما نقوم بذكر هذه األمور في تقرير المدقق ،ما لم تحظر القوانين أو األنظمة اإلفصاح العلني
عن هذه األمور ،أو عندما نحدد في حاالت نادرة جدا أنه ال ينبغي االفصاح عن هذه المسائل ضمن تقريرنا ألنه من المعقول
التوقع أن تفوق األثار السلبية لذلك منافع المصلحة العامة المتحققة عن ذلك اإلفصاح.
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تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
كما هو مبين في إيضاح ( )1-2من هذه القوائم المالية الموحدة ،فقد بلغت خسائر الشركة المتراكمة ما نسبته  %82من رأسمالها
المدفوع كما في  31كانون األول  2019األمر الذي ال يتوافق مع أحكام المادة ( )168من قانون الشركات رقم ( )22لسنة
 1997وتعديالته الالحقة والذي ينص على أنه إذا تعرضت الشركة المساهمة العامة لخسائر جسيمة بحيث يتعذر عليها الوفاء
بالتزاماتها تجاه دائنيها ،فيترتب على مجلس اإلدارة دعوة الهيئة العامة للشركة إلى اجتماع غير عادي لتصدر قرارها إما بتصفية
الشركة أو إصدار حصص جديدة أو اتخاذ أي قرار آخر يضمن قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها .نتيجة لذلك ينوي مجلس
اإلدارة بالدعوة الى انعقاد اجتماع هيئة عامة غير عادي ليتم من خالله التصويت لتصويب اوضاع الشركة تماشيا مع متطلبات
قانون الشركات.
تحتفظ المجموعة بسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية ،وتتفق من كافة النواحي الجوهرية مع القوائم المالية الموحدة المرفقة
ونوصي الهيئة العامة بالمصادقة عليها.

بالنيابة عن برايس وترهاوس كوبرز "األردن" ذ.م.م

حازم صبابا
إجازة رقم ()802
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
 23نيسان 2020
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شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار املساهمة العامة احملدودة
القوائم املالية املوحدة
واخلسائر
األرباحاملالي
قائمة املركز
إيضاح

 ٣١كانون األول ٢٠١٩

 ٣١كانون األول ٢٠١٨

دينــــــار

دينــــــار
(معدلة)

أول كانون الثاني ٢٠١٨
دينــــــار
(معدلة)

املوجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات ومنشاّت ومعدات
حق استخدام أصول مستأجرة
مشاريع حتت التنفيذ
موجودات غير ملموسة
إستثمار في شركة حليفة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اال ّخر
موجودات ضريبية مؤجلة

٥
٦
٧
٨
٩

٤٠,٢٩٨,٧٣٨
٢٨٣,٤٨٤
٥,٥٤٤
٣,٩٣٧,٤١٩
٢,٢٤٢,٤٠٣

٣٦,٢٣٦,٤٨٨
٤,٣٥٠,٠٥٧
٣,٩٣٨,٥٥٨
٢,٣٠٠,٧١٢

٢٦,٥٩٩,٩٥٠
١٠,٤٥٥,٥١٠
٣,٩٤١,٦٨٧
٢,٣٤١,٤٣٨

٢٠

موجودات متداولة
مخزون
ذمم جتارية وأرصدة مدينة أخرى
أرصدة بنكية محتجزة
نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

٤,٧١٩
٢,١٩٧,٠٣٢
٤٨,٩٦٩,٣٣٩

٤,٧٦٥
٢,٢١٨,٥٥٠
٤٩,٠٤٩,١٣٠

٤,٩٢٤
١,٠١٤,٤٤٩
٤٤,٣٥٧,٩٥٨

١٠
١١
١٢
١٣

١٤,٧٧٢,٥٤٠
٣٢,١٥٧,٦٨٥
١,٨٧٨,٦٤٨
١,٨٤٤,٣٨٨
٥٠,٦٥٣,٢٦١
١١١,٥٠٢
٩٩,٧٣٤,١٠٢

١٥,٣٥٩,٩٣٣
٣٩,٠٥٦,٢٩٦
١,٩٢٠,٢٥١
٢,٩٠٧,٢٥٢
٥٩,٢٤٣,٧٣٢
١١١,٥٠٢
١٠٨,٤٠٤,٣٦٤

١٦,١٢٧,٠٢٢
٣٤,٣٣٨,١٣١
١,١٦٧,٩١٦
٣,٦٩٦,٢٠١
٥٥,٣٢٩,٢٧٠
١١١,٥٠٢
٩٩,٧٩٨,٧٣٠

موجودات معدة للبيع
مجموع املوجودات
حقوق املساهمني واملطلوبات
حقوق املساهمني
رأس املال املكتتب به
إحتياطي إجباري
إحتياطي اختياري
إحتياطي خاص
إحتياطيات اخرى
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة
خسائر متراكمة

٣٣

١٤

حقوق غير املسيطرين
صافي حقوق املساهمني

٢٥,٠٠٠,٠٠٠
٩,٢٦٠,٦٢٧
٩,٣٧٢,٧٥٩
٢,٩٠٢,٢٠٣
٤,٣٤٨,٤٥٢
)(٦,٧٣٥,٥٨٩
()٢٥٧,٨٦٥
()٢٠,٤٨٣,٦٥٢
٢٣,٤٠٦,٩٣٥
١,٠١٦,١٤٨
٢٤,٤٢٣,٠٨٣

٢٥,٠٠٠,٠٠٠
٩,٢٦٠,٦٢٧
٩,٣٧٢,٧٥٩
٢,٩٠٢,٢٠٣
٤,٣٤٨,٤٥٢
()٦,٦٨٥,٦٢٥
()٢٥٧,٨٦٥
()١٣,١٣٩,٥٥٢
٣٠,٨٠٠,٩٩٩
١,١٧٩,٢٧٥
٣١,٩٨٠,٢٧٤

املطلوبات
مطلوبات غير متداولة
قروض
مخصص تعويض نهاية اخلدمة
مطلوبات ضريبية مؤجلة
التزام إستخدام أصول مستأجرة

١٥
١٦
٢٠
٦

مطلوبات متداولة
بنوك دائنة
قروض
التزام إستخدام أصول مستأجرة
ذمم جتارية وأرصدة دائنة أخرى
مخصصات أخرى
مخصص ضريبة الدخل

٩,٨٨٣,٤٢٦
٨٢٣,٩٠٨
٥١٢,١٦٤
١١٧,٧٠٤
١١,٣٣٧,٢٠٢

٨,٥٤٧,٦٦٢
٧٧٠,٠٥٧
١٥,٩٥٥
٩,٣٣٣,٦٧٤

١٧
١٥
٦
١٨
١٩
٢٠

٢١,١٧٦,٥٣٦
١٩,١٦٤,٣٥٧
١٢٤,٧٧٣
١٢,٨٤٦,٠٤٤
١٠,٥٠٠,٨٤٢
١٦١,٢٦٥
٦٣,٩٧٣,٨١٧
٧٥,٣١١,٠١٩
٩٩,٧٣٤,١٠٢

١٩,٢٧٨,٦٤٩
١٨,١٢٥,٠١٤
١٤,٤٤٦,٠٣٦
١٥,٠٧٠,٧٣٠
١٦٩,٩٨٧
٦٧,٠٩٠,٤١٦
٧٦,٤٢٤,٠٩٠
١٠٨,٤٠٤,٣٦٤

مجموع املطلوبات
مجموع حقوق املساهمني واملطلوبات
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٢٥,٠٠٠,٠٠٠
٩,٢٦٠,٦٢٧
٩,٣٧٢,٧٥٩
٢,٩٠٢,٢٠٣
٤,٣٤٨,٤٥٢
)(٦,٣٩٢,٧٨٩
)(٢٥٧,٨٦٥
()٢,٦٧٤,٩٨٦
٤١,٥٥٨,٤٠١
١,١٥١,٨٥٤
٤٢,٧١٠,٢٥٥

١٠,٢٩٩,٥٤٨
٤٥٤,٨٧٠
١٠١,٨٥٩
١٠,٨٥٦,٢٧٧
١٣,٥٠٨,٩٤١
١٦,٢٣١,٨٩٦
٩,٥٦٧,٦٥٢
٦,٧٩٧,٧١٥
١٢٥,٩٩٤
٤٦,٢٣٢,١٩٨
٥٧,٠٨٨,٤٧٥
٩٩,٧٩٨,٧٣٠
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القوائم املالية املوحدة
قائمة األرباح واخلسائر

إيضاح

صافي املبيعات
كلفة املبيعات
إجمالي الربح
مصاريف بيع وتوزيع
مصاريف إدارية وعمومية
مصاريف بحث وتطوير
مصروف تعويض انهاء خدمات موظفني
خسارة تدني في قيمة املوجودات املالية
مصاريف أخرى ،بالصافي
اخلسارة من العمليات التشغيلية
حصة اجملموعة من نتائج أعمال شركات حليفة
فوائد مدينة
خسارة السنة قبل ضريبة الدخل
ضريبة الدخل
خسارة السنة

٢٠١٩

دينــــار

٢٢
٢٣

٥٤,٨٦١,٧٣٠
()٣٤,١٣٣,٣٠٨
٢٠,٧٢٨,٤٢٢
()١٣,٠٧٠,٨٢٣
()٤,٩٣٢,٣٧٢
()١,٠٥٨,٦٣٦
()١,٩٦٧,٠٧٧
)(٢٩٧,٧٨٦
()٣,٠٤٨,٥١٦
()٣.٦٤٦.٧٨٨
٧٦,٢٤١
)(٣,٤١٠,١٥٦
()٦,٩٨٠,٧٠٣
)(٥١٩,٦٦٧
()٧,٥٠٠,٣٧٠

٢٤
٢٥
٢٦
٢٩
١١
٢٧
٩
٢٠

العائد إلى:

مساهمي الشركة
حقوق غير املسيطرين

احلصة السهم االساسية واخملفضة من خسارة السنة
العائد إلى مساهمي الشركة

٢٨

دينــــــار
(معدلة)
٥٣,٣٢٥,٨٣٢
()٣٢,٨٣٩,٤٠٩
٢٠,٤٨٦,٤٢٣
()١٥,٩٥٥,١٢٨
()٥,٦٠٥,١٤٦
()١,٥٠٩,٨٢٠
()٢٢٨,٤٨٣
()١٠٣,١٣٨
()١,٣١٤,٠٩٨
()٤.٢٢٩.٣٩٠
٦٠,١٨٧
()٢,٩٦٥,٠٦٥
()٧,١٣٤,٢٦٨
١,٠٩١,٠١٧
()٦,٠٤٣,٢٥١

()٧,٣٤٤,١٠٠
)(١٥٦,٢٧٠
()٧,٥٠٠,٣٧٠

()٥,٩٨٥,٢١٢
()٥٨,٠٣٩
()٦,٠٤٣,٢٥١

فلس /دينار

فلس /دينار

)(٠/٢٩٤
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٢٠١٨

)(٠/٢٣٩
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القوائم املالية املوحدة
واخلسائر
الدخل الشامل
قائمة األرباح
٢٠١٩
دينــــار
خسارة السنة
يضاف :بنود الدخل الشامل األخرى
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها من خالل قائمة الدخل:
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
مجموع اخلسارة الشاملة للسنة
العائد الى:
مساهمي الشركة
حقوق غير املسيطرين
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٢٠١٨
دينــــار
(معدلة)

()٧,٥٠٠,٣٧٠

()٦,٠٤٣,٢٥١

)(٥٦,٨٢١
()٧,٥٥٧,١٩١

()٣١٣,٧٢٦
()٦,٣٥٦,٩٧٧

()٧,٣٩٤,٠٦٤
)(١٦٣,١٢٧
()٧,٥٥٧,١٩١

()٦,٢٧٨,٠٤٨
()٧٨,٩٢٩
()٦,٣٥٦,٩٧٧

شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار املساهمة العامة احملدودة
القوائم املالية املوحدة
حقوق امللكية
واخلسائر
التغير في
قائمة األرباح

-

٢٥,٠٠٠,٠٠٠
-

-

-

٢٥,٠٠٠,٠٠٠

٢٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٥,٠٠٠,٠٠٠

٢٥,٠٠٠,٠٠٠

الرصيد كما في ٣١كانون األول (املعدل) ٢٥,٠٠٠,٠٠٠

٢٠١٨
الرصيد كما في أول كانون الثاني (قبل
التعديل)
أثر تطبيق معيار التقارير املالية الدولي
رقم ()١٥
أثر تطبيق معيار التقارير املالية الدولي
رقم ()٩
تعديالت سنوات سابقة (إيضاح )٣٤
الرصيد كما في أول كانون الثاني
(املعدل)
خسارة السنة (املعدلة) (إيضاح )٣٤
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
حقوق غير املسيطرين الناجتة عن زيادة
رأسمال شركة تابعة

٢٠١٩
الرصيد كما في  ٣١كانون األول ٢٠١٨
قبل التعديل
تصحيح أخطاء سنوات سابقة
(إيضاح )٣٤
الرصيد املعدل كما في أول كانون الثاني
خسارة السنة
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
الرصيد كما في ٣١كانون األول

دينـــار

رأس املال
املكتتب به

٩,٢٦٠,٦٢٧

-

٩,٢٦٠,٦٢٧
-

-

-

٩,٢٦٠,٦٢٧

٩,٢٦٠,٦٢٧
٩,٢٦٠,٦٢٧

٩,٢٦٠,٦٢٧

دينـــار

إحتياطــي
إجبــاري

٩,٣٧٢,٧٥٩

-

٩,٣٧٢,٧٥٩
-

-

-

٩,٣٧٢,٧٥٩

٩,٣٧٢,٧٥٩
٩,٣٧٢,٧٥٩

٩,٣٧٢,٧٥٩

دينــار

إحتياطــي
اختيــاري

٢,٩٠٢,٢٠٣

-

٢,٩٠٢,٢٠٣
-

-

-

٢,٩٠٢,٢٠٣

٢,٩٠٢,٢٠٣
٢,٩٠٢,٢٠٣

٢,٩٠٢,٢٠٣

دينــار

إحتياطــي
خــاص

٤,٣٤٨,٤٥٢

-

٤,٣٤٨,٤٥٢
-

-

-

٤,٣٤٨,٤٥٢

٤,٣٤٨,٤٥٢
٤,٣٤٨,٤٥٢

٤,٣٤٨,٤٥٢

دينـــار

إحتياطـيات
أخرى

()٦,٦٨٥,٦٢٥

-

()٦,٣٩٢,٧٨٩
()٢٩٢,٨٣٦

-

-

()٦,٣٩٢,٧٨٩

)(٦,٦٨٥,٦٢٥
()٤٩,٩٦٤
)(٦,٧٣٥,٥٨٩

)(٦,٦٨٥,٦٢٥

دينـــار

فروقات ترجمة
عمالت أجنبية

()٢٥٧,٨٦٥

-

()٢٥٧,٨٦٥
-

-

-

()٢٥٧,٨٦٥

()٢٥٧,٨٦٥
()٢٥٧,٨٦٥

))٢٥٧,٨٦٥

دينـــار

احتياطي تقييم
موجودات مالية
بالقيمة العادلة

()١٣,١٣٩,٥٥٢

-

()٧,١٥٤,٣٤٠
()٥,٩٨٥,٢١٢
-

١,٤٨٨,٤٤٢
()٢,٤٨٤,٠٨٠

()٥,٩٦٧,٧٩٦

()١٩٠,٩٠٦

()٤,٤٤٤,٨٨٣
()١٣,١٣٩,٥٥٢
()٧,٣٤٤,١٠٠
()٢٠,٤٨٣,٦٥٢

()٨,٦٩٤,٦٦٩

دينــار

خسائرمتراكمة

-

٣٧,٠٧٩,٠٤٧
()٥,٩٨٥,٢١٢
()٢٩٢,٨٣٦

١,١٧٩,٢٧٥

١٠٦,٣٥٠

١,١٥١,٨٥٤
()٥٨,٠٣٩
()٢٠,٨٩٠

-

٣١,٩٨٠,٢٧٤

١٠٦,٣٥٠

٣٨,٢٣٠,٩٠١
()٦,٠٤٣,٢٥١
()٣١٣,٧٢٦

١,٤٨٨,٤٤٢
()٢,٤٨٤,٠٨٠

٣٠,٨٠٠,٩٩٩

١,٤٨٨,٤٤٢
()٢,٤٨٤,٠٨٠

()٥,٩٦٧٧٩٦

-

()٥,٩٦٧,٧٩٦

٣٦,٤٢٥,١٥٧

١,١٥١,٨٥٤

١,١٧٩,٢٧٥
)(١٥٦,٢٧٠
()٦,٨٥٧
١,٠١٦,١٤٨

١,١٧٩,٢٧٥

()٤,٤٤٤,٨٨٣
٣١,٩٨٠,٢٧٤
()٧,٥٠٠,٣٧٠
()٥٦,٨٢١
٢٤,٤٢٣,٠٨٣

دينـــار

دينـــار

٤٥,١٩٤,٣٣٥

٤٤,٠٤٢,٤٨١

()٤,٤٤٤,٨٨٣
٣٠,٨٠٠,٩٩٩
()٧,٣٤٤,١٠٠
()٤٩,٩٦٤
٢٣,٤٠٦,٩٣٥

٣٥,٢٤٥,٨٨٢

دينـــار

اجملمــوع

حقوق غير
املسيطرين

صافي
حقوق املساهمني
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شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار املساهمة العامة احملدودة
القوائم املالية املوحدة
النقدية
واخلسائر
التدفقات
قائمة األرباح

٢٠١٩
دينــــار

ايضاح

(معدلة)

األنشطة التشغيلية
خسارة السنة قبل ضريبة الدخل
تعديالت على:
إستهالكات
استهالك حق استخدام أصل مستأجر
خسائر بيع ممتلكات ومنشاّت ومعدات
فروقات عملة
خسارة تدني في قيمة املوجودات املالية
حصة اجملموعة من نتائج أعمال شركة حليفة
مخصص تعويض نهاية اخلدمة
مخصص بضاعة بطيئة احلركة وقريبة االنتهاء
فوائد مدينة
تغيرات رأس املال العامل
مخزون
ذمم جتارية وأرصدة مدينة أخرى
ذمم جتارية وأرصدة دائنة أخرى
مخصصات أخرى
صافي التدفقات النقدية الناجتة من األنشطة التشغيلية قبل ضريبة
الدخل املدفوعة واملدفوع من مخصص تعويض نهاية اخلدمة
ضريبة دخل مدفوعة
املدفوع من مخصص تعويض نهاية اخلدمة
صافي التدفقات النقدية الناجتة من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومنشاّت ومعدات
مشاريع حتت التنفيذ
توزيعات أرباح شركة حليفة
أرصدة بنكية محتجزة
املتحصل من بيع ممتلكات ومنشاّت ومعدات
صافي التدفقات النقدية املستخدمة في األنشطة االستثمارية

٢٠١٨
دينــــار

٥
٦
١٠
٩
١٦
١٠

١٩
٢٠
١٦

٥
٧
٩

()٦,٩٨٠,٧٠٣

()٧,١٣٤,٢٦٨

٣,٢٨٤,٢٠٨
١١٧,٣٠٣
٢١٠,٨٣٤
٢٩٧,٧٨٦
)(٧٦,٢٤١
١,١٥٠,٧٠٨
٧٤٥,٣١٩
٣,٤٢٣,٨٨١

٣,١٦٧,١٧٥
٥٤٧
٥٨,٣٩٤
١٠٣,١٣٨
()٦٠,١٨٧
٦٧٧,٢٢٩
١,٢٧٤,٥٧٩
٢,٩٦٥,٠٦٥

)(١٥٧,٩٢٦
٥,٤٩٦,٨١٦
()١,٥٩٩,٩٩٢
()٤,٥٦٩,٨٨٨

()٥٠٧,٤٩٠
()٣,٢٨٤,٥١٨
٤,٨٧٨,٣٨٤
٢,١٢٠,٦٤٨

١,٣٤٢,١٠٥
)(٨,٧٢٢
)(١,٠٩٦,٨٥٧
٢٣٦,٥٢٦

٤,٢٥٨,٦٩٦
()١٦,٠٠٧
()٣٦٢,٠٤٢
٣,٨٨٠,٦٤٧

)(١,٩١٨,٦٢٤
)(٣٠٨,٧٠٩
١٣٤,٥٥٠
٤١,٦٠٣
()٢,٠٥١,١٨٠

األنشطة التمويلية
قروض مدفوعة
قروض ممنوحة

()٢,٣٣٢,٤٦٩
()٤,٧٤٢,٦٩٥
١٠٠,٩١٣
()٧٥٢,٣٣٥
٤,٧٦٥
()٧,٧٢١,٨٢١

الفائدة املستحقة على التزام عقد اإليجار
التغير في حقوق غير املسيطرين نتيجة زيادة رأسمال شركة تابعة
فوائد مدفوعة
صافي التدفقات النقدية املستخدمة في األنشطة التمويلية

)(٢,٢٣٩,٣٢٩
٤,٦١٤,٤٣٦
()١٢٤,٧٧٣
١٣,٧٢٥
)(٣,٤١٠,١٥٦
()١,١٤٦,٠٩٧

()١,٥٩٦,٦١٠
١,٧٣٧,٨٤٢
١٠٦,٣٥٠
()٢,٩٦٥,٠٦٥
()٢,٧١٧,٤٨٣

صافي التغير في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية السنة
النقد وما في حكمه في نهاية السنة

()٢,٩٦٠,٧٥١
()١٦,٢٥٤,٥٦٨
()١٩,٢١٥,٣١٩

()٦,٥٥٨,٦٥٧
()٩,٦٩٥,٩١١
()١٦,٢٥٤,٥٦٨

التزام مقابل عقد اإليجار التشغيلي املدفوع

١٣

معامالت غير نقدية:

حتويالت من مشاريع حتت التنفيذ الى ممتلكات ومنشاّت ومعدات
حتويالت من ذمم جتارية وأرصدة مدينة أخرى إلى حق إستخدام أصول مستأجرة

()٥,٥٤٤,١٨٦
()٤٧,٢٦٢
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()١٠,٧١٥,٣٨٧
-

شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار املساهمة العامة احملدودة
القوائم املالية املوحدة
قائمة األرباح واخلسائر
()١

معلومات عامة

تأسست شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار املساهمة العامة احملدودة («الشركة») بتاريخ  ١٧آب  ١٩٧٥برأسمال  ٥٠٠,٠٠٠دينار
ولقد مت زيادة رأسمال الشركة خالل السنوات السابقة ليصبح  ٢٥.٠٠٠.٠٠٠دينار مقسم إلى  ٢٥.٠٠٠.٠٠سهم بقيمة اسمية
دينار للسهم الواحد.
من أهم غايات الشركة تصنيع املنتجات الدوائية والكيماوية والصيدالنية وملحقاتها والقيام باستيراد األدوية من اخلارج ومن
أهم غايات الشركات التابعة تسويق وتوزيع منتجات دار الدواء وتصنيع بعض املنتجات الدوائية املتخصصة والقيام باألنشطة
اإلستثمارية.

إن أسهم الشركة مدرجة جميعها في بورصة عمان لألوراق املالية كما في  ٣١كانون األول .٢٠١٩

يقع املقر الرئيسي للشركة في ناعور ،اململكة األردنية الهاشمية ص.ب .٩٣٦٤

متت املوافقة على هذه القوائم املالية املرحلية املوحدة اخملتصرة من قبل جلنة التدقيق في إجتماعهم املنعقد في
 ٢١نيسان .٢٠٢٠

( )٢ملخص للسياسات احملاسبية الهامة

 ١-٢أسس إعداد القوائم املالية املوحدة
مت اعداد القوائم املالية املوحدة للمجموعة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة عن مجلس معايير احملاسبة
الدولية والتفسيرات الصادرة عن جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن مجلس معايير احملاسبة الدولية.

إن الدينار األردني هو عملة عرض القوائم املالية املوحدة والذي ميثل العملة التشغيلية للمجموعة.
مت إعداد القوائم املالية املوحدة وفقا ً ملبدأ الكلفة التاريخية باستثناء املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
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شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار املساهمة العامة احملدودة
إيضاحـات حـول القوائم املاليـة املوحدة
اآلخر والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية املوحدة.

إن إعداد القوائم املالية املوحدة بالتوافق مع املعايير الدولية للتقارير املالية يتطلب استخدام تقديرات محاسبية هامة ومحددة،
كما يتطلب من اإلدارة إبداء الرأي في عملية تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة .لقد مت ّ اإلفصاح عن اجملاالت التي تنطوي
على درجة عالية من االجتهاد أو التعقيد أو اجملاالت التي تعد فيها االفتراضات والتقديرات أساسية للقوائم املالية املوحدة في
اإليضاح رقم (.)٤

مبدأ االستمرارية

مت تأكيد وجود فيروس كورونا املستجد ( )١٩Covid-في أوائل عام  ٢٠٢٠والذي مت تصنيفه كوباء من قبل منظمة الصحة العاملية
في شهر آذار من عام  ٢٠٢٠وذلك لتفشيه عامليا ،وقد أدى ذلك إلى وجود حالة من عدم التيقن لآلثار السلبية على اإلقتصاد الكلي
والتي تؤدي الى اضطرابات في في األعمال والنشاط االقتصادي .إن مدى ومدة تأثير هذا الوباء غير معروفة في ظل املعطيات
احلالية ولكن يتوقع أن يكون له أثر سلبي على توفير السيولة للمجموعة .تقوم إدارة اجملموعة بجمع وحتليل أفضل املعلومات
املمكنة لتقييم هذه اخملاطر احملتملة من أجل وضع تدابير مناسبة لإلستجابة واحلد قدر اإلمكان من هذه اخملاطروضمان قدرة
اجملموعة على اإلستمرارية .متثلت بعض من هذه التدابير وجود مخزون احتياطي دائم للمواد اخلام كافيه لعملية االنتاج لستة
أشهرمستقبلية باالضافة الى استثناء القطاع الصحي من اي اغالق واستمرارعمليات التشغيل والبيع بشكل طبيعي.

في حال مت التعرض لألثر املصاحب لفيروس كورونا لفترة أطول فإنه سوف يكون هناك حالة من عدم التيقن اجلوهري من ناحية
قدرة اجملموعة على حتقيق موجوداتها والوفاء بالتزاماتها ضمن النشاط الطبيعي للعمل.

إضافة إلى ما مت ذكره سابقا ،فقد بلغت اخلسائر املتراكمة للمجموعة  ٪٨٢من رأسمالها املكتتب به باإلضافة إلى جتاوز املطلوبات
املتداولة للشركة موجوداتها املتداولة بقيمة  ١٣,٣٢٠,٥٥٦دينار كما في  ٣١كانون األول  ٣١( ٢٠١٩كانون األول ٧,٦٢٩,٧٤٤ :٢٠١٨
دينار) تعتقد اإلدارة أنه من املمكن إعداد القوائم املالية املوحدة وفقا ملبدأ اإلستمرارية نظرا خلطة الشركة املستقبلية والتي
تتوقع حتقيق أرباح مستقبلية عن طريق زيادة املبيعات وتخفيض النفقات.
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٢-٢

أسس توحيد القوائم املالية

يتم توحيد القوائم املالية للشركات التابعة إبتدا ّء من تاريخ ممارسة السيطرة وحتى توقف هذه السيطرة .يتم توحيد موجودات
ومطلوبات ومصاريف وإيرادات الشركات التابعة في قائمة الدخل املرحلية املوحدة من تاريخ سيطرة اجملموعة على الشركات التابعة
وحتى تتوقف هذه السيطرة.

تتضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لشركة دار الدواء للتنمية واإلستثمار (الشركة) وشركاتها التابعة التالية (ويشار إليهم
معا ً باجملموعة) كما في  ٣١كانون األول :٢٠١٩

اسم الشركة
شركة دار الدواء -اجلزائر
شركة دار الدواء – تونس
شركة جوراس -اجلزائر*
شركة دار الدواء فارما-
رومانيا
شركة الدار االردنية
لالستثمار
شركة ميدي فارما -اجلزائر
شركة دار الغذاء -األردن
وشركتها التابعة:
 شركة دار الغذاء-روسيا**
شركة النهضة
لإلستثمارات املالية***

رأس املال
املدفوع

نسبة
امللكية
٢٠١٩

نسبة امللكية
الفعلية ٢٠١٩

٪١٠٠
٪١٠٠
٪٧٠

٪١٠٠
٪١٠٠
٪٧٠
٪١٠٠

النشاط
الرئيسي

بلد
التأسيس

تسويقي
تسويقي
صناعي

اجلزائر
تونس
اجلزائر

٦.٧٧٠.٨٣٠
٧.٣٨٨
٩٤٩.١٤٩

تسويقي

رومانيا

٧٢٧

٪١٠٠

استثماري
صناعي

األردن
اجلزائر

٢.٥٠٠.٠٠٠
٦.٨٨٠.٣٢٨

٪١٠٠
٪٨٥

٪١٠٠
٪٨٥

صناعي

األردن

١١.٦١٥.٩١١

٪٤,٩٠

٪٤,٩٠

تسويقي
استثمارات
مالية

روسيا

٢٣.٢٩٦

٪٧٠

٪٢٥,٦١

األردن

٣.٠٠٠.٠٠٠

٪٢,٤٠

٪٢,٤٠

*

شركة جوراس – اجلزائر حتت التصفية.

**

مت تأسيس هذه الشركة التابعة خالل سنة  ،٢٠١٠هذا ولم تقم شركة دار الغذاء -روسيا بأي عمليات تشغيلية أو بيعية خالل
السنوات السابقة.
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***

شركة النهضة حتت التصفية.

تتحقق السيطرة عندما يكون للمجموعة حقوق في العوائد املتغيرة الناجتة عن ارتباطها بالشركة املستثمر فيها ولديها القدرة على
التأثير على هذه العوائد من خالل قدرتها على السيطرة على الشركة املستثمر فيها .وتتم السيطرة على الشركة املستثمر فيها فقط
عند حتقق ما يلي:
-

سيطرة اجملموعة على الشركة املستثمر بها (احلقوق القائمة التي متنح اجملموعة القدرة على توجيه النشاطات ذات الصلة
للشركة املستثمر بها).

-

تعرض اجملموعة أو حقوقها للعوائد املتغيرة الناجتة عن ارتباطها بالشركة املستثمر فيها.

-

القدرة على ممارسة السيطرة على الشركة املستثمر فيها والتأثير على عوائدها.

عندما متتلك اجملموعة أقل من اغلبية حقوق التصويت أو ما شابهها في الشركة املستثمر فيها ،تقوم اجملموعة بأخذ جميع احلقائق
والظروف ذات العالقة بعني االعتبار لتحديد فيما إذا كانت متتلك سيطرة على الشركة املستثمر فيها ويتضمن ذلك:
-

الترتيبات التعاقدية مع حملة حقوق تصويت اآلخرين في الشركة املستثمر فيها.

-

احلقوق الناجتة من الترتيبات التعاقدية األخرى.

-

حقوق التصويت احلالية وحقوق التصويت احملتملة للمجموعة.

تقوم اجملموعة بإعادة تقييم فيما اذا كانت تسيطر على الشركة املستثمر بها في حال وجود ظروف أو حقائق تدل على التغير في واحد أو اكثر من
عنصر من عناصر السيطرة الثالثة.

يتم حتميل األرباح أو اخلسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل األخرى على حقوق حملة األسهم في الشركة األم وحقوق غير املسيطرين حتى
لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد حقوق غير املسيطرين .وإذا اقتضت احلاجة ،يتم تعديل القوائم املالية للشركات التابعة لتتماشى سياساتها
احملاسبية مع السياسات احملاسبية للمجموعة .يتم استبعاد املوجودات واملطلوبات وحقوق امللكية واإليرادات واملصروفات واألرباح أو اخلسائر املتعلقة
باملعامالت فيما بني اجملموعة والشركات التابعة.

يتم قياس الشهرة بخصم صافي أصول الشركة املستحوذ عليها من إجمالي املقابل املقدم للشركة املستحوذ عليها  ،وقيمة احلصص غير
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املسيطرة في الشركة املستحوذ عليها والقيمة العادلة للحصة في الشركة املستحوذ عليها قبل تاريخ الشراء مباشرة .يتم االعتراف بأي مبلغ
سلبي (“الشهرة السلبية” أو “شراء صفقة”) في الربح أو اخلسارة  ،بعد إعادة تقييم اإلدارة لتحديد ما إذا كانت قد حددت جميع األصول املكتسبة
وجميع اخلصوم واملطلوبات االحتمالية املفترضة ومراجعة مدى مالءمة قياسها.

يتم تسجيل األثر الناجت عن تغير نسبة امللكية في الشركة التابعة الذي ال ينجم عنه فقدان للسيطرة في حقوق امللكية .عند فقدان السيطرة
على الشركة التابعة ،تقوم اجملموعة مبا يلي:

-

إلغاء اإلعتراف مبوجودات (مبا فيها الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة

-

إلغاء اإلعتراف بحقوق غير املسيطرين

-

إلغاء اإلعتراف باحتياطي ترجمة العمالت األجنبية

-

اإلعتراف بالقيمة العادلة للمبالغ املستلمة

-

اإلعتراف بالقيمة العادلة لالستثمار احملتفظ به في الشركة التابعة

-

اإلعتراف باألرباح أو اخلسائر الناجتة عن عملية فقدان السيطرة

-

إعادة تصنيف حصة اجملموعة التي مت تسجيلها سابقا ً في بنود الدخل الشامل األخرى إلى األرباح أو اخلسائر.

املساهمون اللذين لهم أثر جوهري على اجملموعة

يبلغ راس املال املصرح واملكتتب به للشركة  ٢٥.٠٠٠.٠٠٠دينار أردني مقسم الى  ٢٥.٠٠٠.٠٠٠سهم بقيمة اسمية ديناراردني للسهم
الواحد.

يوضح اجلدول التالي املساهمني الذين لهم أثر جوهري على اجملموعة:
عدد االسهم
٤,٨٢٩,٧٢١

املؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي
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 ٣-٢التغيرات في السياسات احملاسبية واالفصاحات

أ -املعايير والتفسيرات اجلديدة واملعدلة والتي صدرت ومت تطبيقها من قبل اجملموعة:

-تعديالت على املعيار احملاسبي الدولي رقم “ ،٩األدوات املالية”:

طبيعة التغيير :يسمح التعديل بقياس املزيد من املوجودات بالتكلفة املطفأة بوتيرة أكبر مقارنة باإلصدار السابق للمعيار الدولي
أيضا على أن التعديالت في املطلوبات
للتقارير املالية رقم  ،٩وبشكل خاص بعض املوجودات املالية املدفوعة مسبقً ا .يؤكد التعديل ً
املالية سيؤدي إلى االعتراف الفوري بالربح أو اخلسارة.

-التفسير رقم  ٢٣الصادر عن جلنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية“ ،الشكوك حول معاجلات ضريبة الدخل”:

يوضح التفسير حتديد الربح اخلاضع للضريبة (اخلسارة الضريبية) واألسس الضريبية واملزايا الضريبية غير املستخدمة ومعدالت
الضريبة عندما يكون هناك عدم يقني حول معاجلات ضريبة الدخل مبوجب املعيار احملاسبي الدولي رقم  .١٢ويراعي التفسير على وجه
التحديد:

ما إذا كان ينبغي النظر في املعاجلات الضريبية بشكل جماعي.افتراضات السلطات الضريبية.حتديد الربح الضريبي (اخلسارة الضريبية) واألسس الضريبية واخلسائر الضريبية غير املستخدمة ومعدالت الضريبة.-تأثير التغيرات في احلقائق والظروف.

-املعيار الدولي للتقارير املالية رقم (« )١٦عقود اإليجار»

طبیعة التغییر :صدر املعیار الدولي للتقاریر املالیة رقم ( )١٦خالل كانون الثاني  .٢٠١٦هذا وقد أدى املعیار إلى االعتراف بجمیع عقود
اإلیجار ضمن قائمة املركز املالي ،حیث مت إزالة التمییز بین عقود اإلیجار التشغیلي والتمویلي .مبوجب هذا املعیار ،مت االعتراف باألصل
(احلق في استخدام البند املؤجر) وااللتزام املالي مقابل دفعات االیجار ،باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل ومنخفضة القیمة وعقود
اإلمتياز اخلاصة باإلستكشاف والتعدين والتنقيب واإلستخراج .فیما یتعلق مبحاسبة املؤجرین فإنه ال یوجد تغییر ملحوظ علیها.
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تاریخ إلزامیة التطبیق :الزامي للسنوات املالیة التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني  .٢٠١٩هذا وقد قامت اجملموعة بتطبیق نهج االنتقال املبسط
بحیث لم یتم اعادة بیان املبالغ املقارنة للسنة السابقة وأخذ األثر مبوجب األحكام االنتقالية للمعيار.

األثر :أث ّر املعيار بشكل رئيسي على محاسبة عقود اإليجار التشغيلية للمجموعة.
إن عقود اإلیجار كانت تعالج سابقا ً كعقود تأجیر تشغیلي وفقا ً للمعیار احملاسبي الدولي رقم ( )١٧وقیدت كمصروف إیجار للفترة ضمن قائمة
الدخل املوحدة.

یتم اإلعتراف باإلیجارات باعتبارها موجودات حق االستخدام وااللتزامات املقابلة في التاریخ الذي تكون فیه املوجودات املؤجرة متاحة الستخدام
اجملموعة .یتم توزیع كل دفعة من دفعات اإلیجار بین االلتزام وتكلفة التمویل .یتم حتمیل تكلفة التمویل على قائمة الدخل املوحدة على مدى فترة
عقد اإلیجار وذلك للحصول على معدل دوري ثابت للفائدة املستحقة على الرصید املتبقي من املطلوبات لكل فترة .یحتسب االطفاء على موجودات
حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة عقد االیجار ،أیهما أقصر ،بطریقة القسط الثابت.

تقاس املوجودات واملطلوبات الناجتة من اإلیجار على أساس القیمة احلالیة .تتضمن موجودات اإلیجار صافي القیمة احلالیة لدفعات اإلیجار التالیة:

-

دفعات ثابتة (تشمل الدفعات الثابتة من حیث اجلوهر) ،ناقصا ً أي حوافز إیجار مستحقة.

-

دفعات إیجار متغیرة بناء على املؤشر أو املعدل.

-

املبالغ املتوقع دفعها من قبل املستأجر مبوجب ضمانات القیمة املتبقیة.

-

سعر املمارسة خلیار الشراء في حال كان املستأجر متأكدا ً إلى حد معقول من ممارسة هذا اخلیار.

-

دفعات عن غرامات فسخ اإلیجار ،إذا كانت شروط اإلیجار تشیر إلى استخدام املستأجر هذا اخلیار.

تقاس إلتزامات عقود اإلیجار التشغیلیة بالقیمة احلالیة ملدفوعات اإلیجار املتبقیة ،حیث تُخصم دفعات اإلیجار باستخدام معدل الفائدة املدرج في
عقد اإلیجار .وٕٕاذا تعذر حتدید هذا املعدل ،یُستخدم معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر ،وهو املعدل الذي یتعین على املستأجر دفعه القتراض األموال
الالزمة للحصول على أصل ذي قیمة مماثلة في بیئة اقتصادیة مماثلة بشروط وأحكام مماثلة.
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یقاس حق استخدام األصل بالتكلفة التي تشمل التالي:

-

مبلغ القیاس املبدئي اللتزام اإلیجار،

-

أي دفعات إیجار مسددة في أو قبل تاریخ بدء العقد ناقصا ً أي حوافز إیجار مستلمة،

-

أي تكالیف أولیة مباشرة،

-

تكالیف التصلیحات إلعادة األصل املستأجر حلالته قبل االستئجار.

یتم االعتراف بالدفعات املرتبطة بعقود اإلیجار قصیرة األجل واملوجودات ذات القیمة املنخفضة على أساس القسط الثابت
كمصاریف في قائمة الدخل املوحدة .إن عقود اإلیجار قصیرة األجل هي عقود إیجار ملدة  ١٢شهرا ً أو أقل.

إن األثر على قائمة املركز املالي املوحدة كما في  ١كانون الثاني  ٢٠١٩و  ٣١كانون األول  ٢٠١٩هو كما يلي:

إن األثر على قائمة الدخل (الزيادة ( /النقص)) للسنة املنتهية في  ٣١كانون األول  ٢٠١٩هو كما يلي:
٢٠١٩
دينار
قائمة الدخل املوحدة
مصروف اإليجار
مصروف إستهالك
فوائد مدينة
صافي أثر تطبيق املعيار

١٢٤.٧٧٣
()١١٧.٣٠٣
()١٣.٧٢٥
()٦.٢٥٥

(ب) املعاییر والتفسیرات اجلدیدة واملعدلة الصادرة وغیر ساریة املفعول بعد:

لم تطبق اجملموعة املعاییر الدولیة للتقاریر املالیة اجلدیدة واملعدلة الواردة أدناه الصادرة والغیر ساریة املفعول بعد كما بتاریخ القوائم املالیة
املوحدة وتفاصیلها كما یلي:

تعدیالت على املعیار احملاسبي الدولي رقم ( “)١عرض القوائم املالیة “ إن هذه التعديالت على املعيار احملاسبي الدولي رقم (« ،)١عرض البيانات
املالية» واملعيار احملاسبي الدولي رقم « ،٨السياسات احملاسبية ،والتغيرات في التقديرات احملاسبية واألخطاء» ،والتعديالت الالحقة على
املعايير الدولية للتقارير املالية األخرى:
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)(1تستخدم تعريفا ً ثابتا ً لألهمية النسبية في جميع املعايير الدولية للتقارير املالية وإطار املفاهيم للتقارير املالية،
)(2توضح تعريف األهمية النسبية،

تدرج بعض التوجيهات في املعيار احملاسبي الدولي رقم ( )١حول املعلومات غير الهامة.

تعدیالت على املعیار الدولي للتقاریر املالیة ( “)٣إندماج األعمال”

توضح هذه التعدیالت تعریف األعمال حیث نشر مجلس معاییر احملاسبة الدولیة“ اإلطار املفاهیمي للتقاریر املالیة “ املعدل یشمل ذلك
التعریفات املعدلة للموجودات واملطلوبات باإلضافة إلى إرشادات جدیدة بشأن القیاس والغاء االعتراف والعرض واإلفصاح.

أصدر مجلس معاییر احملاسبة الدولیة ،إلى جانب اإلطار املفاهیمي املعدل ،تعدیالت على املراجع اخلاصة باإلطار املفاهیمي في املعاییر
الدولیة للتقاریر املالیة ،حیث حتتوي الوثیقة على تعدیالت على املعاییر الدولیة إلعداد التقاریر املالیة ( ٢و ٣و ٦و )١٤واملعاییر احملاسبیة
الدولیة أرقام ( ١و ٨و ٣٤و ٣٧و )٣٨وتفسیرات جلنة املعاییر الدولیة للتقاریر املالیة أرقام ( ١٢و١٩و٢٠و )٢٢وتفسیر اللجنة الدائمة لتفسیر
املعاییر رقم ( )٣٢من أجل حتدیث تلك التصریحات فیما یتعلق باإلشارات واالقتباسات من إطار العمل أو لإلشارة إلى ما تشیر إلیه.

تعدیالت على املعیار الدولي للتقاریر املالیة رقم ( “)١٠القوائم املالیة املوحدة ”ومعیار احملاسبة الدولي رقم (” )٢٨اإلستثمارات في املنشآت
احللیفة واملشاریع املشتركة ”( )٢٠١١مت تأجیل تاریخ السریان إلى أجل غیر مسمى .وما یزال التطبیق مسموحا به.

تتعلق هذه التعدیالت مبعاملة بیع أو مساهمة املوجودات من املستثمر في املنشأة احللیفة أو املشروع املشترك.

تتوقع اإلدارة تطبیق هذه املعاییر والتفسیرات والتعدیالت اجلدیدة في القوائم املالیة املوحدة للمجموعة عندما تكون قابلة للتطبیق
واعتماد هذه املعاییر والتفسیرات والتعدیالت اجلدیدة قد الیكون لها أي تأثیر جوهري على القوائم املالیة املوحدة للمجموعة في فترة
التطبیق األولى.

ال توجد معايير أخرى غير نافذة والتي يتوقع أن يكون لها تأثير مادي على اجملموعة في فترات التقارير احلالية أو املستقبلية ،وعلى املعامالت
املستقبلية املتوقعة.

59

شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار املساهمة العامة احملدودة
إيضاحـات حـول القوائم املاليـة املوحدة

 ٤-٢ترجمة العمالت األجنبية

(أ( العملة التشغيلية وعملة عرض القوائم املالية املوحدة

العملة الوظيفية لكل من الشركات املوحدة للمجموعة هي عملة البيئة االقتصادية األساسية التي تعمل فيها كل املنشأة .أن
العملة التشغيلية للشركة هي الدينار األردني .يبني اجلدول التالي العملة التشغيلية لكل من الشركات التابعة:
العملة التشغيلية
اسم الشركة
الدينار اجلزائري

شركة دار الدواء -اجلزائر
شركة دار الدواء – تونس
شركة جوراس -اجلزائر
شركة دار الدواء فارما -رومانيا
شركة الدار االردنية لالستثمار
شركة ميدي فارما -اجلزائر
شركة دار الغذاء -األردن وشركتها التابعة:
 شركة دار الغذاء -روسياشركة النهضة لإلستثمارات املالية

الدينار اجلزائري
الدينار اجلزائري
الدينار األردني
الدينار األردني

إن عملة عرض هذه القوائم املالية املوحدة هي الدينار األردني والذي يُعتبر وعملة عرض القوائم املالية للمجموعة.
(ب( العمليات واألرصدة

يتم حتويل النتائج واملركز املالي لكل منشأة في اجملموعة (العملة التشغيلية التي ال ميثل أي منها عملة االقتصاد عالي التضخم) إلى
عملة عرض القوائم املالية على النحو التالي:

مت حتويل املوجودات واملطلوبات لكل بنود قائمة املركز املالي بسعر اإلقفال في نهاية فترة إعداد التقارير املعنية.يتم ترجمة اإليرادات واملصروفات مبتوسط أسعار الصرف (ما لم يكن هذا املتوسط ليس تقري ًبا تقري ًبا لألثر التراكمي للمعدالت السائدةفي تواريخ املعامالت  ،وفي هذه احلالة يتم ترجمة اإليرادات واملصروفات في تواريخ املعامالت) ؛
يتم ترجمة بنود حقوق امللكية باملعدل التاريخي.-يتم االعتراف بجميع فروقات الصرف الناجتة في الدخل الشامل اآلخر.

عند فقدان السيطرة على شركة تابعة بعملة تشغيلية غير عملة العرض أو عملة العرض للمجموعة  ،يتم إعادة تصنيف فروق الصرف
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املعترف بها سابقً ا في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو اخلسارة للسنة كجزء من الربح أو اخلسارة من االستبعاد .عند االستبعاد اجلزئي
لشركة تابعة دون فقدان السيطرة  ،يتم إعادة تصنيف اجلزء ذي الصلة من فروق حتويل العمالت املتراكمة إلى حقوق غير مسيطرة ضمن
حقوق امللكية.
 ٥-٢ممتلكات ومنشاّت ومعدات
يتم تسجيل املمتلكات واملنشاّت واملعدات بسعـر الكلفـة التاريخيـة مطروحا ً منها االستهالك املتراكم ومخصص التدني في القيمة إن
وجد .تشمل الكلفة التاريخية املصاريف املتعلقـة باقتنـاء هـذه البنود.

يتم تضمني التكاليف الالحقة لقيمة املوجودات أو احتسابها على أنها موجودات منفصلة بطريقة مناسبة ،فقط عندما يكون من
املرجح تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للمجموعة من تلك املوجودات ويكون من املمكن قياس كلفة ذلك األصل بطريقة موثوق بها.
يتم شطب القيمة الدفترية للبند املستبدل .يتم تسجيل جميع مصاريف التصليحات والصيانة األخرى عند تكبدها في قائمة الدخل
الشامل املوحدة.
 .اليتم استهالك األراضي  .يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت لتوزيع الكلفة على العمر اإلنتاجي للممتلكات و املنشاّت
واملعدات .تبلغ نسب اإلستهالك املستخدمة لهذا الغرض كما يلي:
٪
٤-٢
١٠
١٠
١٥
٢٥-٢٠
١٥-١٠

مباني
آالت وأجهزة ومعدات
قطع غيار
سيارات
أجهزة احلاسب اآللي
أثاث وأجهزة مكتبية

يتم مراجعة القيمة املتبقية والعمر اإلنتاجي للموجودات ،وتعديلها إن لزم ،عند نهاية كل فترة مالية.

عندما يقل املبلغ املمكن استرداده من أي من املمتلكات واملعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة
املمكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل الشامل املوحدة (إيضاح .)١٠-٢

61

شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار املساهمة العامة احملدودة
إيضاحـات حـول القوائم املاليـة املوحدة
حت ّدد االرباح أو اخلسائر الناجتة عن استبعاد املمتلكات واملعدات باالستنـاد إلى الفرق بني القيمة الدفترية وعائداتها ويتم تسجيلها في
قائمة الدخل الشامل املوحدة.

٦-٢

إيجارات

تقوم شركة دار الدواء اجلزائر باستئجار أرض .و عقد اإليجار ميتد لفترة محددة ( ٥سنوات)  ،ولكن قد يكون لها خيارات متديد.

حتى السنة املالية  ،٢٠١٨كان عقد إيجار الشركة يصنف إما كعقد إيجار متويلي أو تشغيلي .وكان يتم حتميل الدفعات التي يتم أداؤها
مبوجب عقود اإليجار التشغيلي (صافية من أي فائدة مستلمة من املؤ ّجر) على بيان الربح أو اخلسارة بطريقة القسط الثابت على مدى
فترة اإليجار.
اعتبارا ً من  ١كانون الثاني  ،٢٠١٩مت االعتراف باإليجارات بنا ًء على موجودات حق االستخدام وااللتزامات املقابلة في التاريخ الذي تكون
فيه املوجودات املؤجرة متاحة الستخدام الشركة .يتم توزيع كل دفعة من دفعات اإليجار بني االلتزام وتكلفة التمويل .يتم حتميل تكلفة
التمويل على الربح أو اخلسارة على مدى فترة عقد اإليجار وذلك للحصول على معدل دوري ثابت للفائدة املستحقة على الرصيد املتبقي
من االلتزام لكل فترة .ويحتسب االستهالك على موجودات حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة عقد االيجار ،أيهما
أقصر ،بطريقة القسط الثابت.

 ٧-٢مشاريع حتت التنفيذ

إن املشاريع التي تكون قيد اإلنشاء أو ألغراض إدارية أو ألغراض لم يتم حتديدها بعد يتم إدراجها بالتكلفة ويطرح منها أي خسائر انخفاض
في القيمة معترف بها .تشتمل التكلفة على األتعاب املهنية وتكاليف االقتراض للموجودات املؤهلة املرسملة وفقا ً للسياسة احملاسبية
للمجموعة .وتصنف هذه املشاريع إلى الفئات املناسبة وفقا لبند املمتلكات واملنشآت واملعدات عند االنتهاء منها وحني تكون جاهزة
لالستخدام املقصود منها .يبدأ استهالك هذه املوجودات على نفس أساس العناصر لبند املمتلكات واملنشآت واملعدات عندما تصبح
املوجودات جاهزة لالستخدام املقصود منها.
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 ٨-٢موجودات غير ملموسة

تقيد املوجودات غير امللموسة التي يتم احلصول عليها من خالل االندماج بالقيمة العادلة في تاريخ احلصول عليها.

أما املوجودات غير امللموسة التي يتم احلصول عليها من خالل طريقة أخرى غير االندماج فيتم تسجيلها بالكلفة.

يتم تصنيف املوجودات غير امللموسة على أساس تقدير عمرها الزمني لفترة محددة أو لفترة غير محددة .ويتم اطفاء املوجودات غير
امللموسة التي لها عمر زمني محدد خالل هذا العمر ويتم قيد اإلطفاء في قائمة الدخل املوحدة .اما املوجودات غير امللموسة التي عمرها
الزمني غير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها بتاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم تسجيل اي تدني في قيمتها في قائمة الدخل
املوحدة.
ال يتم رسملة املوجودات غير امللموسة الناجتة عن أعمال الشركة ويتم تسجيلها في قائمة الدخل املوحدة في نفس الفترة.

يتم مراجعة أية مؤشرات على تدني قيمة املوجودات غير امللموسة في تاريخ القوائم املالية املوحدة .كذلك يتم مراجعة تقدير العمر
الزمني لتلك املوجودات ويتم إجراء أية تعديالت على الفترات الالحقة.

 ٩-٢إستثمار في شركة حليفة
املستثمرة تأثيرا ً فعاال ً على القرارات املتعلقة بسياساتها املالية والتشغيلية
الشركات احلليفة هي الشركات التي متارس فيها اجملموعة
ِ
ولكن دون سيطرة.
تظهر اإلستثمارات في الشركات احلليفة بإستخدام طريقة حقوق امللكية .وفقا ً لطريقة حقوق امللكية ،ويتم اإلعتراف األولي باإلستثمار
املستثمرة في ربح أو خسارة الشركة احلليفة بعد تاريخ
بالكلفة ،ويتم الحقا ً زيادة أو تخفيض القيمة الدفترية لإلستثمار بحصة الشركة
ِ
التملك .ويشمل اإلستثمار في الشركات احلليفة الشهرة التي قد تنجم عن التملك.

إذا إنخفضت ملكية الشركة املستثمرة في الشركة احلليفة مع إحتفاظها بالتأثير الفعال ،يتم فقط إثبات جزء من املبالغ املعترف بها
سابقا ً في قائمة الدخل الشامل ضمن األرباح واخلسائر مبا يتماشى مع نسبة التغير في حصة الشركة املستثمرة في الشركة احلليفة.
الحقا ً لتاريخ التملك يتم تسجيل حصة الشركة املستثمرة من أرباح أو خسائر الشركة احلليفة في قائمة الدخل الشامل ،ويتم تسجيل
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حصتها من التغيرات في قائمة الدخل الشامل ضمن بند حصة الشركة من أرباح إستثمارات في شركات حليفة مقابل تأثير حساب
اإلستثمار باملبلغ نفسه .إذا كانت حصة الشركة املستثمرة في خسائر الشركة احلليفة مساوية أو أكثر من مساهمتها فيها (تتضمن أية
أرصدة مدينة غير مضمونة) ،فإنه ال يتم اإلعتراف بأية خسائر تزيد عن مساهمتها في الشركة احلليفة ما لم يكن عليها احلق القانوني أو
إلتزام قطعي بذلك أو إذا قامت الشركة املستثمرة بدفع أية مبالغ بالنيابة عن الشركة احلليفة.

تقوم الشركة املستثمرة في تاريخ القوائم املالية مبراجعة حساب اإلستثمار لتحديد ما إذا كان هنالك مؤشرات تدل على التدني .وفي حال
وجود تدني تقوم الشركة املستثمرة بإحتسابه عن طريق الفرق بني القيمة القابلة لإلسترداد والقيمة الدفترية لإلستثمار ويسجل في
قائمة الدخل الشامل.

يتم اإلعتراف باألرباح واخلسائر الناجتة عن املعامالت مع الشركات احلليفة في القوائم املالية للشركة املستثمرة مبقدار ما ال متلكه الشركة
املستثمرة من الشركة احلليفة .يتم إستبعاد اخلسائر غير املتحققة الناجمة عن املعامالت مع الشركات احلليفة مبقدار مساهمة الشركة
املستثمرة إال إذا كانت اخلسارة تشير إلى وجود خسائر تدني باألصول احملولة.

 ١٠-٢التدني في قيمة املوجودات غير املالية

إن املوجودات غير امللموسة التي لها عمر إنتاجي غير محدد أو املوجودات غير امللموسة غير اجلاهزة لالستخدام والتي ال تخضع لإلطفاء
يتم اختبارها سنويًا للتحقق من انخفاض قيمتها .أما املوجودات غير املالية اخلاضعة لإلستهالك واإلطفاء فيتم مراجعتها لكي يتم
حتديد خسارة التدني في قيمتها عندما تشير األحداث أو التغيـّرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد .يتم
احتساب خسارة التدني في القيمة مبقدار املبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية للموجودات عن القيمة املمكن استردادها ،والقيمة
املمكن استردادها هي القيمة العادلة للموجودات بعد تنزيل تكاليف البيع والقيمة قيد االستخدام أيهما أعلى .ألغراض تقييم تدني
القيمة ،يتم جتميع املوجودات في أدنى املستويات التي يوجد لها تدفقات نقدية ميكن حتديدها بشكل منفصل (وحدات توليد النقد) .يتم
مراجعة املوجودات غير املالية باستثناء الشهرة التي تعرضت لتدني في قيمتها الحتمال عكس انخفاض القيمة بتاريخ كل تقرير.
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 ١١-٢موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

 متثل هذه املوجودات االستثمارات في أدوات امللكية بغرض االحتفاظ بها على املدى الطويل. يتم اثبات هذه املوجودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافا ً اليها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحقا ً بالقيمة العادلـة ،ويظهرالتغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل املوحدة وضمن حقوق امللكية مبا فيه التغير في القيمة العادلة الناجت عن فروقات
حتويل بنود املوجودات غير النقدية بالعمالت االجنبية ،وفي حال بيع هذه املوجودات أو جزء منها يتم تسجيل األرباح أو اخلسائر الناجتة
عن ذلك في قائمة الدخل الشامل املوحدة وضمن حقوق امللكية ويتم حتويل رصيد احتياطي تقييم املوجودات املباعة مباشرة الى
االرباح واخلسائر املدورة وليس من خالل قائمة الدخل املوحدة.

 -يتم تسجيل االرباح املوزعة في قائمة الدخل املوحدة كإيرادات.

 ١٢-٢اخملزون

يتم تسعير اخملزون بالكلفة أو بصافي القيمة القابلة لالسترداد أيهما أقل .يتم حتديد الكلفة بإستخدام طريقة الوارد أوال ً الصادر أوالً.
تشمل كلفة اخملزون اجلاهز وحتت التصنيع واملواد اخلام مضافا ً إليها الرواتب واألجور املباشرة وتكاليف اإلنتاج املباشرة وحصتها من
التكاليف الصناعية غير املباشرة و تستثنى تكاليف االقتراض .إن القيمة القابلة لالسترداد هي قيمة البيع التقديرية ضمن النشاط
االعتيادي للشركة بعد تنزيل مصاريف البيع املتوقعة.

يتم تخفيض اخملزون باملواد بطيئة احلركة.

يتم تسجيل قطع الغيار االستراتيجية ضمن بند املمتلكات واملنشآت واملعدات ويتم استهالكها بحسب نسبة االستهالك لآلالت
املتعلقة بها.
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 ١٣-٢ذمم جتارية مدينة

متثل الذمم التجارية املدينة مبالغ مستحقة من املرضى مقابل اخلدمات الطبية ضمن النشاط االعتيادي للشركة.
يتم االعتراف األولي بالذمم التجارية املدينة بقيمتهـا العادلـة وتقاس الحقـا ً علـى أسـاس الكلفة املطفـأة باستخـدام طريقـة الفائدة
الفعلية وبعد تنزيل مخصص التدني في القيمة .يتم احتساب مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة للذمم التجارية املدينة مبوجب
االفصاح رقم (.)١٤-٢

 ١٤-٢التدني في قيمة املوجودات املالية

لدى اجملموعة فئتان من املوجودات املالية التي تخضع لنموذج اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة وهي الذمم التجارية املدينة واألرصدة املدينة
األخرى بينما يخضع النقد وما في حكمه أيضا ً ملتطلبات تدني القيمة للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( ،)٩اال أن تدني قيمة هذه
املوجودات املالية غير جوهري على القوائم املالية املوحدة.

الذمم التجارية املدينة

تطبق اجملموعة الطريقة املبسطة مبوجب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )٩لقياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة والتي تستخدم
مخصص اخلسائر املتوقعة على مدى العمر جلميع الذمم املدينة.

لقياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة ،مت جتميع الذمم التجارية املدينة بنا ًء على خصائص مخاطر االئتمان املشتركة وأيام تأخر السداد.
تستند معدالت اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة إلى بيانات الذمم التجارية املدينة على مدار  ١٢شهرًا السابقة لتاريخ كل تقرير مالي .يتم
تعديل معدالت اخلسارة التاريخية لتعكس املعلومات احلالية واملستقبلية على عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة الطلبة على
تسوية الذمم املستحقة.
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١٥-٢

النقد في الصندوق ولدى البنوك

ألغراض قائمة التدفقات النقدية فإن النقد وما في حكمه يشتمل على النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل التي
لديها تواريخ استحقاق ثالثة أشهر أو أقل بعد تنزيل ارصدة البنوك الدائنة.

يتم إظهار رصيد البنوك الدائنة كبند مستقل ضمن االلتزامات املتداولة في قائمة املركز املالي املوحدة.

١٦-٢

القروض و البنوك الدائنة

يتم االعتراف بالقـروض والبنوك الدائنة فـي البدايـة علـى أسـاس القيمـة العادلـة ،بالصافي من التكاليف املتكبدة من العملية ،ومـن
ثـم تـدرج القروض والبنوك الدائنة بالكلفة املطفـأة .يتـم إثبات أيـة فروقات بيـن املبالغ املستلمـة (بعـد حسـم تكاليف العمليـة)
ّ
وقيـمة السـداد فـي قائمة الدخل خـالل فترة عمر القـرض باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
يتم تصنيف القروض كمطلوبات متداولة إال إذا كان لدى الشركة حق غير مشروط لتأجيل تسوية اإللتزامات لفترة ال تقل عن  ١٢شهرا ً
بعد تاريخ قائمة املركز املالي.
تكاليف االقتراض املباشرة املتعلقة بشراء او انشاء او انتاج اصل والذي يتطلب بالضرورة فترة طويلة ليصبح جاهزا ً لالستخدام
املستهدف أو للبيع ،تتم رسملتها كجزء من تكاليف ذلك االصل .إن تكاليف االقتراض االخرى تدرج كمصروفات في الفترة التي تكبدت
فيها .تتكون تكاليف اإلقتراض من الفوائد والتكاليف االخرى التي تتكبدها اجملموعة فيما يتعلق باحلصول على قروض.

 ١٧-٢ذمم جتارية دائنة

متثل الذمم التجارية الدائنة التزامات على اجملموعة مقابل شراء بضائع أو خدمات ضمن النشاط االعتيادي للمجموعة من قبل املوردين .يتم
تصنيف الذمم التجارية الدائنة كمطلوبات متداولة إذا كانت مستحقة الدفع خالل سنة واحدة أو أقل ،وكمطلوبات غير متداولة إذا كانت
مستحقة الدفع خالل أكثر من سنة.

يتم االعتراف األولي بالذمم التجارية الدائنة بالقيمـة العادلـة ومـن ثـم تدرج بالكلفة املطفـأة باستخـدام طريقـة الفائدة الفعلية.
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 ١٨-٢اإلعتراف باإليرادات
تقوم اجملموعة ببيع مجموعة واسعة من االدوية الطبية واعتبارا ً من  ١كانون الثاني  ،٢٠١٨طبقت اجملموعة املعيار الدولي للتقارير املالية
رقم “ ١٥اإليرادات من العقود مع العمالء ”ومن خالل تطبيق متطلبات املعيارتقوم اجملموعة باإلعتراف باإليرادات عندما يكون باإلمكان قياس
بشكل موثوق وعندما يكون من املرجح أن تتدفق إلى اجملموعة منافع اقتصادية مستقبلية وعندما يتم الوفاء مبعايير محددة
قيمة االيرادات
ٍ
لكل نشاط من أنشطة اجملموعة وفقا ً ملا هو مبني أدناه .تستند اجملموعة في إعداد تقديراتها على خبراتها السابقة آخذةً بعني االعتبار نوع
العميل ونوع املعاملة وشروط كل اتفاق.

يتم تأجيل اإليرادات املتعلقة بالبضائع اجملانية التي سيتم تقدميها في املستقبل واملتعلقة باملبيعات احلالية حتى يتم توفير السلع اجملانية.
تتم مراقبة وتعديل املنهجية واالفتراضات املستخدمة لتقدير اخلصومات والسلع اجملانية وتعديلها بانتظام في ضوء االلتزامات البناءة
واالجتاهات التاريخية واخلبرة السابقة وظروف السوق املتوقعة .يتم تقييم ظروف السوق باستخدام املوزعني والتحليل الداخلي وبيانات
داخليا .يتم استبعاد ضريبة القيمة املضافة وضرائب املبيعات األخرى من اإليرادات .تقوم
أبحاث السوق واملعلومات التي يتم إنشاؤها
ً
اجملموعة باإلعتراف باإليرادات من بيع السلعة بنا ًء على منوذج من خمس خطوات وفقً ا للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )١٥كما يلي :
 ١-١٨-٢حتديد التزام األداء

يعرَّف العقد بأنه اتفاق بني طرفني أو أكثر يبني حقوقًا والتزامات واجبة النفاذ ويحدد معايير كل عقد يجب الوفاء به.
1 -1-2الوفاء بالتزام األداء مبرور الوقت

	)أ(بيع املنتجات

تقوم اجملموعة ببيع مجموعة واسعة من االدوية الطبية ،يتم اإلعتراف باملبيعات عندما تنتقل السيطرة على املنتجات ،أي بتسليم
املنتجات إلى العميل ،ويتمتع العميل مبطلق احلرية في اختيار سعر بيع املنتجات ،وأال يكون هناك التزام غير مستوف مبا يؤثر على قبول
العميل للمنتجات .وال يتم التسليم إال بعد شحن البضائع إلى املوقع احملدد وحتويل مخاطر التقادم واخلسائر إلى العميل ،وإما أن يقبل
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العميل املنتجات وفقا لعقد البيع مع انقضاء أحكام القبول أو أن يكون لدى اجملموعة دليل موضوعي على استيفاء جميع معايير
القبول .يتم االعتراف بإيرادات املبيعات بناء على السعر احملدد في العقد.

ويتم االعتراف بأي ذمم جتارية مدينة عند تسليم البضائع ،ألن هذه هي النقطة الزمنية التي يكون فيها املقابل غير مشروط ،ألنه
يشترط فقط مرور الوقت قبل استحقاق الدفعة.

1 -1-3املقابل املتغير

إذا كان مبلغ العقد يحتوي على مبلغ متغير ،تقوم اجملموعة بتقدير املبلغ الذي تتوقع احلصول عليه من نقل البضاعة الى العميل .يتم
تقدير املبلغ املتغير عند بداية العقد وال يتم االعتراف به كإيراد حتى يتم التأكد بشكل كبير انه لن يكون هنالك عكس جوهري لإليرادات
عند حل عدم التأكد املتعلق باملبلغ املتغير الحقاً .تنص بعض العقود على اعطاء العميل احلق في ارجاع البضائع .إن حق االرجاع يؤدي إلى
وجود مبلغ متغير.

حق االرجاع

تنص بعض العقود على اعطاء العميل احلق في ارجاع البضائع ضمن فترة زمنية محددة .تقوم اجملموعة باستخدام طريقة القيمة
املتوقعة لتقدير قيمة البضائع التي لن يتم ارجاعها حيث ان هذه الطريقة تتوقع بشكل كبير املبلغ املتغير املستحق للمجموعة .ان
متطلبات معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )١٥املتعلقة بعدم االعتراف باملبالغ املتغيرة يتم تطبيقها ايضا ً على املبالغ املتغيرة التي من
املمكن ادخالها في سعر البيع .يتم االعتراف بالبضائع التي من املمكن ارجاعها كالتزام ارجاع بدال من ايراد.

مطلوبات ارجاع

ان مطلوبات االرجاع هي االلتزام في ارجاع بعض او كل املبلغ املستلم (او الذي سيتم استالمه) الى العميل ويتم قياسها بقيمة املبلغ
الذي من املمكن ان ترجعه اجملموعة للعميل .تقوم اجملموعة بتحديث تقديراتها ملطلوبات االرجاع (والتغير في سعر البيع املتعلق بها) في
كل نهاية فترة اعداد تقارير مالية .يرجى الرجوع لسياسة املبلغ املتغير اعاله.
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1 -1-4تخصيص سعر املعاملة

سعر البيع لكل التزام أداء مستقل يجب أن يتم تسعيره بشكل محدد ومنفصل عن باقي التزامات األداء في العقود املوقعة على
أساس أسعار البيع املستقلة النسبية للبضائع أو اخلدمات التي يتم تقدميها إلى العميل .حتدد اجملموعة سعر البيع املستقل لكل
التزام أداء منفصل باستخدام“ نهج تقييم السوق املعدل ”.وفي ظروف محدودة ،تخطط اجملموعة الستخدام“ التكلفة املتوقعة
باإلضافة إلى نهج الهامش ”لتقدير التكلفة املتوقعة باإلضافة إلى هامش ربح معقول.

1 -1-5عنصر التمويل اجلوهري

بشكل عام ،إن الفترة بني حتويل البضائع أو اخلدمات إلى العميل وسداد الدفعات من قبل العميل هي في الغالب أقل من سنة واحدة.
وفي هذه احلالة ،تستخدم اجملموعة الطريقة العملية الواردة في املعيار رقم  ١٥والتي ال تقوم من خاللها بتعديل القيمة املتفق عليها بأثر
عنصر التمويل اجلوهري حيث أن فترة السداد أقل من سنة.

١٩-٢

ضريبة الدخل

متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضريبة املستحقة.

حتسب مصاريف الضرائب املستحقة على أساس األرباح اخلاضعة للضريبة ،وتختلف األرباح اخلاضعة للضريبة عن األرباح املعلنة في
القوائم املالية املوحدة الن األرباح املعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة او مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة املالية وإمنا في
سنوات الحقة أو اخلسائر املتراكمة املقبولة ضريبيا أو ليست خاضعة او مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.

حتســب الضرائب مبوجب النسب الضريبية املقررة مبوجب القوانني واألنظمة والتعليمات.

إن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة املوجودات أو املطلوبات في القوائم
املالية املوحدة والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها .يتم احتساب الضرائب املؤجلة باستخدام طريقة االلتزام
بقائمة املركز املالي املوحدة وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقا للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي أو حتقيق
املوجودات الضريبية املؤجلة.
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٢٠-٢

اخملصصات

يتم تسجيل اخملصصات عندما:

يترتب على الشركة التزام قانوني حالي أو متوقع نتيجة ألحداث سابقة.أنه من احملتمل حصول تدفقات نقدية لتسديد هذا االلتزام.-أنه باإلمكان تقدير قيمتها بصورة موثوق بها.

يتم قياس اخملصصات بالقيمة احلالية ألفضل تقديرات اإلدارة للمبلغ املتوقع دفعه مقابل التزامات مالية كما في نهاية السنة .يتم خصم
اخملصصات باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة و الذي يعكس القيمة الزمنية للنقود واخملاطر اخلاصة بااللتزام احلالية .عند استخدام
اخلصم ،يتم االعتراف بالزيادة في اخملصص نتيجة مرور الوقت كجزء من تكلفة التمويل في قائمة الدخل املوحدة.

٢١-٢

منافع املوظفني

التزامات قصيرة األجل

تدرج املطلوبات الناجمة عن األجور والرواتب ،مبا في ذلك املنافع غير النقدية واإلجازات السنوية املتراكمة واملتوقع تسويتها بشكل كامل
خالل  ١٢شهرا ً بعد نهاية الفترة التي يقدم فيها املوظفون اخلدمة ذات العالقة ،كمطلوبات ضمن أرصدة دائنة أخرى.

خطة اشتراكات محددة
واملـدار من قبل مؤسسة
بخصوص خطط املزايا محددة القيمة فان اجملموعة تقوم بدفع مشاركات بشكل إلزامي لصندوق تأمني التقاعد ُ
حكومية (مؤسسة الضمان االجتماعي) .ال يترتب على اجملموعة أي التزامات أخرى عند دفع مشاركتها ويتم اثبات هذه املشاركات
كمصروف الضمان االجتماعي عند استحقاقها.
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خطة املنافع احملددة

خطة املنافع احملددة هي خطة منافع للموظفني وال تعد خطة اشتراكات محددة.

ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻟﻟﻣوظﻔﯾن ﻋﻧد انتهاء خدماتهم ،وﺗﻌﺗﻣد هذه الدفعات عادة ﻋﻟﯽ ﻋﺎﻣل واﺣد أو أﮐﺛر ﻣﺛل اﻟﺳن وﺳﻧوات اﻟﺧدﻣﺔ
واﻟﺗﻌوﯾض وﻓﻘﺎ ﻟﻟواﺋﺢ واالنظمة اﻟداﺧﻟﯾﺔ ﻟﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.

تقدم اجملموعة مكافأة نهاية اخلدمة لبعض من موظفيها العاملني في اململكة العربية السعودية متاشيا مع متطلبات القانون في البلد.

ميثل االلتزام املعترف به في قائمة املركز املالي املوحدة فيما يتعلق باملنافع أعاله القيمة احلالية اللتزام املنافع احملددة في نهاية فترة التقرير
املالي ،ويتم احتساب التزام املنافع احملددة سنويا من قبل اإلدارة باستخدام طريقة وحدة االئتمان املتوقعة.

ويتم حتديد القيمة احلالية اللتزامات املنافع احملددة عن طريق خصم التدفقات النقدية الصادرة املستقبلية املقدرة وباستخدام معدل
الفائدة على سندات الشركات عالية اجلودة واملقيمة بالعملة التي تُسدد بها املنافع والتي لها آجال تقارب آجال تلك االلتزامات .وفي حال
عدم وجود سوق واسعة لهذه السندات ،يتم تطبيق أسعار سوق السندات احلكومية.

يتم حتميل وقيد األرباح واخلسائر االكتوارية الناجتة من التسويات الناجتة عن اخلبرة والتغييرات في االفتراضات االكتوارية (إعادة القياس) في
حقوق امللكية في بنود الدخل الشامل األخر في الفترة التي حدثت فيها.

يتم إدراج تكاليف اخلدمة السابقة على الفور في قائمة الدخل املوحدة.

٢٢-٢

معلومات القطاعات
قطاع األعمال ميثل مجموعة من املوجودات والعمليات التي تشترك معا ً في تقدمي منتجات او خدمات خاضعة خملاطر وعوائد تختلف
عن تلك املتعلقة بقطاعات أعمال أخرى والتي يتم قياسها وفقا ً للتقارير التي يتم استعمالها من قبل الرئيس التنفيذي وصانع القرار
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الرئيسي لدى اجملموعة.

القطاع اجلغرافي يرتبط في تقدمي منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة خملاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة
بقطاعات عمل في بيئات اقتصادية.

٢٣-٢

التقــاص

يتم اجراء تقاص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية وإظهار املبلغ الصافي في قائمة املركز املالي املوحدة فقط عندما تتوفر احلقوق
القانونية امللزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون حتقق املوجودات وتسوية املطلوبات في نفس الوقت.

٢٤-٢

ربحية السهم

حتتسب الربحية األساسية للسهم الواحد بقسمة:

•

صافي الربح العائد ملساهمي اجملموعة العاديني.

•

على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة املالية ،املعدلة لبنود املكافآت في األسهم العادية الصادرة خالل
السنة وباستبعاد أسهم اخلزينة (ان وجدت).

تعدل ربحية السهم اخملفضة األرقام املستخدمة في حتديد ربحية السهم األساسية لتأخذ في عني االعتبار تأثيرات األسهم العادية
احملتملة اخملفضة.

٢٥-٢

قياس القيمة العادلة

تقوم اجملموعة بقياس األدوات املالية بتاريخ القوائم املالية املوحدة كما يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات املالية.

متثل القيمة العادلة السعر الذي سيتم احلصول عليه عند بيع املوجودات أو الذي سيتم دفعه لتسوية إلتزام في معاملة منظمة بني
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املشاركني في السوق بتاريخ القياس.
يتم قياس القيمة العادلة بناءا ً على فرضية أن عملية بيع املوجودات أو تسوية اإللتزام تتم من خالل األسواق الرئيسية للموجودات
واملطلوبات.

في حال غياب السوق الرئيسي ،يتم استخدام السوق األكثر مالئمة للموجودات أو املطلوبات.

تقوم املنشأة بقياس القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات باستخدام اإلفتراضات املستخدمة من املشاركني في السوق عند تسعير
املوجودات أو املطلوبات على افتراض أن املشاركني في السوق يتصرفون وفقا ً ملصلحتهم اإلقتصادية.

إن قياس القيمة العادلة للموجودات غير املالية يأخذ بعني االعتبار قدرة املشاركني في السوق على توليد املنافع اإلقتصادية من خالل
استخدام املوجودات بأفضل طريقة أو بيعه ملشارك آخر سيستخدم املوجودات بأفضل طريقة.

تقوم اجملموعة باستخدام أساليب تقييم مالئمة وتتناسب مع الظروف وتوفر املعلومات الكافية لقياس القيمة العادلة وتوضيح
استخدام املدخالت املمكن مالحظتها بشكل مباشر وتقليل استخدام املدخالت املمكن مالحظتها بشكل غير مباشر.

بتاريخ إعداد التقارير املالية ،تقوم إدارة اجملموعة بتحليل التحركات التي متت على قيمة املوجودات واملطلوبات التي تتطلب إعادة تقييم أو
إعادة قياس مبا يتناسب مع السياسات احملاسبية للمجموعة .لغايات هذا التحليل ،تقوم االدارة بالتحقق من املدخالت الرئيسية املطبقة
في آخر تقييم مت من خالل مطابقة البيانات واملعلومات املستخدمة الحتساب التقييم مع العقود واملستندات الالزمة.

يتم اظهار جميع املوجودات واملطلوبات التي يتم استخدام القيمة العادلة لقياسها أو مت اإلفصاح عنها في القوائم املالية املوحدة أو مت
شطبها باستخدام املستويات التالية للقيمة العادلة ،بناءا ً على أدنى مستوى للمدخالت التي لديها تأثير مهم لقياس القيمة العادلة
ككل:
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املستوى األول:

األسعار السوقية املعلنة في األسواق الفعالة للموجودات واملطلوبات املشابهة.

املستوى الثاني:

تقنيات تقييم تأخذ في االعتبار املدخالت ذات التأثير املهم على القيمة العادلة وميكن مالحظتها بشكل مباشر أو

غير مباشر.

املستوى الثالث:

تقنيات تقييم حيث تستخدم مدخالت لها تأثير مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات في

السوق ميكن مالحظتها.

تقوم إدارة اجملموعة وبالتنسيق مع مقيمني خارجيني مستقلني للمجموعة مبقارنة التغيرات واملعلومات اخلارجية ذات الصلة التي متت على
القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات لتحديد مدى معقولية التغيرات.

٢٦-٢

االستثمارات واملوجودات املالية األخرى

 ١-٢٦-٢تصنيفات

وفقا للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( ،)٩تصنف اجملموعة موجوداتها املالية إلى فئات القياس التالية :موجودات مالية مقاسة
بالتكلفة املطفأة (وتشمل موجودات مالية بالكلفة املطفأة الذمم املدينة وأرصدة لدى البنوك) وموجودات مالية بالقيمة العادلة (اما
من خالل الدخل الشامل االخر أو من خالل قائمة الدخل) .إن هذه التصنيفات حتدد على أساس منوذج األعمال املتبع الدارة هذه املوجودات
والتدفقات النقدية التعاقدية.

بالنسبة للموجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة ،فإن األرباح واخلسائر يتم االعتراف بها إما في قائمة الدخل املوحدة أو في قائمة
الدخل الشامل املوحدة .بالنسبة لإلستثمارات بأدوات امللكية الغير محتفظ بها للمتاجرة ،فإن هذا يعتمد حول ما إذا قامت اجملموعة
باتخاذ قرار ال ميكن العودة عنه عند االعتراف األولي بأدوات امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .تقوم اجملموعة بإعادة
تصنيف استتثمارات أدوات الدين عندها وفقط عندها يتغير منوذج أعمال اجملموعة في إدارة هذه املوجودات.
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 ٢-٢٦-٢االعتراف واالستغناء

يتم االعتراف بعمليات شراء وبيع املوجودات املالية التي تتم بشكل اعتيادي بتاريخ العملية ،وهو التاريخ الذي تلتزم به اجملموعة بشراء أول
بيع هذه املوجودات.

يتم االستغناء عن املوجودات املالية عندما تكون حقوق استالم التدفقات النقدية قد انتهت أو انتقلت وعندما تقوم اجملموعة بشكل
جوهري بنقل جميع حقوق ومخاطر امللكية.

 ٣-٢٦-٢القياس

عند االعتراف األولي ،تقوم اجملموعة بقياس املوجودات املالية بالقيمة العادلة باالضافة الى التكاليف املباشرة املرتبطة بعملية شراء
املوجودات املالية التي ال تكون مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

أدوات امللكية:تقوم اجملموعة الحقا ً بقياس جميع االستثمارات في أدوات امللكية بالقيمة العادلة .وفي حال قررت ادارة اجملموعة اظهار خسائر
وارباح القيمة العادلة من استثمارت أدوات امللكية من خالل الدخل الشامل االخر ،فإنه ال يتم اعادة تصنيف خسائر وأرباح
القيمة العادلة الى قائمة الدخل املوحدة عند االستغناء أو بيع هذه االستثمارات وامنا يتم حتويلها الى األرباح املدورة ضمن حقوق
املساهمني.

يتم تسجيل األرباح املوزعة في قائمة الدخل املوحدة ضمن االيرادات األخرى عندما يكون حق اجملموعة في هذه اجملموعة قد حتقق.

ال تخضع هذه االستثمارات في أدوات امللكية الختبار خسائر التدني.
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 ٢٧-٢فئات األدوات املالية
املوجودات حسب قائمة املركز املالي املوحدة
موجودات مالية بالكلفة املطفأة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
ذمم جتارية وأرصدة مدينة أخرى (بإستثناء املصاريف املدفوعة مقدما
ودفعات مقدمة للموردين وضريبة املبيعات)
أرصدة بنكية محتجزة
نقد في الصندوق ولدى البنوك
املطلوبات حسب قائمة املركز املالي املوحدة
مطلوبات مالية بالكلفة املطفأة
بنوك دائنة
قروض
التزام إستخدام أصول مستأجرة
مخصص تعويض نهاية اخلدمة
ذمم جتارية وأرصدة دائنة أخرى (بإستثناء املطلوبات القانونية ودفعات
مقدمة من عمالء)

		
()٣

٢٠١٨
دينــار
(معدلة)

٢٠١٩
دينــار
٤,٧١٩

٤,٧٦٥

٢٩,٥٦٨,٢٣٨
١,٨٧٨,٦٤٨
١,٨٤٤,٣٨٨
٣٣,٢٩٥,٩٩٣

٣٤,٨٧١,٠٥٧
١,٩٢٠,٢٥١
٢,٩٠٧,٢٥٢
٣٩,٧٠٣,٣٢٥

٢١,١٧٦,٥٣٦
٢٩,٠٤٧,٧٨٣
٢٤٢,٤٧٧
٨٢٣,٩٠٨

١٩,٢٧٨,٦٤٩
٢٦,٦٧٢,٦٧٦
٧٧٠,٠٥٧

١٢,١٧٥,١٠٦
٦٣,٤٦٥,٨١٠

١١,٥٠٧,٤٦٣
٥٨,٢٢٨,٨٤٥

إدارة اخملاطـر املاليـة

 ١-٣عوامل اخملاطر املالية
تتعرض اجملموعة خملاطر مالية مختلفة نتيجة لنشاطاتها ،وتتضمن هذه اخملاطر تأثير التقلبـات في السوق (مبا في ذلك مخاطر حتويل العمالت
ومخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية والقيمة العادلة) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة .إن اجملموعة غير معرضة خملاطر األسعار حيث أنه
ليس لديها أية موجودات أو مطلوبات جوهرية حتمل فائدة .يركز برنامج ادارة اخملاطر اإلجمالية علـى تخفيض التأثير السلبي احملتمل علـى النتائج
املاليـة للمجموعة الى احلد االدنى.
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أ.

مخاطـر السـوق

 -مخاطـر حتويـل العمـالت

إن معظم معامالت اجملموعة منفذة بالدينار األردني والدوالر األمريكي واليورو والدينار اجلزائري .إن سعر صرف الدينار األردني ثابت
مقابل الدوالر األمريكي لذلك فإن مخاطر حتويل العمالت غير جوهرية.

أما فيما يتعلق باليورو والدينار اجلزائري ،تقوم اإلدارة بتسجيل فروقات التحويل مباشرة في قائمة الدخل الشامل املوحدة عند
حتققها.

-مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية والقيمة العادلة

إن اخملاطر التي تواجه اجملموعة بخصوص أسعار الفائدة هي ناشئة عن القروض .إن القروض املصدرة على سعر فائدة متغير تعرض
اجملموعة خملاطر اسعار الفائدة للتدفقات النقدية ،أما القروض ذات الفائدة الثابتة فإنها تعرض اجملموعة خملاطر أسعار الفائدة للقيمة
العادلة.

تقوم اجملموعة بتحليل مخاطر أسعار الفائدة بشكل دوري آخذة باإلعتبار أية إعادة جدولة للقروض ،وتقوم بإحتساب األثر املالي على
األرباح واخلسائر برفع /تخفيض نسبة الفائدة بنسبة معينة .يتم إجراء هذا التحليل على املطلوبات التي حتمل فائدة.

بنا ًء على ذلك التحليل فإن األثر على ربح السنة بعد الضريبة يتمثل فيما يلي:
الزيادة في نسبة
الفائدة
٪

األثر على ربح
السنة
دينــار

٢٠١٩
دينار أردني

١

()٥٠٢,٢٤٣

٢٠١٨
دينار أردني

١

()٤٥٩,٥١٣

في حال إنخفاض أسعار الفائدة بنفس املعدل أعاله ،فإنه سيكون لها نفس األثر على ربح السنة مع عكس اإلشارة.
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ب .مخاطر اإلئتمان
تنحصر املوجودات املالية التي تخضع خملاطر االئتمان في النقد لدى البنوك ،أرصدة بنكية محتجزة والذمم التجارية وبعض األرصدة املدينة
األخرى .تتعامل اجملموعة فقط مع املؤسسات املالية التي تتمتع مبالءة ائتمانية عالية ،ولدى اجملموعة سياسة للحد من القيمة املعرضة
خلطر االئتمان لدى مؤسسة مالية واحدة .يتم مراقبة سقوف االئتمان املستغلة بشكل منتظم.

تقوم اجملموعة ببيع منتجاتها لعدد كبير من العمالء .وال ميثل أي عميل ما نسبة اكثر من  ٪٢٠من اجمالي الذمم املدينة كما في  ٣١كانون األول
 ٢٠١٩و  ٢٠١٨وبالتالي ال توجد أي مخاطر متركز.
يبني اجلدول التالي يبني النقد لدى البنوك والتصنيف االئتماني لها كما في  ٣١كانون األول موزع كما يلي:
التصنيف اإلئتماني
البنك االستثماري
البنك العربي
البنك األردني العربي االستثماري
بنك املؤسسة العربية املصرفية
بنك األردن
بنك سوسيتيه جنرال
بنك االسكان للتجارة والتمويل
بنك االحتاد
البنك األردني اإلسالمي
بنك القاهرة عمان
بنوك آخرى

BBBBB
BBBBBBBA+
BBB+
غير مصنف
BBBBBغير مصنف

٢٠١٩
دينار
١٢١,٥٠٣
٦٦٥,٧٨٨
٥٤٨,٨٦٥
٢١٥,١٠١
٢١١,٤٥٥
٦٣,٥٢٢
٦٦,٧٦٢
١٧,٣٤٧
٣,٢٤٥
٣٧١
١,٩١٣,٩٥٩

٢٠١٨
دينار
١٠٦,٠٢٧
٢١٨,٦١٧
١٦٧,١٩٦
٥٥٠,٥٨٧
٨٦,٤٨٢
٤٢,٢٩٠
٢٩٠,١٠٥
١٨,٩٣٢
٣,٢٨٧
٣٠٧,١٦٨

١,٧٩٠,٦٩١

ج .مخاطر السيولة

كاف وتوفره من خالل التسهيـالت املالئمة ،وتراقب اإلدارة التوقعات املستقبلية الحتياطي
تتضمن إدارة مخاطر السيولة االبقاء على نقد ٍ
السيولة النقدية للمجموعة الذي يشمل تسهيالت االقتراض والنقد وما في حكمه على أساس التدفقات النقدية املقدرة.

جتاوزت مطلوبات اجملموعة املتداولة موجوداتها الثابتة مببلغ  ١٣,٣٢٠,٥٥٦دينار كما في  ٣١كانون األول  ٧,٨٤٦,٦٨٤ :٢٠١٨( ٢٠١٩دينار).

إن اجلدول أدناه املطلوبات املالية للمجموعة (غير مخصومة) إلى فئات معينة كما بتاريخ قائمة املركز املالي بنا ًء على تاريخ االستحقاق
للفترات املتبقية.
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من سنة الى
سنتني
دينــار

أقل من سنة
واحـــدة
دينــار

أكثر من سنتني
دينــار

كما في  ٣١كانون األول ٢٠١٩
ذمم جتارية وأرصدة دائنة أخرى
التزام إستخدام أصول مستأجرة
مخصص تعويض نهاية اخلدمة
بنوك دائنة
قروض

١٢,١٧٥,١٠٦
١٢٤,٧٧٣
٢١,١٧٦,٥٣٦
١٩,١٦٤,٣٥٧

٣,٣٢٧,٧٩٠

١٢٤,٧٧٣
٨٦٥,١٠٣
٧,٠٤٩,٨٠٧

كما في  ٣١كانون األول ٢٠١٨
ذمم جتارية وأرصدة دائنة أخرى (املعدلة)
مخصص تعويض نهاية اخلدمة
بنوك دائنة
قروض

١١,٥٠٧,٤٦٣
١٩,٢٧٨,٦٤٩
١٨,١٢٥,٠١٤

٢,٦٨٥,٦٩٣

٨٠٨,٥٦٠
٦,٢٨٩,٣٥٢

 ٢-٣إدارة مخاطر رأس املال
إن هدف اجملموعة من إدارة رأس املال هو احلفاظ على قدرة اجملموعة على االستمرار مما يحقق عائـدا ً للمساهمني ويحافظ على بنية مثلى
لرأس املال ،مما يؤدي الى تخفيض تكاليف رأس املال.

تقوم اجملموعة مبراقبة رأس املال من خالل مراقبة نسبة املديونيــّة .يتم إحتساب هذه النسبة بتقسيم صافي الديون على مجموع
رأس املال ،ويتم إحتساب صافي الديون من خالل حصر مجموع القروض والتي تتضمن القروض والبنوك الدائنة ،بالصافي من النقد في
الصندوق ولدى البنوك ،كما هو مبيــّن في قائمة املركز املالي املوحدة .أما مجموع رأس املال فيتم إحتسابه من خالل إضافة حقوق
املساهمني إلى صافي الديون ،كما هو مبيـّن في قائمة املركز املالي املوحدة.
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بلغت نسبة املديونيــّة كما يلي:
٢٠١٩
دينار
مجموع القروض و البنوك الدائنة
النقد في الصندوق ولدى البنوك
صافي الديون
مجموع حقوق املساهمني
مجموع رأس املال
نسبة املديونيــّة

٥٠,٢٢٤,٣١٩
()١,٨٤٤,٣٨٨
٤٨,٣٧٩,٩٣١
٢٤,٤٢٣,٠٨٣
٧٢,٨٠٣,٠١٤
%٦٦.٤٥

٢٠١٨
دينار
٤٥,٩٥١,٣٢٥
()٢,٩٠٧,٢٥٢
٤٣,٠٤٤,٠٧٣
٣١,٩٨٠,٢٧٤
٧٥,٠٢٤,٣٤٧
%٥٧.٣٧

 ٣-٣تقدير القيمة العادلة
تقارب القيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات املالية التي تستحق خالل عام قيمتها العادلة.
		
()٤

التقديرات واإلجتهادات احملاسبية ذات األهمية

جتري اجملموعة تقييما ً مستمرا ً للتقديرات واالجتهادات احملاسبية التي تستند الى اخلبرة السابقة وعوامل أخرى مبا في ذلك توقعات األحداث املرتقبة
التي يعتقد أنها معقولة استنادا ً الى الظروف الراهنة.
تقوم اجملموعة باعداد تقديرات وافتراضات تتعلق باملستقبل .إن التقديرات احملاسبية الناجتة بطبيعتها نادرا ً ما تساوي النتائج الفعلية ذات الصلة.
التقديرات واالفتراضات التي لها مخاطر كبيرة وتسبب تعديال ً جوهريا ً على القيم الدفترية للموجودات واملطلوبات خالل السنة املالية القادمة هي
كما يلي:

.أمخصص خسائر إئتمانية متوقعة

إن مخصصات انخفاض القيمة للموجودات املالية تستند إلى افتراضات حول مخاطر التعثر في السداد ومعدالت اخلسارة املتوقعة.
تستخدم اجملموعة األحكام في وضع هذه االفتراضات وحتديد املدخالت حلساب االنخفاض في القیمة استنادا إلی اخلبرة السابقة وظروف
السوق احلالية باإلضافة إلى التقدیرات املستقبلية في تاريخ کل فترة تقرير.
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.بضريبة الدخل

تخضع اجملموعة لضريبة الدخل وبالتالي فان ذلك يتطلب اجتهادات كبيرة بتحديد مخصص لضريبة الدخل .يوجد كثير من املعامالت
واالحتسابات متعلقة بنشاط اجملموعة العادي والتي يكون حتديد الضريبة عليها غير محدد .تقوم اجملموعة بإثبات مطلوبات للتدقيق
الضريبي املتوقع بنا ًء على توقعات فيما إذا كانت ضرائب إضافية مطلوبة .إذا كانت النتيجة النهائية للضريبة تختلف عن املبالغ التي مت ّ
تسجيلها فان الفروقات تؤثر على ضريبة الدخل في الفترة التي يتم حتديد وجود هذه الفروقات.

ج .مخصص مخزون بطيء احلركة وراكد
تقوم الشركة برصد مخصص للمخزون بطيء احلركة والراكد وفقا ً للسياسة احملاسبية املبينــة في (إيضاح  .)١٢-٢وتتم مقارنة القيمة
القابلة لالسترداد للبنود مع القيمة الدفترية ،وذلك لتحديد اخملصص املطلوب.

مخصص تعويض نهاية اخلدمة

د.

تقوم اجملموعة بتكوين مخصصات نهاية اخلدمة وفقا لسياساتها الداخلية املتبعة بهذا اخلصوص .ان هذه التقديرات تتطلب من االدارة
اجتهادات كبيرة في احتساب من هذه اخملصصات.

إن االفتراضات املستخدمة في حتديد تكاليف مخصصات نهاية اخلدمة للموظفني تشتمل على معدل اخلصم ومعدل الدوران الوظيفي
ومعدل الوفيات وعالوات الرواتب املستقبلية املتوقعة ،وسوف يؤثر أي تغيير في هذه االفتراضات على مبالغ التزامات صندوق الوفاة
والتعويض .حتدد اجملموعة قيمة معدل اخلصم املناسبة في نهاية كل سنة ،ويجب استخدام معدل اخلصم هذا في حتديد القيمة احلالية
للتدفقات النقدية الصادرة املستقبلية التقديرية واملتوقعة لتسوية التزامات نهاية اخلدمة (ايضاح .)١٦

.

ضمخصص التدني في قيمة موجودات غير ملموسة
تقوم الشركة برصد مخصص للتدني في املوجودات غير امللموسة وفقا ً للسياسة احملاسبية املبينة في إيضاح ( .)١٠-٢تطفأ املوجودات
غير امللموسة ذات األعمار احملددة على مدى عمرها االقتصادي اإلنتاجي ويتم تقييمها لتحري االنخفاض في قيمتها عندما يتوفر أي دليل
النخفاض في قيمته.
يشير إلى احتمال تعرّض األصل غير امللموس
ٍ
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.

غاألعمار اإلنتاجية للممتلكات واملنشاّت واملعدات
حتدد إدارة اجملموعة األعمار اإلنتاجية التقديرية والقيم املتبقية للممتلكات واملنشاّت واملعدات لغرض احتساب االستهالك كما هو مبني
باإليضاح ( .)٥-٢يتم حتديد هذا التقدير باألخذ في االعتبار االستخدام املتوقع لألصل والتقادم الفعلي والفني والتجاري خاصة فيما يتعلق
باألجهزة واملعدات .تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية املقدرة والقيم املتبقية وطرق حساب االستهالك بنهاية كل فترة تقرير مالي مع بيان أثر
أي تغييرات في التقديرات احملتسبة على أساس مستقبلي .في نهاية السنة ،قدرت اإلدارة عدم حدوث تغييرات على هذه التقديرات.

ز.

االعتراف باإليرادات

يتم تأجيل اإلعتراف باإليرادات املتعلقة بتقدمي سلع مجانية أو احلصول على خصم مقابل البضاعة منتهية الصالحية ،والتي تختلف
حسب ترتيبات املنتج ومجموعات الشراء .تعتمد هذه الترتيبات مع العمالء على تقدمي املطالبات في وقت الحق بعد االعتراف األولي
بعملية البيع.

تتم مراجعة مبالغ اإليرادات املؤجلة وتعديلها بانتظام في ضوء االلتزامات التعاقدية والقانونية واالجتاهات التاريخية واخلبرة السابقة
وظروف السوق املتوقعة .يتم تقييم ظروف السوق عن طريق معلومات الوكالء والتحليل الداخلي لألسواق واملعلومات
داخليا.
التي يتم إعدادها
ً
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أراضي

٣,٣٣٨,١٩٤

-

مباني

٢٠,٢٠٢,٥٥٢

٧,١٩٢,٨٠٣
٩١٥,٩٥٤
)(١,٧٧٥
٨,١٠٦,٩٨٢

٨٤٤,٦٣٩
)(٨٢,٢٣١
٢٨,٣٠٩,٥٣٤

٢٦,٨٨٤,٨٨٣
٦٦٢,٢٤٣
-

دينــار

١٥,٦١٩,٢٧٨

٢٥,٣٤٤,٧٦١
١,٩٤٩,٦٦٨
)(٤,١٣٧
٢٧,٢٩٠,٢٩٢

٤,٦٩٩,٣٣١
)(٣٢,١٥٣
٤٢,٩٠٩,٥٧٠

٣٧,١٠٥,٧٥٣
١,١٣٦,٦٣٩
-

دينــار

١٨٠,٣٦٢

٢٣٧,٧٧٥
٤٦,٤٧٩
٢٨٤,٢٥٤

٤٦٤,٦١٦

٤٦١,٦٤٤
٢,٩٧٢
-

دينــار

قطع غيار

٢,٣٢٢,٣٢٧
٦٠,٨٥١
٦٨٤,١٤٧
٢١٦,٨٨٣
٣,٢٨٤,٢٠٨

٢٠١٩
دينــــار

٢٦٩,٤٩٨

١,٩٣٧,٠٣٩
١١٣,٥٣٢
)(٩٩٨
٢,٠٤٩,٥٧٣

)(١,١٥٦
٢,٣١٩,٠٧١

٢,٣١٦,٠٤٧
٤,١٨٠
-

دينــار

سيارات

قامت الشركة التابعة ميدي فارما في اجلزائر برهن أرض املصنع لصالح بنك سوسيته جنرال مقابل القرض.

بلغت املمتلكات واآلالت واملعدات املستهلكة بالكامل  ٢١,٩٠١,٥١٣دينار كما في  ٣١كانون األول  ١٨,٤٨٣,٥٠٦ :٢٠١٨( ٢٠١٩دينار).

كلفة املبيعات (إيضاح )٢٣
مصاريف بيع وتوزيع (إيضاح )٢٤
مصاريف إدارية وعمومية (إيضاح )٢٥
مصاريف بحث وتطوير (إيضاح )٢٦

مت توزيع مصروف االستهالك في قائمة الدخل املوحدة كما يلي:

صافي القيمة الدفترية -
 ٣١كانون األول ٢٠١٩

اإلستهالك املتراكم
أول كانون الثاني  ٢٠١٩معدلة كما
في )إيضاح )٣٤
مصروف اإلستهالك
استبعادات
فروقات ترجمة
 ٣١كانون األول ٢٠١٩

دينــار

٢٠١٩
الكلفــة
أول كانون الثاني ٢٠١٩
٣,٣٤٤,٠٢٨
(معدلة كما في إيضاح )٣٤
إضافات
استبعادات
حتويالت من مشاريع حتت التنفيذ
(إيضاح )٧
فروقات ترجمة
)(٥,٨٣٤
 ٣١كانون األول ٢٠١٩
٣,٣٣٨,١٩٤

()٥

ممتلكات ومنشاّت ومعدات

آالت
وأجهزة ومعدات

٢٠١٨
دينــــار
٢,٤٥٨,٥٦٦
٧٨,٠٨٧
٣٩٦,٩٤١
٢٣٣,٥٨١
٣,١٦٧,١٧٥

٢١٥,٦٩٤

٢,٠٤٦,٢٦٠
١٠٥,٢٦٣
)(٨١٨
)(١٨٧
٢,١٥٠,٥١٨

٢١٦
)(٥٩٨
٢,٣٦٦,٢١٢

٢,٢٩١,١٠٢
٧٦,٥٧٠
)(١,٠٧٨

دينــار

أجهزة
احلاسب اآللي

٤٧٣,١٦٠

٢,٤٧٣,٦٠٣
١٥٣,٣١٢
)(٢,٢٠٣
٢,٦٢٤,٧١٢

)(٣,٤٢٠
٣,٠٩٧,٨٧٢

٣,٠٦٥,٢٧٢
٣٦,٠٢٠
-

٤٠,٢٩٨,٧٣٨

٣٩,٢٣٢,٢٤١
٣,٢٨٤,٢٠٨
)(٨١٨
)(٩,٣٠٠
٤٢,٥٠٦,٣٣١

٥,٥٤٤,١٨٦
)(١٢٥,٣٩٢
٨٢,٨٠٥,٠٦٩

دينــار

اجملموع

٧٥,٤٦٨,٧٢٩
١,٩١٨,٦٢٤
)(١,٠٧٨

دينــار

أثاث
وأجهزة مكتبية
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مباني
دينــار

أراضي
دينــار

آالت
وأجهزة ومعدات
دينــار

قطع غيار
دينــار

أجهزة
احلاسب اآللي
دينــار

سيارات
دينــار

أثاث
وأجهزة مكتبية
دينــار

اجملموع
دينــار

( ٢٠١٨املعدلة)
الكلفــة
أول كانون الثاني ٢٠١٨
تصحيح خطأ محاسبي
(إيضاح )٣٤
أول كانون الثاني ٢٠١٨
(معدل)
إضافات
استبعادات
حتويالت من مشاريع حتت
التنفيذ (إيضاح )٧
فروقات ترجمة
 ٣١كانون األول ٢٠١٨

٣,٣٦٤,٤٠٠

١٨,٥٨١,٧٦٣

٣٢,٨٥٩,٨١٨

٤١٩,٠١٤

٢,١٤٦,٠٧٩

٢,٢٢٠,٥٣٦

٢,٨٨٩,٣٠٨

٦٢,٤٨٠,٩١٨

-

٦٧,٨٧٧

١٤٩,٠٦٣

-

-

-

-

٢١٦,٩٤٠

٣,٣٦٤,٤٠٠
-

١٨,٦٤٩,٦٤٠
٢٨٩,٥١١
-

٣٣,٠٠٨,٨٨١
١,٥٦٦,٦٢٠
()١٩,١٤٠

٤١٩,٠١٤
٤٢,٦٣٠
-

٢,١٤٦,٠٧٩
١٧٤,٠٠٦
-

٢,٢٢٠,٥٣٦
٧٢,٥٣١
-

٢,٨٨٩,٣٠٨
١٨٧,١٧١
-

٦٢,٦٩٧,٨٥٨
٢,٣٣٢,٤٦٩
()١٩,١٤٠

()٢٠,٣٧٢
٣,٣٤٤,٠٢٨

٨,٠٩٤,٢٠١
()١٤٨,٤٦٩
٢٦,٨٨٤,٨٨٣

٢,٦٢١,١٨٦
()٧١,٧٩٤
٣٧,١٠٥,٧٥٣

٤٦١,٦٤٤

()٤,٠٣٨
٢,٣١٦,٠٤٧

()١,٩٦٥
٢,٢٩١,١٠٢

()١١,٢٠٧
٣,٠٦٥,٢٧٢

١٠,٧١٥,٣٨٧
()٢٥٧,٨٤٥
٧٥,٤٦٨,٧٢٩

اإلستهالك املتراكم
أول كانون الثاني ٢٠١٨
مصروف اإلستهالك
استبعادات
فروقات ترجمة
 ٣١كانون األول ٢٠١٨

-

٦,٤١٤,٧٢٢
٧٨٠,٠١٧
()١,٩٣٦
٧,١٩٢,٨٠٣

٢٣,٤٧٨,٨٦٠
١,٨٨٦,٣٤٠
()١٣,٨٢٨
()٦,٦١١
٢٥,٣٤٤,٧٦١

١٩٢,٦٩٢
٤٥,٠٨٣
٢٣٧,٧٧٥

١,٨١٠,٣٤٣
١٢٩,٧٢٢
()٣,٠٢٦
١,٩٣٧,٠٣٩

١,٨٦٨,٠١٥
١٧٨,٧٠٠
()٤٥٥
٢,٠٤٦,٢٦٠

٢,٣٣٣,٢٧٦
١٤٧,٣١٣
()٦,٩٨٦
٢,٤٧٣,٦٠٣

٣٦,٠٩٧,٩٠٨
٣,١٦٧,١٧٥
()١٣,٨٢٨
()١٩,٠١٤
٣٩,٢٣٢,٢٤١

صافي القيمة الدفترية
 ٣١كانون األول ٢٠١٨

٣,٣٤٤,٠٢٨

١٩,٦٩٢,٠٨٠

١١,٧٦٠,٩٩٢

٢٢٣,٨٦٩

٣٧٩,٠٠٨

٢٤٤,٨٤٢

٥٩١,٦٦٩

٣٦,٢٣٦,٤٨٨

( )٦عقد إيجار
قامت اجملموعة باالعتراف بحق استخدام األصول بقيمة  ٤٠٠.٧٨٧دينار أردني اعتبار من  ١كانون الثاني  ،٢٠١٩وهي القيمة احلالية للحد األدنى جلميع مدفوعات اإليجار للفترة القصوى
املتبقية للعقد من دون خيار التجديد (والذي هو غير إلزامي) والبالغة  ٣سنوات .يتم احتساب االطفاء على أساس القسط الثابت لتخصيص التكلفة على مدار فترة حق استخدام
األصول البالغة  ٣سنوات.
أدرجت اجملموعة التزامات اإليجار مقابل حق استخدام األصول والتي بلغت  ٣٥٣,٥٢٥دينار أردني اعتبار من  ١كانون األول ٢٠١٩.
يوضح اجلدول أدناه احلركة على عقد اإليجار كما في  ٣١كانون األول :٢٠١٩
حق استخدام
البند املؤجر
الرصيد في  ١كانون الثاني ( ٢٠١٩كما مت اظهاره سابقاُ)
يضاف :حق استخدام البند املؤجر الذي مت اإلعتراف بهم كما في  ١كانون األول ٢٠١٩
الرصيد في أول املدة  ١كانون الثاني ( ٢٠١٩املعدل)
ينزل :اإلستهالك خالل السنة
الرصيد كما في  ٣١كانون األول ٢٠١٩

التزام اإليجار
أراضي

الرصيد أول
املدة
دينار
٣٥٣,٥٢٥

الفائدة على
التزامات
اإليجار
دينار
١٣,٧٢٥

دفعات اإليجار
دينار
()١٢٤,٧٧٣

٤٠٠.٧٨٧
٤٠٠.٧٨٧
()١١٧.٣٠٣
٢٨٣.٤٨٤

الرصيد نهاية
املدة
دينار
٢٤٢,٤٧٧

عقود تأجير-
قصيرة األجل
دينار
١٢٤,٧٧٣
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()٧

مشاريع حتت التنفيذ

ميثل هذا البند بشكل رئيسي  ٢٠١٩كلفة تصميم وإنشاء مصنع جديد للشركة في اجلزائر وقد مت االفتتاح الرسمي للمصنع خالل شهر تشرين
األول من عام  .٢٠١٧تبلغ الكلفة اإلجمالية لهذا املشروع  ١٢,١٦٥,٩٧٣دينار ،وقد مت االنتهاء من انشاء املصنع وجتهيز اخر خط انتاج (خط القطرات)
وبدء النشاط التصنيعي في نهاية العام  .٢٠١٩كما حصلت الشركة على تراخيص انتاج جتاري من السلطات اجلزائرية لثالثة عشر منتج حتى
تاريخ اعداد هذه القوائم املالية املوحدة.

ان احلركة على مشاريع حتت التنفيذ كما يلي:

٢٠١٩
دينار

رصيد بداية السنة
إضافات
مصاريف مرسملة
حتويالت الى ممتلكات ومنشاّت ومعدات (إيضاح )٥
فروقات ترجمة
رصيد نهاية السنة

()٨

٤,٣٥٠,٠٥٧
٨٧٤,٦٥٥
٣٢٧,٩٥٤
)(٥,٥٤٤,١٨٦
)(٢,٩٣٦
٥,٥٤٤

٢٠١٨
دينار
١٠,٤٥٥,٥١٠
٣,٤٨٣,٥٧٢
١,٢٥٩,١٢٣
()١٠,٧١٥,٣٨٧
()١٣٢,٧٦١
٤,٣٥٠,٠٥٧

موجودات غير ملموسة

متثل املوجودات غير امللموسة الظاهرة في قائمة املركز املالي املوحدة ما يلي:

٢٠١٩
الشهرة*
عالمة جتارية*
حق إمتياز**
٢٠١٨
الشهرة*
عالمة جتارية*
حق إمتياز**

فروقات
ترجمة
دينـــار

رصيد بداية
السنة
دينـــار

رصيد نهاية
السنة
دينـــار

٥٦,٨٢٤
٢,١٧٤,٠٠٣
١,٧٠٧,٧٣١
٣,٩٣٨,٥٥٨

)(١,١٣٩
)(١,١٣٩

٥٦,٨٢٤
٢,١٧٤,٠٠٣
١,٧٠٦,٥٩٢
٣,٩٣٧,٤١٩

٥٦,٨٢٤
٢,١٧٤,٠٠٣
١,٧١٠,٨٦٠
٣,٩٤١,٦٨٧

()٣,١٢٩
()٣,١٢٩

٥٦,٨٢٤
٢,١٧٤,٠٠٣
١,٧٠٧,٧٣١
٣,٩٣٨,٥٥٨
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*

نتجت الشهرة والعالمة التجارية من توزيع سعر الشراء الناجت عن متلك شركة دار الغذاء املساهمة العامة احملدودة .هذا وفي رأي إدارة اجملموعة
أن عمر العالمة التجارية غير محدد ،هذا وتقوم ادارة اجملموعة بعمل اختبار تدني قيمة الشهرة والعالمة التجارية بشكل سنوي أو عند وجود
مؤشرات على تدني قيمتها.

**

نتج حق اإلمتياز من خالل العقد املبرم مع الشريك في الشركة التابعة شركة ميدي فارما – اجلزائر والذي يتيح له متلك  ٪١٥من رأسمال تلك
الشركة التابعة واملمول من الشركة املالكة شركة الدار األردنية لالستثمار محدودة املسؤولية (شركة تابعة).

-

قامت اجملموعة بتاريخ  ٣١كانون االول  ٢٠١٩باجراء اختبار تدني قيمة الشهرة والعالمة التجارية .مت حتديد القيمة القابلة لالسترداد لقطاع
اغذية وحليب االطفال عن طريق احتساب القيمة قيد االستخدام للقطاع والتي مت احتسابها بناء على التدفقات النقدية املتوقعة للقطاع
واملبنية على املوازنة التقديرية لعام  ٢٠٢٠التي مت اقرارها من قبل االدارة .وقد مت احتساب التدفقات النقدية املتوقعة بعد عام  ٢٠٢٠باستخدام
معدل منو  .٪٢في اعتقاد االدارة ،فان معدل النمو مناسبا ً بالنظر لطبيعة العمل والنمو العام في النشاط االقتصادي في املنطقة .وقد مت
استخدام معدل خصم يبلغ  %12,43خلصم التدفقات النقدية املتوقعة والذي ميثل املتوسط املرجح لكلفة رأس املال للمجموعة معدال ً لياخذ
بعني االعتبار اخملاطر اخلاصة بالقطاع.

لم ينتج عن اختبار التدني اي خسائر تدني في قطاع االغذية وحليب االطفال.

إن احتساب القيمة قيد االستخدام لقطاع االغذية وحليب االطفال يتأثر باالفتراضات التالية:

إجمالي الربحمعدل اخلصم-معدل النمو املستخدم في احتساب التدفقات النقدية املتوقعة

فيما يتعلق باحتساب القيمة قيد االستخدام ،ترى االدارة أن أي تغير معقول في االفتراضات املذكورة أعاله لن ينتج عنه أن تتجاوز القيمة الدفترية
لقطاع االغذية وحليب االطفال قيمته القابلة لالسترداد بشكل جوهري.
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()٩

استثمار في شركة حليفة

ميثل هذا البند مساهمة اجملموعة في رأسمال الشركة التالية باستخدام طريقة حقوق امللكية:

بلد

شركة دار الدواء للصناعات
البيطرية محدودة املسؤولية

األردن

نسبة
املساهم
٪
٣٣,٦٤

نشاط
الشركة

صناعي

رصيد االستثمارات في الشركات احلليفة
٢٠١٩
دينـــار
٢,٢٤٢,٤٠٣

إن احلركة على اإلستثمار في شركة حليفة هي كما يلي:

٢٠١٩
دينـــار
٢,٣٠٠,٧١٢
٧٦,٢٤١
)(١٣٤,٥٥٠
٢,٢٤٢,٤٠٣

الرصيد كما في  ١كانون الثاني
حصة اجملموعة من أرباح الشركة احلليفة
أرباح موزعة محصلة من الشركة احلليفة
الرصيد كما في  ٣١كانون األول

٢٠١٨
دينـــار
٢,٣٠٠,٧١٢

٢٠١٨
دينـــار
٢,٣٤١,٤٣٨
٦٠,١٨٧
()١٠٠,٩١٣
٢,٣٠٠,٧١٢

اجلدول التالي يوضح ملخص القوائم املالية للشركة احلليفة املستثمر بها من قبل اجملموعة:
شركة دار الدواء للصناعات البيطرية
محدودة املسؤولية
٢٠١٨
٢٠١٩
دينـــار
دينـــار
املوجودات املتداولة
املوجودات غير املتداولة
املطلوبات املتداولة
املطلوبات غير املتداولة
صافي املوجودات

٦,٠٩٧,٣١٦
١,٣٩٩,٠٧٦
()٧٦٧,٨٤٢
()٦٢,٦٦٦
٦,٦٦٥,٨٨٤

٥,٩٢٧,٧٢٣
١,١٥٠,٢١٤
()٢٣٨,٧٢٢
٦,٨٣٩,٢١٥

نسبة ملكية اجملموعة في الشركة احلليفة
قيمة االستثمار في الشركة احلليفة

%٣٣.٦٤
٢,٢٤٢,٤٠٣

%٣٣.٦٤
٢,٣٠٠,٧١٢
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حصة اجملموعة من إيرادات ونتائج أعمال الشركة احلليفة:
شركة دار الدواء للصناعات البيطرية
محدودة املسؤولية
٢٠١٨
٢٠١٩
دينـــار
دينـــار
صافي املبيعات
كلفة املبيعات
مصاريف أخرى
ربح قبل الضريبة
ضريبة الدخل
ربح السنة
حصة اجملموعة من ربح السنة

()١٠

٤,٠٠٦,١٨٦
()٢,٩١٣,١٢٤
()٨٦٦,٤٢٤
٢٢٦,٦٣٨
٢٢٦,٦٣٨
٧٦,٢٤١

مخزون

٢٠١٩
دينـــــار
٧,٣٦٤,٢٠١
١,٨٧١,٩٠٦
٦,٧٠١,٤٧٤
٢,٤٧٣
٤٢١,٧٠٥
٣٥,١٠٦
١٦,٣٩٦,٨٦٥
)(١,٦٢٤,٣٢٥
١٤,٧٧٢,٥٤٠

بضاعة جاهزة
بضاعة حتت التصنيع
مواد أولية
بضاعة في الطريق
مواد مخبرية
أخرى
مخصص مواد بطيئة احلركة*

*

٣,٥١٨,٢١٦
()٢,٦٨١,٤٢١
()٦٥٧,٨٨٠
١٧٨,٩١٥
١٧٨,٩١٥
٦٠,١٨٧

٢٠١٨
دينـــــار
٦,٩٧٨,١٥٠
٢,١١٦,٩٦٢
٧,١٣٦,٤١٦
٤٥,٤٦٠
٤١٤,٠٤١
٢٢,٨٣٥
١٦,٧١٣,٨٦٤
()١,٣٥٣,٩٣١
١٥,٣٥٩,٩٣٣

احلركة في مخصص مواد بطيئة احلركة خالل السنة كانت كالتالي:
٢٠١٩
دينـــار
١,٣٥٣,٩٣١
٧٤٥,٣١٩
)(٤٧٤,٩٢٥
١,٦٢٤,٣٢٥

الرصيد في بداية السنة
مخصص السنة
بضاعة مت إتالفها خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة
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٢٠١٨
دينـــار
١,١١١,٤٣٥
١,٢٧٤,٥٧٩
()١,٠٣٢,٠٨٣
١,٣٥٣,٩٣١
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()١١

ذمم جتارية وأرصدة مدينة أخرى

٢٠١٩
دينـــار
٢٥,٥٣١,١٠٧
٧,٤٣٠,٥٠٢
٣,٤٩٨,٧٣٦
١,٧٠١,٧٤٤
٦٤٤,٩٨٨
٣٠٣,٨١٦
٢٤٢,٧١٥
٢٢٣,٧٢٤
٩,٦٠٧
٢٢٨,٣٢٠
()١,٥٧٠
٣٩,٨١٣,٦٨٩
)(٧,٦٥٦,٠٠٤
٣٢,١٥٧,٦٨٥

ذمم مدينة جتارية
شيكات برسم التحصيل
مطلوب من أطراف ذات عالقة (إيضاح )٣٢
مصاريف مدفوعة مقدما ً
أمانات ضريبة املبيعات
تأمينات مستردة
دفعات مقدمة للموردين
ذمم موظفني
تأمينات اعتمادات
أخرى
احملول الى موجودات معدة للبيع (إيضاح )٣٣
ينزل :خسائر ائتمانية *

٢٠١٨
دينـــار
(املعدلة)
٢٨,٤٠٤,١٩٩
٥,٩١٠,٧٩٥
٧,٧٢٢,٢٥٥
٢,١٥٧,٩٨٥
٧٢٢,٥٧٨
٢٠٩,٧٦٠
٧٦٨,٦٧٦
٥٨٨,٠٥١
٨,٨٥٩
٧٣٢,٣٤٤
()١,٥٧٠
٤٧,٢٢٣,٩٣٢
()٨,١٦٧,٦٣٦
٣٩,٠٥٦,٢٩٦

* فيما يلي احلركة على اخلسائر االئتمانية املتوقعة كما في  ٣١كانون األول:
٢٠١٩
دينـــار
٨,١٦٧,٦٣٦
٢٩٧,٧٨٦
)(٨,٣٧٤
)(٨٠١,٠٤٤
٧,٦٥٦,٠٠٤

الرصيد كما في أول كانون الثاني
اخملصص خالل السنة
فروقات ترجمة
املردود من اخملصص
الرصيد في نهاية السنة

٢٠١٨
دينـــار
٨,٢٩٤,٤٢٧
١٠٣,١٣٨
()٢٩,٨٧٢
()٢٠٠,٠٥٧
٨,١٦٧,٦٣٦

متنح اجملموعة عمالءها فترة سماح وفقا لسياسة االئتمان لديها من  ١٨٠-٣٠يوماً .كما في  ٣١كانون األول  ٢٠١٩و  ،٢٠١٨لم تكن هناك مستحقات
جتارية جتاوزت شروطها االئتمانية.
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فيما يلي جدول أعمار الذمم التجارية احلالية وغيـر متدينة القيمة كما في  ٣١كانون األول:
الذمم املدينة املستحقة وغيـر متدينة القيمة

٢٠١٩
٢٠١٨
()١٢

 ٣٠-١يــوم

 ٩٠-٣١يــوم

 ١٨٠-٩١يــــوم

 ١٨١يوم فأكثـــر

اجملموع

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينـــار

١٠,٤٠٥,٦٢٩
١١,٦٠٩,٧٥٤

٢,٥٦٤,٣١٤
٣,٥٧٧,٢١٧

٣,١٣٧,٣٦٩
٣,٤٣٦,٧٤٧

١,٧٦٧,٧٩٢
١,٦١٢,٨٤٥

١٧,٨٧٥,١٠٤
٢٠,٢٣٦,٥٦٣

أرصدة بنكية محتجزة

ميثل هذا البند قيمة النقد املودع لدى بنك اإلسكان للتجارة والتمويل – األردن كضمانات مقابل رفع سقف تسهيالت جاري مدين دار الدواء اجلزائر
لدى بنك اإلسكان للتجارة والتمويل – اجلزائر.

()١٣

نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

٢٠١٩
دينـــار
٤٧,٢٥٨
١,٩١٣,٩٥٩
()١١٦,٨٢٩
١,٨٤٤,٣٨٨

نقد في الصندوق
النقد لدى البنوك
شيكات برسم التحصيل تستحق خالل ثالثة أشهر
احملول الى موجودات معدة للبيع (إيضاح )٣٣

ميثل النقد وما في حكمه لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية املوحدة ما يلي:

نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
نقد وأرصدة لدى البنوك  -شركات تابعة حتت التصفية (إيضاح )٣٣
بنوك دائنة (إيضاح )١٧

٢٠١٩
دينــــار

١,٨٤٤,٣٨٨
١١٦,٨٢٩
)(٢١,١٧٦,٥٣٦
)(١٩,٢١٥,٣١٩
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٢٠١٨
دينـــار
٤٤,١٣٣
١,٧٩٠,٦٩١
١,١٨٩,٢٥٧
()١١٦,٨٢٩
٢,٩٠٧,٢٥٢

٢٠١٨
دينــــار
٢,٩٠٧,٢٥٢
١١٦,٨٢٩
()١٩,٢٧٨,٦٤٩
()١٦,٢٥٤,٥٦٨
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()١٤

حقوق املساهمني

رأس املال املكتتب به

بلغ رأس املال املصرح به واملدفوع  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠دينار مقسم الى  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠سهم كما في  ٣١كانون األول  ٢٠١٩و.٢٠١٨

إحتياطي إجباري

متثل املبالغ املتجمعة في هذا احلساب والبالغة  ٩,٢٦٠,٦٢٧دينار ما مت حتويله من صافي األرباح السنوية قبل ضريبة الدخل بنسبة  ٪١٠خالل
السنوات وفقا ً لقانون الشركات ،وهو غير قابل للتوزيع على املساهمني .تستطيع اجملموعة التوقف عن حتويل مبالغ لإلحتياطي االجباري عندما
يبلغ رصيد اإلحتياطي  ٪٢٥من رأس املال املصرح به.

إحتياطي إختياري

متثل املبالغ املتجمعة في هذا احلساب والبالغة  ٩,٣٧٢,٧٥٩دينار ما مت حتويله من األرباح السنوية الصافية قبل ضريبة الدخل بنسبة ال تزيد عن ٪٢٠
خالل السنوات وهو قابل للتوزيع على املساهمني.

إحتياطي خاص

متثل املبالغ املتجمعة في هذا احلساب والبالغة  ٢,٩٠٢,٢٠٣دينار ما مت حتويله من األرباح السنوية الصافية قبل ضريبة الدخل بنسبة ال تزيد عن ٪٥
خالل السنوات وهو قابل للتوزيع على املساهمني .يستخدم اإلحتياطي اخلاص في األغراض التي يقررها مجلس اإلدارة.

إحتياطيات أخرى

متثل املبالغ املتجمعة في هذا احلساب والبالغة  ٤,٣٤٨,٤٥٢دينار ما مت حتويله من األرباح السنوية الصافية قبل ضريبة الدخل بنسبة ال تزيد عن ٪٥
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خالل السنوات وهو قابل للتوزيع على املساهمني .يستخدم اإلحتياطي اخلاص في األغراض التي يقررها مجلس اإلدارة.

فروقات ترجمة عمالت أجنبية

متثل املبالغ املتجمعة في هذا احلساب والبالغة  ٦,٧٣٥,٥٨٩دينار فروقات العملة األجنبية الناجتة عن ترجمة القوائم املالية للشركات التابعة
األجنبية.

اخلسائر املتراكمة

بلغت خسائر الشركة املتراكمة ما نسبته  %٨٢من رأسمالها املدفوع كما في  ٣١كانون األول  ٢٠١٩األمر الذي ال يتوافق مع أحكام املادة ( )١٦٨من
قانون الشركات رقم ( )٢٢لسنة  ١٩٩٧وتعديالته الالحقة والذي ينص على أنه إذا تعرضت الشركة املساهمة العامة خلسائر جسيمة بحيث يتعذر
عليها الوفاء بالتزاماتها جتاه دائنيها ،فيترتب على مجلس اإلدارة دعوة الهيئة العامة للشركة إلى اجتماع غير عادي لتصدر قرارها إما بتصفية
الشركة أو إصدار حصص جديدة أو اتخاذ أي قرار آخر يضمن قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها .نتيجة لذلك ينوي مجلس اإلدارة بالدعوة الى
انعقاد اجتماع هيئة عامة غير عادي ليتم من خالله التصويت لتصويب اوضاع الشركة متاشيا مع متطلبات قانون الشركات.

()١٥

القروض

	)أ(قروض بنكية طويلة األجل

٢٠١٩
دينــــار

قروض بنكية طويلة األجل
اجلزء املتداول من قروض بنكية طويلة األجل

٩,٨٨٣,٤٢٦
٣,٨١٦,٧٨٨
١٣,٧٠٠,٢١٤

٢٠١٨
دينـــار
٨,٥٤٧,٦٦٢
٣,٨١٨,٥٣٢
١٢,٣٦٦,١٩٤

قرض بنك سوسيته جنرال

قامت الشركة التابعة شركة ميدي فارما -اجلزائر خالل عام  ٢٠١٧بتوقيع إتفاقية قرض مع بنك سوسيته جنرال -اجلزائر بسقف  ٨٤٥,٠٠٠,٠٠٠دينار
جزائري كما مت رفع سقف القرض خالل عام  ٢٠١٨مببلغ  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠دينار جزائري ليصبح رصيد القرض  ٩٤٥,٠٠٠,٠٠٠أي ما يعادل  ٥,٦٢٨,٦٣٦دينار
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لتمويل انشاء مصنع ميدي فارما في اجلزائر مبعدل فائدة سنوي يبلغ  ٪٦بدون رسوم ومصاريف تأمني .يسدد القرض مبوجب  ٢٠قسط ربع سنوي
متتالي .استحق القسط األول في  ٣١كانون اول  .٢٠١٩يستحق القسط األخير بتاريخ  ٣٠أيلول  .٢٠٢٣قامت الشركة برهن أرض املصنع لصالح
البنك.

قرض البنك االستثماري

قامت الشركة بتاريخ  ٢٨كانون األول  ٢٠١٦بتوقيع إتفاقية قرض مع البنك االستثماري مببلغ  ١٠,٠٠٠,٠٠٠دوالر امريكي لتسديد رصيد القروض
قصيرة االجل املمنوحة من البنك االستثماري و البنوك االخرى مبعدل فائدة سنوي يبلغ سعر اإلقراض في أسواق لندن مضافا اليه  ٪٣.٥وبحد أدنى
 ٪٥.٥سنويأ .يسدد القرض مبوجب  ٢٠قسط ربع سنوي متتالي ومتساوي قيمة كل قسط  ٥٠٠,٠٠٠دوالر امريكي غير شامل الفائدة بحيث استحق
القسط األول في  ٣١كانون اول  .٢٠١٩يستحق القسط األخير بتاريخ  ٣٠أيلول .٢٠٢٢

قرض البنك العربي )(١

قامت الشركة بتاريخ  ٣كانون الثاني  ٢٠١١بتوقيع إتفاقية قرض مع البنك العربي بسقف  ١٤,٠٠٠,٠٠٠دوالر أمريكي ما يعادل  ٩,٩٢٦,٠٠٠دينار
لتمويل بناء مصنع جديد في األردن مبعدل فائدة سنوي يبلغ سعر االقراض في أسواق لندن مضافا ً اليه  ٪٢,٥وبحد أدنى  ٪٣,٥سنويا .يسدد القرض
على اقساط ربع سنوية بقيمة  ٧٠٠,٠٠٠دوالر أمريكي ،استحق القسط االول بتاريخ  ٣كانون الثاني  ٢٠١٣.هذا وقد مت خالل عام  ٢٠١٤متديد فترة
استحقاق القسط األول ليصبح  ٣متوز  ،٢٠١٤يتم احتساب الفائدة على الرصيد اليومي املستغل من القرض وتدفع في نهاية كل شهر .مت سداد
القرض خالل عام .٢٠١٩

قرض البنك العربي ()٢

قامت الشركة التابعة دار الغذاء بتاريخ  ٣٠آب  ٢٠١٨بتوقيع إتفاقية قرض مع البنك العربي بقيمة  ٤٠٠,٠٠٠دينار وبسعر فائدة  ٪٨,٦٢٥يسدد
القرض مبوجب  ٣٦قسط شهري بحيث يستحق القسط األول بتاريخ  ٢٨شباط  .٢٠١٩يستحق القسط األخير بتاريخ  ٣١كانون الثاني .٢٠٢٢

قرض البنك العربي ()٣

قامت شركة دار الغذاء بتاريخ  ١٧حزيران  ٢٠١٩بتوقيع اتفاقية قرض متناقص مع البنك العربي بقيمة  ٤٢١,٤٥٠دينار ومعدل فائدة سنوية يبلغ
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 .٪٤.٥يسدد القرض مبوجب  ٣٤قسط شهري بحيث استحق القسط األول بتاريخ  ١٧كانون األول .٢٠١٩

قرض البنك العربي ()٤

قامت الشركة دار الدواء االردن خالل عام  ٢٠١٩بتوقيع إتفاقية قرض مع البنك العربي بسقف  ٤,٩٠٠,٠٠٠دوالر أمريكي ما يعادل  ٣,٤٧٤,١٠٠دينار
لتمويل شراء االت ومعدات مبعدل فائدة سنوي يبلغ سعر االقراض في أسواق لندن لثالثة أشهر مضافا ً اليه  ٪٣وبحد أدنى  ٪٤سنويا .يسدد القرض
على اقساط ربع سنوية بقيمة  ٣٠٦,٠٠٠دوالر أمريكي ،استحق القسط االول بتاريخ  ٢٣شباط  ٢٠٢٢ويستحق القسط األخير بتاريخ  ٢٣تشرين
الثاني . ٢٠٢٢

قرض بنك االردن

قامت الشركة دار الدواء االردن خالل عام  ٢٠١٩بتوقيع إتفاقية قرض مع بنك االردن بسقف  ٣,٠٠٠,٠٠٠لتمويل فواتير العطاءات احمللية مبعدل فائدة
سنوي يبلغ  .٪٨,٢٥يسدد القرض دفعة واحدة بحد اقصى بتاريخ  ٢٤نيسان ٢٠٢١.

95

شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار املساهمة العامة احملدودة
إيضاحـات حـول القوائم املاليـة املوحدة

قرض بنك القاهرة عمان

قامت الشركة دار الدواء االردن خالل عام  ٢٠١٩بتوقيع إتفاقية قرض مع بنك القاهرة عمان بقيمة  ١,٠٩٩,٦٥٢دينار لتمويل فواتير العطاءات
احلكومية احمللية بكفالة احلكومة االردنية .مبعدل فائدة سنوي يبلغ  ٪٦.٥وتسدد الفائدة من قبل احلكومة االردنية .يسدد القرض دفعات نصف
سنوية بقيمة  ١٣٧,٤٥٦دينار .استحق القسط االول بتاريخ  ٢٠كانون األول  ٢٠٢٠ويستحق القسط األخير بتاريخ  ٢٠حزيران .٢٠٢٤

	)ب(قروض متجددة قصيرة األجل

خالل العام  ،٢٠١٩قامت اجملموعة بتجديد عقود القروض املتجددة لديها مع البنوك احمللية وذلك بهدف متويل مشترياتها واعتمادتها اخلارجية.
يلخص اجلدول التالي تلك القروض وسقوفها االئتمانية:

 ٣١كانون األول ٢٠١٩

البنك العربي  -دار الغذاء
بنك املؤسسة العربية املصرفية –
دار الدواء األردن
البنك االستثماري – دار الدواء
األردن
بنك االسكان – دار الدواء األردن
البنك العربي – دار الدواء األردن
بنك االستثمار العربي األردني – دار
الدواء األردن
بنك املؤسسة العربية املصرفية –
دار الغذاء
بنك املؤسسة العربية املصرفية –
دار الغذاء

 ٣١كانون األول
٢٠١٨

سعر الفائدة

العملة

٪٤.٢٥

دوالر أمريكي

٨٨٦,٢٥٠

٪٤.٣٢٥

دوالر أمريكي

٢,١٢٧,٠٠٠

٤,٨١٣,٨٥٤

٪٦.١٧
٪٤.٧
٪٤.٤٥

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

٣,٥٤٥,٠٠٠
٣,٥٤٥,٠٠٠

٣,٦٤٢,٣٢٤
١,٦٩٢,٧١٣

١,١٤١,٠٧٢
٣,٥١٧,٥٦٨
٢,٥٣٣,٤٠٠

%٤.٨٥

دوالر أمريكي

٤,٢٥٤,٠٠٠

٢,٥٥١,٤٠٥

٢,٣٧٦,٤٠٠

٪٨.٦٨

دينار اردني

٥٠٠,٠٠٠

-

٤٥٥,٥١٧

٪٤.٢٥

دوالر أمريكي

٣,٠١٣,٢٥٠
١٧,٨٧٠,٥٠٠

٢,٠٩٠,٧٠٨
١٥,٣٤٧,٥٦٩

٢,٧٠٦,٦٠٧
١٤,٣٠٦,٤٨٢
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السقف املمنوح
دينــار

املبلغ املستغل
دينــار

املبلغ املستغل
دينــار

٥٥٦,٥٦٥

٤٩٩,١٩٢
١,٠٧٦,٧٢٦

شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار املساهمة العامة احملدودة
إيضاحـات حـول القوائم املاليـة املوحدة

()١٦

مخصص تعويض نهاية اخلدمة

يتم إحتساب مكافأة تعويض نهاية اخلدمة للموظفني على أساس سنوات اخلدمة ويتم حتديد اإللتزام على أساس القيمة احلالية اللتزام املنافع
احملددة في نهاية فترة التقرير املالي ،ويتم حتديد القيمة احلالية اللتزامات املنافع احملددة عن طريق خصم التدفقات النقدية الصادرة املستقبلية
املقدرة وباستخدام معدل الفائدة على سندات حكومية عالية اجلودة واملقومة بالعملة التي تُسدد بها املنافع والتي لها آجال تقارب آجال تلك
االلتزامات.

إن احلركة على مخصص تعويض نهاية اخلدمة كما يلي:
٢٠١٩
دينـــــار
الرصيد كما في أول كانون الثاني
احململ على قائمة الدخل الشامل املوحدة
(ومتثل تكلفة اخلدمة احلالية وقيمة اخلصم)
املدفوع خالل السنة كتعويض نهاية خدمة
املدفوع خالل السنة مقابل انهاء خدمات
الرصيد كما في  ٣١كانون األول
وبرأي االدارة ،فان االفتراضات الرئيسية تتمثل فيما يلي:

٢٠١٨
دينـــــار

٧٧٠,٠٥٧

٤٥٤,٨٧٠

١,١٥٠,٧٠٨
()١٠٩.٠٩٧
()٩٨٧.٧٦٠
٨٢٣,٩٠٨

٦٧٧,٢٢٩
()٣٦٢,٠٤٢
٧٧٠,٠٥٧

٢٠١٩
٪
%٣
%٣

معدل اخلصم
معدل الزيادة في الرواتب
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شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار املساهمة العامة احملدودة
إيضاحـات حـول القوائم املاليـة املوحدة
()١٧

بنوك دائنة
سعر
الفائدة

البنك العربي –
دار الدواء االردن
البنك العربي –
دار الدواء االردن
بنك االسكان اجلزائر –
دار الدواء اجلزائرية
البنك العربي –
دار الغذاء
بنك سوسيته جنرال –
ميدي فارما
بنك اإلسكان –
ميدي فارما
حسابات جارية مدينة
– بنوك مختلفة دار
الدواء االردن

()١٨

 ٣١كانون األول ٢٠١٩
العملة

املبلغ املستغل
دينــار

السقف املمنوح
دينار

 ٣١كانون األول ٢٠١٨
املبلغ املستغل
دينــار

السقف املمنوح
دينــار

٪٨.٨٧٥

دينار اردني

٢,٥٠٠,٠٠٠

٣,٥٤٩,٩٩٨

٪٤.٨٥

دوالر أمريكي

٢,٤٨١,٥٠٠

٢,٥٠٩,٦٠٩

-

٪٦

دينار جزائري

٨,٨٤٨,٨٨٤

٨,٥٥١,٧٩٩

٨,٩٣٤,٣٤٣

٨,٨٨٩,٩١٣

%٤.٢٥

دوالر أمريكي

٥٣١,٧٥٠

٥١٢,١٦٩

٥٣١,٧٥٠

٤١٩,٤٨٧

٪٦.٤

دينار جزائري

-

-

٥٩٥,٦٢٣

٨٤٠,١١٥

٪٦

دينار جزائري

٨٨٤,٨٨٨

٨٨٤,٨٨٨

٨٩٣,٤٣٤

٩٣٤,٨٧٤

٪٥.١

دوالر أمريكي

٤,٢٥٤,٠٠٠
١٩,٥٠١,٠٢٢

٥,١٦٨,٠٧٣
٢١,١٧٦,٥٣٦

٣,٥٤٥,٥٠٠
١٨,٥٠٠,٦٥٠

٣,١٩٨,٢٦٠
١٩,٢٧٨,٦٤٩

ذمم جتارية وأرصدة دائنة اخرى

٢٠١٩
دينـــــار
٩,٤٨٨,٠٢٦
١,٦٣٢,٧٠٥
٨٧١,٧٤٩
٦٤١,٢٥٠
٣٨,٢٥٢
٢٩,٦٨٨
١٥١,٢٧١
()٦,٨٩٧
١٢,٨٤٦,٠٤٤

ذمم جتارية دائنة
مصاريف مستحقة
أمانات مساهمني
دفعات مقدمة من عمالء
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
أمانات الضمان االجتماعي
أخرى
احملول الى موجودات معدة للبيع (ايضاح )٣٣
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٤,٠٠٠,٠٠٠

٤,٩٩٦,٠٠٠
-

٢٠١٨
دينـــــار
(معدلة)
٩,٠٤٢,٤٥٩
٥٢٨,١٦٦
١,١٣٥,٨٦٩
٢,٩٠٣,٢٠٩
٥٤,٩٢٢
٣٥,٣٦٤
٧٥٢,٩٤٤
()٦,٨٩٧
١٤,٤٤٦,٠٣٦

شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار املساهمة العامة احملدودة
إيضاحـات حـول القوائم املاليـة املوحدة
()١٩

مخصصات أخرى

الرصيد في
بداية السنة (املعدل)
دينـــــار

مخصص بضاعة تعويضية ومرجتعة *
مخصص حوافز موظفني
مخصص التزامات مختلفة
مخصص مصاريف تسويقية
مخصص اجازات املوظفني
مخصصات أخرى

١٢,٨٢١,٥١٢
٨٠,٣٥٧
٥٦٩,٠٥٣
١,٤٣٥,٠١٨
٧٥,٦٥٤
٨٩,١٣٦
١٥,٠٧٠,٧٣٠

إضافات
دينـــــار

الرصيد في
نهاية السنة
دينـــــار

املدفوع
دينـــــار

٥,٢٤٠,٢٧٢
٣٦,٤٠٠
١,١٨٨,٦٩٦
٢٦,٩٤٠
٦,٤٩٢,٣٠٨

٨,٥٥٢,٨٠٦
٢٦,٨٣٣
٥٦٩,٠٥٣
١,١٦٠,٤٢٠
١٠٢,٥٩٤
٨٩,١٣٦
١٠,٥٠٠,٨٤٢

)(٩,٥٠٨,٩٧٨
()٨٩,٩٢٤
)(١,٤٦٣,٢٩٤
)(١١,٠٦٢,١٩٦

* ميثل هذا البند مطلوبات حق اإلرجاع الناجتة عن تطبيق معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )١٥إيضاح (.)١٨-٢

()٢٠

ضريبة الدخل

أ -ضريبة الدخل

إن احلركة على مخصص ضريبة الدخل خالل العام كانت كما يلي:

٢٠١٩
دينـــــار
١٦٩,٩٨٧
)(٨,٧٢٢
١٦١,٢٦٥

الرصيد كما في أول كانون الثاني
ضريبة الدخل املستحقة عن سنوات سابقة
ضريبة الدخل املدفوعة
الرصيد كما في  ٣١كانون األول

٢٠١٨
دينـــــار
١٢٥,٩٩٤
٦٠,٠٠٠
()١٦,٠٠٧
١٦٩,٩٨٧

ميثل مبلغ مصروف ضريبة الدخل الظاهر في قائمة الدخل املوحدة ما يلي:
٢٠١٩
دينـــــار
()٣٢,١١٢
()٤٨٧,٥٥٥
()٥١٩,٦٦٧

مصروف ضريبة الدخل عن سنوات سابقة
موجودات ضريبية مؤجلة
مطلوبات ضريبية مؤجلة
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٢٠١٨
دينـــــار
()٦٠,٠٠٠
١,٠٦٥,١١٣
٨٥,٩٠٤
١,٠٩١,٠١٧

شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار املساهمة العامة احملدودة
إيضاحـات حـول القوائم املاليـة املوحدة
لم تقم اجملموعة باحتساب مخصص ضريبة الدخل للسنة املنتهية قي  ٣١كانون االول  ٢٠١٩و  ٢٠١٨وذلك لتجاوز مصاريف اجملموعة املقبولة
ضريبيا ايراداتها اخلاضعة للضريبة.
مت احتساب ضريبة الدخل وفقا ً لقانون ضريبة الدخل رقم ( )٣٨لعام  ٢٠١٨وتعديالته الالحقة ( :٢٠١٨القانون رقم ( )٣٤للعام .)٢٠١٤

ب -موجودات ضريبية مؤجلة

موجودات ضريبية مؤجلة نتيجة اخلسائر
املتراكمة للشركة التابعة شركة دار الغذاء
موجودات ضريبية مؤجلة نتيجة اخلسائر
املتراكمة للشركة األم
موجودات ضريبية مؤجلة نتيجة الفروقات
الزمنية املؤقتة

قائمة الدخل املوحدة
٢٠١٨
٢٠١٩
دينــــار
دينـــار

قائمة املركز املالي املوحدة
٢٠١٨
٢٠١٩
دينــــار
دينــــار
٧٨٦,٣٥٥

٧٨٩,٣١٨

)(٢,٩٦٣

٦٠١,٥٤٥

٥٩٦,١٥٠

٥٩٦,١٥٠

-

٤٥٧,١٦٩

٨١٤,٥٢٧
٢,١٩٧,٠٣٢

٨٣٣,٠٨٢
٢,٢١٨,٥٥٠

()١٢,٠٩٨
)(١٥,٠٦١

٦,٣٩٩
١,٠٦٥,١١٣

ج -مطلوبات ضريبية مؤجلة

مطلوبات ضريبية مؤجلة نتيجة الفروقات
الزمنية املؤقتة

قائمة املركز املالي املوحدة
٢٠١٨
٢٠١٩
دينــــار
دينــــار
٥١٢,١٦٤

١٥,٩٥٥

قائمة الدخل املوحدة
٢٠١٨
٢٠١٩
دينــــار
دينـــار
()٥٠٤,٦٠٦

٨٥,٩٠٤

شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار – الشركة األم

لم تقم الشركة باحتساب مخصص ضريبة الدخل للسنة املنتهية قي  ٣١كانون االول  ٢٠١٩و  ٢٠١٨وذلك لتجاوز مصاريف الشركة املقبولة
ضريبيا ايراداتها اخلاضعة للضريبة.

مت تقدمي إقرار ضريبة الدخل للعام  ٢٠١٨و ٢٠١٧و ،٢٠١٦ولم تقم دائرة ضريبة الدخل مبراجعة السجالت احملاسبية للشركة حتى تاريخ هذه القوائم
املالية املوحدة.
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شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار املساهمة العامة احملدودة
إيضاحـات حـول القوائم املاليـة املوحدة
قامت دائرة ضريبة الدخل مبراجعة سجالت الشركة لعام  ،٢٠١٥حيث يوجد مطالبات بتوريد ضريبة الدخل عن العام  ٢٠١٥مببلغ  ٣٨٣,١١٨دينار ،هذا
وقد قامت الشركة بتسجيل دعوى لالعتراض على هذه املطالبات لدى محكمة البداية الضريبية ومت احتساب مخصص مببلغ  ٦٠,٠٠٠دينار ولم
يصدر قرار دعوى االعتراض عن محكمة البداية الضريبية حتى تاريخ إعداد القوائم املالية املوحدة .

حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل حتى عام .٢٠١٤

تخضع الشركة لضريبة دخل بنسبة  %١١لعام  ٢٠١٩و %١٤لعام  .٢٠١٨كما مت الغاء إعفاء بيع الصادرات لعام .٢٠١٩

شركة دار الغذاء املساهمة العامة احملدودة

لم تقم الشركة باحتساب مخصص ضريبة الدخل للسنة املنتهية قي  ٣١كانون االول  ٢٠١٩و  ٢٠١٨وذلك لتجاوز مصاريف الشركة املقبولة
ضريبيا ايراداتها اخلاضعة للضريبة.
مت احتساب ضريبة الدخل وفقا ً لقانون ضريبة الدخل رقم ( )٣٨لعام  ٢٠١٨وتعديالته الالحقة ( :٢٠١٨القانون رقم ( )٣٤للعام .)٢٠١٤

مت تقدمي إقرار ضريبة الدخل للعام  ٢٠١٨و ٢٠١٧ولم تقم دائرة ضريبة الدخل مبراجعة السجالت احملاسبية للشركة حتى تاريخ هذه القوائم املالية
املوحدة.

حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل لغاية سنة .٢٠١٦
تخضع الشركة لضريبة دخل بنسبة  %١٦لعام .)%١٥ :٢٠١٨( ٢٠١٩

شركة الدار االردنية لالستثمار

لم تقم الشركة باحتساب مخصص ضريبة الدخل للسنة املنتهية قي  ٣١كانون االول  ٢٠١٩و  ٢٠١٨وذلك لتجاوز مصاريف الشركة املقبولة
ضريبيا ايراداتها اخلاضعة للضريبة.

حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل لغاية سنة .٢٠١٨
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شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار املساهمة العامة احملدودة
إيضاحـات حـول القوائم املاليـة املوحدة
شركة دار الدواء رومانيا

حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل لغاية عام  .٢٠١٥قامت الشركة بتقدمي كشف التقدير الذاتي
للسنوات  ٢٠١٨و ٢٠١٧و ،٢٠١٦هذا ولم تقم دائرة ضريبة الدخل واملبيعات مبراجعة سجالت الشركة حتى تاريخ إعداد القوائم املالية
املوحدة.

شركة دار الدواء اجلزائر
قامت الشركة باحتساب مخصص ضريبة الدخل للسنة املنتهية قي  ٣١كانون االول  ٢٠١٩وفقا ً لقانون ضريبة الدخل اجلزائري.

مت تقدمي إقرار ضريبة الدخل للعام  ٢٠١٨و ٢٠١٧و  ٢٠١٦و  ٢٠١٥ولم تقم دائرة ضريبة الدخل مبراجعة السجالت احملاسبية للشركة
حتى تاريخ هذه القوائم املالية املوحدة.

قامت دائرة ضريبة الدخل اجلزائرية خالل عام  ٢٠١٧مبراجعة سجالت الشركة للسنوات من  ٢٠١١ولغاية  ٢٠١٤وأصدرت تقريرها
حولها واملتضمن مطالبة الشركة بدفع مبالغ زيادة عن املبالغ املدفوعة عن هذه السنوات ،حيث قامت الشركة بإحتساب مخصص
مببلغ  ٩٤٨,٠٩٢دينار مقابل هذه اإللتزامات عن الفترة من  ٢٠١١ولغاية تاريخ هذه القوائم املالية املوحدة .مت دفع مبلغ  ٤٦٢,٩٥٧دينار
كاف ملواجهة االلتزامات التي قد
عن السنوات من  ٢٠١١ولغاية  .٢٠١٤برأي إدارة الشركة ومستشارها القانوني فإن اخملصص املأخوذ ٍ
تنجم عن تلك املطالبات.
()٢١

التحليل القطاعي

يتم تنظيم اجملموعة ألغراض إدارية بحيث يتم قياس القطاعات وفقا ً للتقارير التي يتم استعمالها من قبل الرئيس التنفيذي وصانع
القرار الرئيسي لدى اجملموعة وذلك من خالل التوزيع اجلغرافي للمبيعات ونوعها والتوزيع اجلغرافي للموجودات واملطلوبات.
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شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار املساهمة العامة احملدودة
إيضاحـات حـول القوائم املاليـة املوحدة
يتم توزيع املبيعات وكلفة املبيعات وإجمالي الربح حسب املناطق اجلغرافية وأنواع السلع املباعة كما يلي:
بالد الشام
والعراق
دينـــار

للسنة املنتهية في  ٣١كانون
األول :٢٠١٩
٢٧,٠٨٧,٧٤٣
صافي املبيعات
كلفة املبيعات
)(١٦,٦٢٥,٤٠١
اجمالي الربح
١٠,٤٦٢,٣٤٢

اخلليج العربي
واليمن
دينـــار

أفريقيا
دينـــار
١١,٩٣٨,٢٧٣
)(٧,٣٧٤,٠٥٦
٤,٥٦٤,٢١٧

١٤,٩١٥,٦٥١
)(١٠,٤٦٨,٨١٢
٤,٤٤٦,٨٣٩

للسنة املنتهية في  ٣١كانون
األول ( ٢٠١٨املعدلة):
صافي املبيعات
كلفة املبيعات
اجمالي الربح

٤١,٠١٢,٨٨٤
)(٢٥,٦٢٦,٠٢٥
١٥,٣٨٦,٨٥٩
بالد الشام
والعراق
دينـــار
٢٤,٦٧٧,١٢٤
()١٥,٥١١,٠٥٨
٩,١٦٦,٠٦٦

٩٢٠,٠٦٣
()٩٣٩,٨٢٧
()١٩,٧٦٤

١٣,٨٤٨,٨٤٦
)(٩,٧٨٢,٠٧١
٤,٠٦٦,٧٧٥

اخلليج العربي
واليمن
دينـــار
١٤,٥٥٥,٦٤٨
()٩,٠٠٣,٣٨٥
٥,٥٥٢,٢٦٣

أوروبا واّسيا
دينـــار
٩١٤,٦١٩
()٨٥١,٥٥٧
٦٣,٠٦٢

أغذية
وحليب األطفال
دينـــار
١٣,٦٤٨,٧٨٥
()٩,٥٦٦,٤٦٨
٤,٠٨٢,٣١٧

٣٩,٦٧٧,٠٤٧
()٢٣,٤١١,٧٣٣
١٦,٢٦٥,٣١٤
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اجملموع
دينـــار
٥٤,٨٦١,٧٣٠
)(٣٥,٤٠٨,٠٩٦
١٩,٤٥٣,٦٣٤

أفريقيا
دينـــار
١٣,١٧٨,٤٤١
()٧,٦١٢,٢٠١
٥,٥٦٦,٢٤٠

األدوية
دينـــار
صافي املبيعات
كلفة املبيعات
إجمالي الربح

٥٤,٨٦١,٧٣٠
)(٣٥,٤٠٨,٠٩٦
١٩,٤٥٣,٦٣٤

أغذية
وحليب األطفال
دينـــار

األدوية
دينـــار
صافي املبيعات
كلفة املبيعات
إجمالي الربح

أوروبا واّسيا
دينـــار

اجملموع
دينـــار

اجملموع
دينـــار
٥٣,٣٢٥,٨٣٢
()٣٢,٩٧٨,٢٠١
٢٠,٣٤٧,٦٣١
اجملموع
دينـــار

٥٣,٣٢٥,٨٣٢
()٣٢,٩٧٨,٢٠١
٢٠,٣٤٧,٦٣١

شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار املساهمة العامة احملدودة
إيضاحـات حـول القوائم املاليـة املوحدة
يتم توزيع املوجودات واملطلوبات واملعلومات األخرى حسب املناطق اجلغرافية كما يلي:

كما في  ٣١كانون األول
:٢٠١٩
اجمالي املوجودات
اجمالي املطلوبات
معلومات أخرى:
استهالكات
تكاليف متويل
املصروف من التدني في
قيمة املوجودات املالية
حصة اجملموعة من أرباح
شركة حليفة

كما في  ٣١كانون األول
( ٢٠١٨املعدلة):
اجمالي املوجودات
اجمالي املطلوبات
معلومات أخرى:
استهالكات
تكاليف متويل
املصروف من التدني في
قيمة املوجودات املالية
حصة اجملموعة من أرباح
شركة حليفة
()٢٢

اجلزائر
دينـــار

األردن
دينـــار

رومانيا
دينـــار

تونس
دينـــار

اجملموع
دينـــار

٧٠,١٩٤,٤٠٧
٥٩,٣٨٢,٦٣٣

٢٨,٩٧٣,٢٧٠
١٥,٦٦١٣٠٨

١٤,٠٥٣
١٨

٥٧٣,٠٥٢
٣,٥٥٤

٩٩,٧٥٤,٧٨٢
٧٥,٠٤٧,٥١٣

٢,٧٣٣,١٥٥
٢,٤٤٤,٤٢١

٥٥١,٠٥٣
٩٦٥,٥٨٠

١٥٥

-

٣,٢٨٤,٢٠٨
٣,٤١٠,١٥٦

)(٢٤٥,٨٥٩

٣٦,٠٧٣

-

-

)(٢٠٩,٧٨٦

٧٦,٢٤١

-

-

-

٧٦,٢٤١

األردن
دينـــار

اجلزائر
دينـــار

رومانيا
دينـــار

تونس
دينـــار

اجملموع
دينـــار

٨٠,٠٧٢,٨٨٦
٦٠,١٢١,١٦٥

٢٧,٧٤٨,٧٣٩
١٦,٤٣٢,٨٩٠

٩,٦٨٧
-

٥٧٣,٠٥٢
٣,٥٥٤

١٠٨,٤٠٤,٣٦٤
٧٦,٥٥٧,٦٠٩

٢,٧٣٨,٨٧١
٢,١٤٧,٨٥٤

٤٢٨,٣٠٤
٨١٧,٠٦٢

١٤٩

-

٣,١٦٧,١٧٥
٢,٩٦٥,٠٦٥

١٠٣,١٣٨

-

-

-

١٠٣,١٣٨

٦٠,١٨٧

-

-

-

٦٠,١٨٧

صافي املبيعات

إجمالي املبيعات
اخلصومات واملردودات
صافي املبيعات
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٢٠١٩
دينـــــار

٢٠١٨
دينـــــار
(املعدلة)

٦٦,٥٢٥,٩٧٠
)(١١,٦٦٤,٢٤٠
٥٤,٨٦١,٧٣٠

٦٥,١٤١,٨١٧
)(١١,٨١٥,٩٨٥
٥٣,٣٢٥,٨٣٢

شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار املساهمة العامة احملدودة
إيضاحـات حـول القوائم املاليـة املوحدة

()٢٣

كلفة املبيعات

يشتمل هذا البند على مــا يلي:

٢٠١٩
دينار

مواد أولية وتعبئة كما في  ١كانون الثاني
مشتريات مواد أولية وتعبئة
مواد أولية وتعبئة معدة لالستعمال
مواد أولية وتعبئة كما في  ٣١كانون األول (إيضاح )١٠
مواد أولية وتعبئة مستخدمة في اإلنتاج
مصاريف أخرى:
رواتب واجور ومزايا املوظفني
استهالكات (إيضاح )٥
كهرباء ومياه ومحروقات
مواد مخبرية
مصاريف شحن ونقل وتخليص بضاعه
صيانة
سفر وتنقالت
قرطاسية
وجبات موظفني
مصاريف تنظيف
مصاريف صناعية مباشرة أخرى
مجموع كلفة اإلنتاج
بضاعة جاهزة وقيد التصنيع – كما في  ١كانون الثاني
بضاعة جاهزة وقيد التصنيع – كما في  ٣١كانون األول (إيضاح )١٠

()٢٤

٧,١٣٦,٤١٦
١٨,٣٥٣,٤٣٣
٢٥,٤٨٩,٨٤٩
()٦,٧٠١,٤٧٤
١٨,٧٨٨,٣٧٥

٦.١٧٩.٣٢١
١٦,٢١٨,٠٥٩
٢٢,٣٩٧,٣٨٠
()٧,١٣٦,٤١٦
١٥,٢٦٠,٩٦٤

٧,٣٢٧,٢٥٨
٢,٣٢٢,٣٢٧
١,٥٧٧,٥٠٠
٢٩٧,٧١٧
١,٠٤٠,٢٧٩
٦٠٨,٢٨٤
٥٢٧,١٩٩
١٧٩,٢٠٠
٣٥٢,٧٧٧
٣٣٢,٣١٧
٩٢١,٠٧٠
١٥,٤٨٥,٩٢٨
٣٤,٢٧٤,٣٠٣

٧,٨٩١,٠٨٢
٢,٤٥٨,٥٦٦
١,٥٠٠,٩٨٩
٤٤٢,٩٩٤
٩٥٩,٧٣٢
٧٥٢,٤٨٩
٥٨٧,٥٧٩
٢٣٠,١٨٢
٤١٠,١١٠
٣٥٩,٦٣٤
٥٣١,٦٤٦
١٦,١٢٥,٠٠٣
٣١,٣٨٥,٩٦٧

٩,٠٩٥,١١٢
()٩,٢٣٦,١٠٧
()١٤٠,٩٩٥
٣٤,١٣٣,٣٠٨

كلفة املبيعات
مصاريف بيع وتوزيع

٢٠١٩
دينـــــار

رواتب ومنافع أخرى
دعاية واعالن
مصاريف مكتبية
رسوم حكومية
مصاريف أسواق خارجية
عينات مجانية
سفر وتنقالت
اتعاب مهنية
استهالكات (إيضاح )٥
اخرى

٨,٣٢٠,٠٢٩
١,٣٩٦,٣٠٢
٨٤١,٥٨٧
٦٨٠,٥٢١
٥٢١,٠٣٥
٤٣٠,١٠٨
٣٣٣,٥٧١
٧٤,٣٦٩
٦٠,٨٥١
٤١٢,٤٥٠
١٣,٠٧٠,٨٢٣
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٢٠١٨
دينار
(املعدلة)

١٠,٥٤٨,٥٥٤
()٩,٠٩٥,١١٢
١,٤٥٣,٤٤٢
٣٢,٨٣٩,٤٠٩

٢٠١٨
دينـــــار
(املعدلة)
٩,٣٤٠,٨٢٩
٢,٢٢٣,٥٦٦
١,٠٨٩,٩٣٢
٥٥١,٠٦٦
٥٩٦,٠٢٦
٦٨٠,٩٣٢
٦٥٤,٣٤٤
٢٢٧,١٠٤
٧٨,٠٨٧
٥١٣,٢٤٢
١٥,٩٥٥,١٢٨

شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار املساهمة العامة احملدودة
إيضاحـات حـول القوائم املاليـة املوحدة

()٢٥

مصاريف إدارية وعمومية

٢٠١٩
دينـــــار

رواتب ومنافع أخرى
استهالكات (إيضاح )٥
إستهالكات حق استخدام (إيضاح )٦
مصاريف مكتبية
سفر وتنقالت
رسوم حكومية
اتعاب مهنية
اخرى

()٢٦

٣,٣٠٥,٢٥٨
٦٨٤,١٤٧
١١٧,٣٠٣
٢٠٢,٤٩١
١٣٧,٩٥٣
٨٤,٥٨٦
١٣٤,٦٩٤
٢٦٥,٩٤٠
٤,٩٣٢,٣٧٢

مصاريف بحث وتطوير

٢٠١٩
دينـــــار

رواتب ومنافع أخرى
استهالكات (إيضاح )٥
مصاريف مكتبية
سفر وتنقالت
مواد مخبرية
دراسات وابحاث
اخرى

()٢٧

٤٨٥,٠٦٢
٢١٦,٨٨٣
١٤١,١٥٧
٢٧,٦٣٠
١٦٧,٦٥٨
٢١٠
٢٠,٠٣٦
١,٠٥٨,٦٣٦

مصاريف أخرى ،بالصافي

٢٠١٩
دينـــــار
٢,٣٨٨,١٠٥
٧٤٥,٣١٩
٢١٠,٨٣٤
()١٨٧,٤٤٦
()٧٠,٠٥٠
()٣٨,٢٤٦
٣,٠٤٨,٥١٦

تعويض بضاعة منتهية الصالحية في أسواق خارجية
مخصص بضاعة قريبة األنتهاء وبطيئة احلركة
خسائر حتويل عمالت أجنبية
خدمات صناعية أخرى
فوائد دائنة
أخرى ،بالصافي
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٢٠١٨
دينـــــار
٣,٥١٣,٣٨٤
٣٩٦,٩٤١
٤٠٥,٨٢٧
١٢٨,٠٠٣
١٨٣,٥١٢
١٠٨,٤٨٢
٨٦٨,٩٩٧
٥,٦٠٥,١٤٦

٢٠١٨
دينـــــار
(املعدلة)
٥٦٥,١٩٠
٢٣٣,٥٨١
١٥٨,٥٩٩
٢٨,٣٧٨
٣٨٣,٩٤٧
٨٨,٩٤٠
٥١,١٨٥
١,٥٠٩,٨٢٠

٢٠١٨
دينـــــار
(املعدلة)
٩٦,١٨٩
١,٢٧٤,٥٧٩
١٠٣,٣٩٤
()٢٩,٥٣١
()٢٨,١١٩
()١٠٢,٤١٤
١,٣١٤,٠٩٨

شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار املساهمة العامة احملدودة
إيضاحـات حـول القوائم املاليـة املوحدة

()٢٨

حصة السهم االساسية واملنخفضة من خسارة السنة

٢٠١٩

خسارة السنة
املتوسط املرجع لعدد األسهم خالل السنة

()٧,٣٤٤,١٠٠
٢٥,٠٠٠,٠٠٠
فلس /دينار
)(٠/٢٩٤

حصة السهم األساسية واملنخفضة من ربح السنة
()٢٩

٢٠١٨
(املعدلة)
()٥,٩٨٥,٢١٢
٢٥,٠٠٠,٠٠٠
فلس /دينار
)(٠/٢٣٩

مصروف تعويض انهاء خدمات موظفني

مت خالل العام  ٢٠١٩االستغناء عن خدمات العديد من املوظفني و الذي ادى الى صرف مبلغ تعويضي بقيمة  ١,٩٦٧,٠٧٧دينار  ٢٢٨,٤٨٣: )٢٠١٨دينار )
كمستحقات انهاء خدمات وفقا ً لعقد العمل اجلماعي الذي مت توقيعه مع النقابة العامة للعاملني في اخلدمات الصحية حتت رعاية وزارة العمل.

()٣٠

اإللتزامات احملتملة

على اجملموعة بتاريخ القوائم املالية املرحلية املوحدة اخملتصرة التزامات محتملة والتزامات تعاقدية والتزامات رأسمالية تتمثل في ما يلي:
٢٠١٩
دينـــــار

التزامات محتملة:

٥٢١,١١٥
١١,٦٤١,٤٤٨
١,٤٢٣,٤٠٣

إعتمادات
كفاالت
بوالص

٢٠١٨
دينـــــار
٣٥٤,٥٠٨
١٢,٢٠٦,٢٨٨
١,٨٩٢,٠٠٧

التزامات عقود تأجير:
عند تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( ،)١٦أقرت اجملموعة بالتزامات اإليجار املتعلقة بعقود اإليجار التي مت تصنيفها سابقا ً على أنها «عقود
إيجار تشغيلية»  ،ويتم قياس هذه االلتزمات بالقيمة احلالية ملدفوعات اإليجار املتبقية ،مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر
اعتبارا ً من  ١كانون الثاني .٢٠١٩
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اعترفت اجملموعة بالتزامات عقود تأجير بقيمة  ٣٥٣.٥٢٥دينار أردني اعتبار من  ١كانون الثاني  ،٢٠١٩وهي القيمة احلالية جلميع احلد األدنى ملدفوعات
اإليجار للفترة القصوى املتبقية للعقد من دون خيار التجديد (والذي هو غير إلزامي) والبالغة  ٣سنوات .يتم احتساب فوائد التزام عقد اإليجار
باستخدام معدل الفائدة  ٪٦املتضمن في عقد اإليجار كمعدل للخصم والذي ميثل سعر الفائدة املطبق على التأخير في دفعات االيجار.

()٣١

القضايا املقامة على اجملموعة

هنالك قضايا مقامة على اجملموعة مببلغ  ٣,٣٠٧,٨٣٤دينار كما في  ٣١كانون األول  ٢,٨٣١,٨٢٧ :٢٠١٨( ٢٠١٩دينار) وذلك ضمن النشاط الطبيعي
للمجموعة ،وفي تقدير االدارة ومستشارها القانوني فلن يترتب على اجملموعة التزامات جوهرية لقاء هذه القضايا.

()٣٢

معامالت مع جهات ذات عالقة

تعتبر االطراف كجهات ذات عالقة عندما يكون لها القدرة على التحكم بالطرف االخر او ممارسة تأثير هام عليه في اتخاذ القرارات املالية
والتشغيلية:

متّت املعامالت التالية مع جهات ذات عالقة وفقا لشروط متفق عليها مع اإلدارة:
٢٠١٩
دينـــــار
١,٤١٨,٨٨٧
-

مبيعات وكالء بيع وعمالء
ايراد بدل خدمات – شركة دار الدواء للصناعات البيطرية
محدودة املسؤولية (شركة حليفة)
تكاليف متويل (البنك االستثماري)
مصاريف دراسات التكافؤ احليوي – الشركة العربية االستشارية
للصناعات الدوائية محدودة املسؤولية
مكافآت وتنقالت أعضاء مجلس اإلدارة

)(٤٥٨,٧٧٨
٤٨,٨٨٠
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٢٠١٨
دينـــــار
٥,٠٧٥,٦٨٤
٩,٨٨٢
()٥٩٦,١٣٢
()٨٨,٩٤٠
٦١,٢٠٠
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فيما يلي األرصدة مع جهات ذات عالقة الناجتة عن املعامالت:

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة:
شركة دار الدواء للصناعات البيطرية محدودة املسؤولية (شركة حليفة)
املفيد التجارية – األمارات العربية املتحدة )منشأة حتت سيطرة مشتركة)
زكريا هواش (شريك في شركة ميدي فارما انترناشونال)

تسهيالت بنكية من جهات ذات عالقة – البنك االستثماري:

٢٠١٩
دينـــــار
١٧٦,٣٥٠
٣,١٠٩,٥٣٦
٢١٢,٨٥٠
٣,٤٩٨,٧٣٦

٢٠١٩
دينـــــار
٤,٢٥٤,٠٠٠
١,٠٨٨,١٥٥
٥,٣٤٢,١٥٥

قرض طويل االجل
بنوك دائنة
قرض دوار

٢٠١٨
دينـــــار
٩٧,٧٩٧
٧,٤١١,٦٠٨
٢١٢,٨٥٠
٧,٧٢٢,٢٥٥

٢٠١٨
دينـــــار
٦,٠٧٢,٠٠٠
١,٠٦٣,٥٠٠
١,١٤١,٠٧٢
٨,٢٧٦,٥٧٢

فيما يلي ملخص ملنافع ورواتب واملكافاّت اإلدارة التنفيذية العليا للمجموعة:
٢٠١٩
دينـــــار
رواتب ومكافاّت ومنافع اإلدارة التنفيذية العليا

٩٢٤,١٩٤
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دينـــــار
٧٤٧,٦٠٠
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()٣٣

العمليات املتوقفة

تصفية شركة النهضة لالستثمارات و شركة جوراس-اجلزائر

قامت إدارة اجملموعة خالل عام  ٢٠١٦بأصدار قرار تصفية شركة النهضة لالستثمارات و شركة جوراس-اجلزائر (شركات تابعة) ،وبالتالي فقد مت
تصنيف العمليات التشغيلية للشركتني كعمليات متوقفة وفقا ً ملعيار التقارير املالية الدولي رقم (.)٥

فيما يلي القيمة الدفترية ملوجودات ومطلوبات الشركات التابعة التي مت استبعادها كما في  ٣١كانون األول  ٢٠١٩و:٢٠١٨

٢٠١٩
املوجودات
ذمم جتارية وأرصدة مدينة أخرى (إيضاح )١١
نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك (إيضاح )١٣
املطلوبات
ذمم جتارية وأرصدة دائنة أخرى (إيضاح )١٨
صافي املوجودات

٢٠١٨
املوجودات
ذمم جتارية وأرصدة مدينة أخرى (إيضاح )١١
نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك (إيضاح )١٣
املطلوبات
ذمم جتارية وأرصدة دائنة أخرى (إيضاح )١٨
صافي املوجودات

شركة النهضة
لالستثمار
دينـــــار

شركة جوراس-
اجلزائر
دينـــــار

اجملموع
دينـــــار

٩٥,٠٥٧
٩٥,٠٥٧

١,٥٧٠
٢١,٧٧٢
٢٣,٣٤٢

١,٥٧٠
١١٦,٨٢٩
١١٨,٣٩٩

٦,١٥٨
٨٨,٨٩٩

٧٣٩
٢٢,٦٠٣

٦,٨٩٧
١١١,٥٠٢

شركة النهضة
لالستثمار
دينـــــار

شركة جوراس-
اجلزائر
دينـــــار

اجملموع
دينـــــار

٩٥,٠٥٧
٩٥,٠٥٧

١,٥٧٠
٢١,٧٧٢
٢٣,٣٤٢

١,٥٧٠
١١٦,٨٢٩
١١٨,٣٩٩

٦,١٥٨
٨٨,٨٩٩

٧٣٩
٢٢,٦٠٣

٦,٨٩٧
١١١,٥٠٢
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( )٣٤تصحيح اخلطأ احملاسبي

قامت إدارة اجملموعة خالل عام  ٢٠١٩مبراجعة شاملة حلساباتها في قائمة املركز املالي املوحدة وقائمة الدخل الشامل املوحدة ،وبناء على نتائج
الدراسة فقد مت استنتاج وجود عدد من األخطاء احملاسبية اجلوهرية ولذلك فقد قررت اإلدارة تعديل القوائم املالية املوحدة وفقا ملتطلبات معيار
احملاسبة الدولي رقم ( “ )٨السياسات احملاسبية والتغيرات في التقديرات احملاسبية واألخطاء” كما هو مبني تاليا:

تكبدت الشركة مبلغ  ١,٨١٢,٤٦٤دينار كخسائر ناجتة عن استالم اشعارات مدينة من العمالء مقابل بضاعة  /أدوية بيعت لهم خالل العامني ٢٠١٧و ٢٠١٦مت انتهاء صالحيتها في عام  .٢٠١٩وبحسب بنود االتفاقيات املبرمة مع العمالء فإن الشركة ملزمة بتزويد العمالء ببضاعة جديدة
مقابل البضاعة التالفة /منتهية الصالحية .وبالرجوع لتقييم أثر تطبيق معيار احملاسبة الدولي رقم (“ )١٥عقود العمالء” املعدة من قبل اإلدارة في
عام  ٢٠١٨تبني وجود عدم دقة في تقديرات اإلدارة عند تسجيل األثر احملاسبي مقابل تعديل رصيد اخلسائر املتراكمة الحتساب قيمة التزام هذا األداء
نتيجة لعدم توفر املعلومات الكاملة من العمالء /الوكالء حول وضع اخملزون في مستودعاتهم في حينها .كان لهذا اخلطأ احملاسبي أثر في تخفيض
كال من رصيد اخلسائر املتراكمة والتزامات عقود العمالء مببلغ  ١,٨١٢,٤٦٤كما في  ٣١كانون األول .٢٠١٨

قامت اإلدارة بتصويب خطأ آخر بقيمة  ١,٩٨٤,٨٥٨دينار في أثر تطبيق معيار احملاسبة الدولي رقم (“ )١٥عقود العمالء” للعام  ٢٠١٨حيث أنالدراسة لم حتتو على تسجيل التزام عقود العمالء مقابل عكسها من قيمة إيرادات عام  ٢٠١٨والتي متثل توقعات اإلدارة في البضاعة التي سوف
تنتهي صالحيتها والتي يتوقع املطالبة بتعويضها مستقبال من قبل العمالء أو الوكالء كما مت توضيحه في البند السابق مبوجب شروط العقود
املبرمة .لم تقم الشركة بعكس كلفة هذه البضاعة مقابل موجودات العقد وذلك كون أن اجملموعة لن تستفيد من قيمة البضاعة منتهية
الصالحية حيث يتم اتالفها.

مت عكس مبلغ  ٦٥٠,٧٧٩دينار من رصيد حساب املبالغ املدفوعة مقدما مقابل حساب اخلسائر املتراكمة حيث تبني أن هذه املبالغ كان يجبإطفاءها كمصروف في السنوات السابقة .أدى هذا اخلطأ احملاسبي إلى زيادة في رصيد األرصدة املدينة األخرى وانخفاض في رصيد اخلسائر املتراكمة
بنفس املبلغ.

مت رسملة مبلغ  ٢١٦,٩٤٠دينار من رصيد حساب دفعات مقدمة ملوردين إلى حساب ممتلكات ومنشآت ومعدات حيث تبني أن هذه املبالغ تعودملشاريع تخص إنشاء مصنع رقم  ٤مت استالمها وقبولها بالكامل في عام  .٢٠١٤مت احتساب مبلغ االستهالك على هذه األصول وتسجيله من تاريخ
الرسملة .أدى هذا اخلطأ احملاسبي إلى زيادة في رصيد األرصدة املدينة األخرى مقدما وانخفاض في رصيد املمتلكات واملنشأت واملعدات بنفس املبلغ
بالصافي من أثر االستهالك لكل عام والبالغ مجموعه  ٢١٦,٩٤٠دينار.
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مت تسجيل مبلغ  ١٣٠,٣٠١دينار كمصروف في قائمة الدخل الشامل املوحدة للعام  ٢٠١٨والتي متثل غرامات مت تكبدها في عام  ٢٠١٨مقابلبعض العطاءات ولم يتم تسجيل مخصص مقابلها في حينها .كان ألثر هذا اخلطأ احملاسبي انخفاض بقيمة اخلسائر الشاملة للعام ٢٠١٨
وانخفاض برصيد األرصدة الدائنة األخرى بنفس قيمة املبلغ.

يلخص اجلدول التالي األثر احملاسبي على قائمتي املركزاملالي املوحدة والدخل الشامل املوحدة:
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اخلسائر املتراكمة
صافي حقوق املساهمني

مخصصات أخرى
مطلوبات ضريبية مؤجلة
ذمم جتارية وأرصدة دائنة أخرى
مجموع املطلوبات

املمتلكات واملنشآت واملعدات
ذمم جتارية وأرصدة مدينة أخرى
مجموع املوجودات

٢٠١٨

قائمة املركز املالي املوحدة (مقتطف):

)(٨,٦٩٤,٦٦٩
٣٦,٤٢٥,١٥٧

١١,٢٧٣,٤٠٨
١٤٩,٤٧٤
١٤,٣١٥,٧٣٥
٧٢,٦٢٩,٩٨٦

٣٦,٠١٩,٥٤٨
٣٩,٩٢٤,٠١٥
١٠٩,٠٥٥,١٤٣

 ٣١كانون األول
٢٠١٨
(قبل التعديل)
دينار

()٤,٤٤٤,٨٨٣
()٤,٤٤٤,٨٨٣

٣,٧٩٧,٣٢٢
()١٣٣,٥١٩
١٣٠,٣٠١
٣,٧٩٤,١٠٤

٢١٦,٩٤٠
()٨٦٧,٧١٩
()٦٥٠,٧٧٩

الزيادة (النقص)
دينار

)(١٣,١٣٩,٥٥٢
٣١,٩٨٠,٢٧٤

١٥,٠٧٠,٧٣٠
١٥,٩٥٥
١٤,٤٤٦,٠٣٦
٧٦,٤٢٤,٠٩٠

٣٦,٢٣٦,٤٨٨
٣٩,٠٥٦,٢٩٦
١٠٨,٤٠٤,٣٦٤

 ٣١كانون األول
( ٢٠١٨املعدل)
دينار

()١٩٠,٩٠٦
٤٥,١٩٤,٣٣٥

٤,٨٦٩,٠٠٢
١٦٢,٤٨٥
٩,٥٦٧,٦٥٢
٥٥,٢٢٠,٣٨٨

٢٦,٣٨٣,٠١٠
٣٥,١٧١,٠٦٤
١٠٠.٤١٤.٧٢٣

 ١كانون الثاني
٢٠١٨
(قبل التعديل)
دينار

()٢,٤٨٤,٠٨٠
()٢,٤٨٤,٠٨٠

١,٩٢٨,٧١٣
()٦٠,٦٢٦
١,٨٦٨,٠٨٧

٢١٦,٩٤٠
()٨٣٢,٩٣٣
()٦١٥,٩٩٣

الزيادة (النقص)
دينار

()٢,٦٧٤,٩٨٦
٤٢,٧١٠,٢٥٥

٦,٧٩٧,٧١٥
١٠١,٨٥٩
٩,٥٦٧,٦٥٢
٥٧,٠٨٨,٤٧٥

٢٦,٥٩٩,٩٥٠
٣٤,٣٣٨,١٣١
٩٩,٧٩٨,٧٣٠

 ١كانون الثاني
( ٢٠١٨املعدل)
دينار
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قائمة الدخل الشامل املوحدة (مقتطف):

الزيادة )النقصان)
في اخلسارة
دينار

٢٠١٨
دينار

٢٠١٨

٢٠١٨
معدل
دينار

صافي املبيعات
مصاريف بيع وتوزيع
مصاريف بحث وتطوير
مصاريف أخرى ،بالصافي
اخلسارة قبل ضريبة الدخل
ضريبة الدخل
خسارة السنة

٥٥,٠٩٨,٢٥٢
)(١٥,٨٧٩,٢٩٦
)(١,٤٧٥,٠٣٤
)(١,٢١٧,٩٠٩
()٥,١٠٠,٥٧٢
١,٠١٨,١٢٤
()٤,٠٨٢,٤٤٨

()١,٧٧٢,٤٢٠
()١٣٠,٣٠١
()٣٤,٧٨٦
()٩٦,١٨٩
()٢,٠٣٣,٦٩٦
٧٢,٨٩٣
()١,٩٦٠,٨٠٣

٥٣,٣٢٥,٨٣٢
)(١٦,٠٠٩,٥٩٧
)(١,٥٠٩,٨٢٠
)(١,٣١٤,٠٩٨
()٧,١٣٤,٢٦٨
١,٠٩١,٠١٧
()٦,٠٤٣,٢٥١

العائد الى:
مساهمي الشركة األم
حقوق غير املسيطرين

()٤,٠٢٤,٤٠٩
()٥٨,٠٣٩

()١,٩٦٠,٨٠٣
-

()٥,٩٨٥,٢١٢
()٥٨,٠٣٩

مت تعديل احتساب احلصة األساسية واخملفضة للسهم للسنة السابقة املنتهية في  ٣١كانون األول  .٢٠١٨نتج عن تعديل األخطاء السابقة نقصان
بحصة السهم األساسية بقيمة ( )٨١/٠دينار للسهم الواحد.

نتج عن التعديل أيضا تعديل في بعض إيضاحات القوائم املالية املوحدة رقم ( )٢٤-٢ورقم ( )٣ورقم ( )٥ورقم ( )١١ورقم ( )١٧ورقم ( )١٨ورقم ()٢١
ورقم ( )٢٣ورقم ( )٢٥ورقم (.)٢٦

()٣٥

أحداث الحقة

مت تأكيد وجود فيروس كورونا املستجد ( )Covid-١٩في أوائل عام  ٢٠٢٠حيث انتشر في جميع أنحاء الصني القارية وخارجها ،مما سبب اضطرابات في
األعمال والنشاط االقتصادي .تعتبر اجملموعة أن أثر تفشي هذا الفيروس حدث الحق لتاريخ القوائم املالية املوحدة دون تسجيل أي تعديالت.

مت تصنيف فيروس كورونا كوباء من قبل منظمة الصحة العاملية في أذار  ٢٠٢٠واستجابة لذلك فقد اعلنت حكومة اململكة األردنية الهاشمية
قانون الدفاع والذي تضمن إغالق كامل ملؤسسات القطاع العام واخلاص باستثناء العاملة ضمن النشاط احليوي كوسيلة للسيطرة على منع
تفشي هذا الفيروس ملدة أسبوعني مت متديدها الحقا لشهر .لم تتوقف اجملموعة عن أعمالها بعد اعالن االغالق الكامل كون انها من القطاعات
احليوية.
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إيضاحـات حـول القوائم املاليـة املوحدة
ونظرًا ألن املوقف عائم ويتطور بسرعة ،فإننا ال نعتبر أنه من العملي تقدمي تقدير كمي للتأثير احملتمل لهذا التفشي على أعمال اجملموعة حتى تاريخ
إعداد هذه القوائم املالية املوحدة .مت األخذ بعني اإلعتبار تأثير هذا التفشي على توقعات االقتصاد الكلي لتقديرات اجملموعة عند إحتساب املعيار
الدولي للتقارير املالية رقم ) (٩بشأن مخصصات خسائر االئتمان املتوقعة خالل العام  ٢٠٢٠وتقييم قدرة اجملموعة على اإلستمرارية.
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