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٨

نبذة عن الشركة-١
والئحتھ التنفیذیة مع مراعاة  ١٩٨١لسنة  ١٥٩طبقا للقانون رقم  ("الشركة")تأسست شركة ابن سینا فارما  

والئحة التنفیذیة بغرض شراء وبیع بالجملة وتوزیع كافة المنتجات الدوائیة  ١٩٩٢لسنة  ٩٥أحكام القانون رقم  
القة  والشبھ دوائیة المصنعة محلیاً او المستوردة ، شراء وبیع بالجملة وتوزیع أیة منتجات أخرى وأدوات لھا ع 

كافة   وتعبئة  تصنیع  واألدوات،  والمعدات  المنتجات  كافة  واستیراد  وتصدیر  الصحیة،  والعنایة  بالصحة 
بالمعلومات   واألمداد  عالقة بالصحة والعنایة الطبیة وتملك وصیانة  المنتجات والمعدات واألدوات التي لھا 

بالمواد الالزمة للتدریب علي كافة المجاالت  واإلستشارات التي لھا عالقة بمجال الدواء والقیام بتدریب وإمداد  
واألنشطة والحصول علي دخل اقتصادي والقیام بالدعایة التجاریة والعلمیة الخاصة بكافة النواحي الخاصة  
والمحلیة   األجنبیة  الشركات  من  تجاریة  توكیالت  علي  والحصول  األنشطة  كافة  وكذلك  الدواء  بسوق 

المنتج وتوزیع  صناعة  في  التي لھا  المتخصصة  والكواشف  واألدوات  والمعدات  دوائیة  والشبھ  الدوائیة  ات 
والكواشف   واألدوات  والمعدات  دوائیة  والشبھ  الدوائیة  المنتجات  وتخزین  الطبیة  والعنایة  بالصحة  عالقة 
والدعائیة والعروض التسویقیة عن المنتجات الدوائیة والشبھ دوائیة والكواشف بكافة الوسائل وتجمیع وتصنیع 

وتعبئة األدویة البشریة والحیویة والبیطریة ومستحضرات التجمیل والمكمالت الغذائیة والمطھرات بأنواعھا  
الدواء   إنتاج  ومستلزمات  والمستشفیات  المعامل  ومستلزمات  الشركة  منتجات  لجمیع  الغیر  لدي  والتصنیع 

ائیة والشبة دوائیة وإشھار المنتجات  ومزاولة الخدمات المرتبطة بجمیع أنواع األشكال وإمتالك األصناف الدو 
سالفة الذكر باألحكام وتعبئة وتغلیف المنتجات واألدوات والمعدات والكواشف الدوائیة والشبة دوائیة المتعلقة  
بالصحة والعنایة الفائق مع تعھد الشركة بإستخراج كافة التصاریح الواجبة في ھذا الشأن الخاصة بمزاولة كل  

القوانین واللوائح في مباشرة ھذه النشاطات ھذا وقد تم اعتبار تاریخ بدایة النشاط للشركة  نشاط ومراعاة كافة  
من  ٢٠٠٧طبقاً لما ورد في السجل التجاري، ھذا وقد تم تعدیل اسم الشركة خالل عام  ٢٠٠٢ینایر  ٨في  

ھذا وقد قامت الشركة بإضافة بعض االنشطة. ابن سینا فارمالیصبح ابن سینا البوركس
عادیة تعدیل غرض الشركة لیصبح كما یلي: القررت الجمعیة العامة غیر ٢٠١٧مارس ٥بتاریخ 

وتصدیر   وإستیراد  وتخزین  ونقل  وتغلیف  وتعبئة  الغیر  لدي  وتصنیع  وتصنیع  وتوزیع  بالجملة  وبیع  شراء 
الدوا المنتجات  لكافة  التسویقیة  والعروض  والعلمیة  التجاریة  بالدعایة  والحیویة  وإمتالك والقیام  البشریة  ئیة 

والبیطریة والمستحضرات الشبة الدوائیة والكیماویات ومستحضرات التجمیل واألغذیة والمكمالت الغذائیة  
ومعدات   والمستشفیات  المعامل  ومستلزمات  والتعویضیة  الطبیة  واألجھزة  بأنواعھا  والمطھرات  والمبیدات 

سواء المصنع منھا محلیاً أو المستورد، باإلضافة  -دعایة  وأدوات ومواد الكواشف المخبریة ومواد التغلیف وال
النظم   وبرامج  بالمعلومات  واإلمداد  بالتدریب  القیام  وكذلك  باألختام،  الذكر  سالفة  المنتجات  إمھار  إلي 
واإلستشارات المتعلقة بالمجاالت السابق ذكرھا وخدمات تأجیر وبیع المساحات اإلداریة والتخزینیة، مع تعھد  

بإستخراج كافة التصاریح الواجبة في ھذا الشأن والخاصة بمزاولة كل نشاط ومراعاة كافة القوانین  الشركة
. ٢٠١٧سبتمبر ١٢واللوائح في مباشرة ھذه النشاطات وتم التأشیر فى السجل التجارى بتاریخ

) القوائم المالیة للشركة  "المجموعة " تھا التابعة (اوشرك ابن سینا فارماتشمل القوائم المالیة المجمعة لشركة  
التابعة التالیة: اتوالشركالقابضة  

نسبة الملكیةإسم الشركة 
٪ ٩٩٫٩٩٩٩شركة ایھ اى ام لالستثمار واالستشارات فى الرعایة الصحیة (ش.م.م) -١
٪ ٩٩٫٩٩٩٧(ش.م.م) شركة رامب للخدمات اللوجیستیة-٢
٪ ٧٨٫٩٩٩٩(ش.م.م) للبرمجیاتیجي ثرى سیكستىدشركة -٣

٢٠٢٠نوفمبر خالل شھر  ایھ اى ام لالستثمار واالستشارات فى الرعایة الصحیةقامت الشركة بتأسیس شركة  
شركة رامب للخدمات اللوجیستیة بتأسیس  شركة ایھ اى ام لالستثمار واالستشارات فى الرعایة الصحیةوقامت  

. ٢٠٢١خالل شھر یونیو  للبرمجیاتشركة دیجي ثرى سیكستىو

المجمعة المختصرةالدوریة أسس إعداد القوائم المالیة-٢
)، ال تتضـمن  ٣٠المصـري رقم (ةطبقاً لمعیار المحاسـبالمجمعة المختصـرةتم إعداد القوائم المالیة الدوریة

المالیة المطلوبة في القوائم المالیة السـنویة، ویجب أن  جمیع البیانات واإلفصـاحاتالمختصـرةالقوائم المالیة  
إـضافة لذلك، إن نتائج الفترة الدوریة  .٢٠٢٠دیـسمبر٣١ھیة في تالمنللـسنةتقرأ باالقتران مع القوائم المالیة  

ــنة المالیة في ٢٠٢١یونیو  ٣٠المنتھیة في   ــراً دقیقاً على النتائج المتوقعة للسـ ــمبر  ٣١قد التعتبر مؤشـ دیسـ
٢٠٢١.
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أھم السیاسات المحاسبیة المطبقة-٣
وال تعتبر الشــركة عرضــة  ،على أســاس التكلفة التاریخیةالمجمعة المختصــرةأعدت القوائم المالیة الدوریة

.ألي تأثیرات ھامة موسمیة أو دوریة
مع تلك المتبعة في  المجمعة المختصـرةتتوافق السـیاسـات المحاسـبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة الدوریة  

باسـتثناء تطبیق متطلبات معاییر  ،  ٢٠٢٠دیسـمبر  ٣١المنتھیة في  المالیة  للسـنة مجمعةالإعداد القوائم المالیة
ــبة المصــر اعتباًرا  اســریانھتبدأالتي  و"  اإلیجار) "٤٩و () "االیراد من العقود مع العمالء"٤٨(یةالمحاس

للقوائم المالیة الدوریة  ) " األدوات المالیة"٤٧معیار رقم (بتأجیل تطبیقالشـركةتماوق٢٠٢١ینایر  ١من  
.الحالیة

أصول غیر متداولة محتفظ بھا بغرض البیع
یتم تبویب األصــول غیر المتداولة أو (المجموعات الجارى التخلص منھا) كأصــول محتفظ بھا لغرض البیع  
ــى من صــفقة بیع وأن یكون احتمال بیعھا   ــاس ــكل أس ــترداد قیمتھا الدفتریة بش إذا كان من المتوقع أنھ یتم اس

ھا تكالیف البیع المتوقعة أیھما أقل،  عالى، ویتم قیاســھا بصــافى القیمة الدفتریة أو القیمة العادلة مخصــوماً من
).٣٢وفقاً لمعیار المحاسبة المصرى رقم (

الجدیدةتطبیق المعاییر المحاسبیةمن جة اتنالطبیعة وتأثیر التغییرات 
: اإلیراد من العقود مع العمالء٤٨معیار المحاسبة المصري -أ

ــدتم ا ــبة  ر معیار  اصـ ــري رقم  المحاسـ ــریانھ اعتباًرا من  ،  ٢٠١٩في أبریل  ٤٨المصـ ینایر  ١وبدأ سـ
، ویضــع المعیار نموذًجا من خمس خطوات للمحاســبة عن اإلیراد من العقود مع العمالء. یضــع ٢٠٢١

إطاًرا شــامًال لتحدید ما إذا كان یجب االعتراف باإلیراد، وبأي قیمة وتوقیت  ٤٨المعیار المصــري رقم  
ادات االعتراف باإلیرا بة المصـري رقم  ذلك. حل المعیار محل إرـش د الحالیة، بما في ذلك معیار المحاـس

"عقود االنشــاء". بموجب معیار المحاســبة المصــري  ٨"االیراد" ومعیار المحاســبة المصــري رقم  ١١
، یتم االعتراف باإلیراد بمبلغ یمثل المقابل الذي تتوقع المنشــــأة أن یكون لھا حق فیھ في مقابل  ٤٨رقم  

المتعھد بھا إلى العمیل.نقل السلع أو أداء الخدمات  
ویلزم المعـیار المنشـــــآت أن تـمارس تـقدیرا مـحاســـــبـیاً، آخذة في االعتـبار كافة الحـقائق والظروف ذات  
ة   ُ المعـیار طریـق ّدِد ا یُـح ا. كـم د تطبیق ـكل خطوة من النموذج على العقود المبرـمة مع عمالئـھ العالـقة عـن

لتكالیف التي تتعلق مباشرة بالوفاء بالعقد.المحاسبة عن التكالیف اإلضافیة للحصول على عقد وا
x  دون تعدیل في البیانات المالیة المقارنة ولم ینتج عنھا  أدناهتم تبني الســیاســة المحاســبیة الجدیدة الواردة

أي تعدیل تراكمي لألرباح المرحلة.
x عن  مجمعةالقوائم المالیة العلى ٤٨تطبیق معیار المحاســــبة المصــــري رقم  من  جوھرى  أثرال یوجد

.٢٠٢١یونیو  ٣٠في الفترة المنتھیة

)٨٤المحاسبة المصري (تطبیق معیاربعد المطبقةالمحاسبیة السیاسة
االعتراف باالیراد

ــلع أو الخدمات  یتم االعتراف باإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء عندما یتم تحویل   ــیطرة على الس الس
إلى العمیل بمبلغ یعكس المقابل الذي تتوقع الشــــركة الحصــــول علیھ مقابل تلك الســــلع أو الخدمات. ال یتم  

ــتحق. ــترداد المقابل المس ــأن اس ــكوك بش یتم قیاس اإلیراد بالقیمة العادلة  االعتراف بإیراد في حالة وجود ش
تحق بالصـافي   تلم أو المـس مع االخذ في االعتبار الـشروط التعاقدیة المحددة بعد خصـم أي خصـم للمقابل المـس

وتعترف الشــركة باالیرادات بصــفتھا أصــیل ولیس  تجارى أو خصــم كمیة أو ضــرائب مبیعات أو رســوم.
وكیل.
بیع البضائع-

عندما تقوم الشـركة بتحویل  عند نقطة من الزمن وھي  یتم االعتراف باإلیراد الناتج عن بیع البضـائع  
إلى المشترى ویحدث ھذا عادة عند تسلیم البضائع.السیطرة
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تابع-أھم السیاسات المحاسبیة المطبقة-٣
تابع–الجدیدة تطبیق المعاییر المحاسبیةمن جة اتنالطبیعة وتأثیر التغییرات 

تابع-االعتراف باالیراد
الخدمات اللوجیستیة-

مدي  علىمات اللوجیســــتیة الخاصــــة بالتخزین للعمالء  دالختقدیم  یتم االعتراف باإلیراد الناتج عن  
ـمات النـقل للعمالء عـند تـقدیم  دـخزمني خالل فترة تـقدیم الـخدـمة للعمالء. ویتم االعتراف ـباالیراد من  

.الخدمة لھم
إیرادات تمویلیة-

یتم إثبات إیرادات الفوائد على أســاس االســتحقاق باســتخدام طریقة معدل الفائدة الفعال. معدل الفائدة  
تقبلیة المتوقع ـسدادھا أو تحصـیلھا خالل   تخدم لخصـم الدفعات النقدیة المـس الفعال ھو المعدل الذي یـس

ــباً لل ــاوي تماماً القیمة الدفتریة  العمر المتوقع لألداة المالیة أو فترة زمنیة أقل إذا كان ذلك مناســ تســ
ألصل مالي أو التزام مالي.

: االیجار٤٩معیار المحاسبة المصري -ب
بة المصـري   ریانھ في  ٢٠١٩في أبریل  ٤٩تم إصـدار معیار المحاـس . حل ٢٠٢١ینایر  ١وبدأ تاریخ ـس

المتعلقة بعملیات التأجیر  " القواعد والمعاییر المحاـسبیة  ٢٠ھذا المعیار محل معیار المحاـسبة المـصري  
التمویلي "

ــبة المصــري   اآلن من المســتأجرین االعتراف بالتزامات اإلیجار التي تعكس  ٤٩یتطلب معیار المحاس
جمیع عقود اإلیجار. ھناك إعفاء اختیاري  لحق انتفاع" تقریبًا  أصـــول  مدفوعات اإلیجار المســـتقبلیة و "

اإلیجار لألصول منخفضة القیمة.لبعض عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود  
اإلیجار، فیما یتعلق بعقود اإلیجار  –٤٩قامت بتطبیق معیار المحاســـبة المصـــرى  وكانت الشـــركة قد  

.٢٠١٩ینایر  ١التمویلي فقط بأثر رجعي في 
بیة الواردة أدناه لقامت الـشركة بتطبیق   یاـسة المحاـس "  اإلیجار ) "٤٩رقم (المحاـسبة المصـرى  معیار  الـس

یتعلق بعقود الـتأجیر التشـــــغیلى ـبأثر رجعى مع االعتراف ـباألثر التراكمى للتطبیق األولى بتـعدـیل  فیـما
ــید   ــاح عن  .دون تعدیل في البیانات المالیة المقارنة٢٠٢١ینایر  ١ألرباح المرحلة في ارصـ تم االفصـ

.ب)-١٦(ار في ایضاح  یالمعاأثر تطبیق ھذ

االنتقالیة التالیة:ق االحكام یالشركة بتطبقامت
اإلیجار التمویلي

.)٤٩طبقا الحكام القواعد االنتقالیة لمعیار المحاسبة المصري (٢٠١٩تم تطبیقھ منذ عام  
اإلیجار التشغیلي

اریخ التطبیق األولي (- أجیر في ـت د الـت التزام عـق ایر١االعتراف ـب أجیر التي ینطبق  ٢٠٢١یـن ) لعقود الـت
التزام عقد التأجیر بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار المتبقیة  وقیاسالتشــــغیليعلیھا تعریف عقود التأجیر  

تأجر في تاریخ التطبیق األولي. واالعتراف بأصـل   تخدام معدل االقتراض اإلضـافي للمـس مخصـومة باـس
األولي   اریخ التطبیق  في ـت اع"  ایر  ١("حق االنتـف التي ینطبق علیھـا تعریف  ٢٠٢١یـن أجیر  ) لعقود الـت

المبلغ الدفتري كما لو كان المعیار تم تطبیقھ منذ تاریخ بدایة عقد التأجیر ولكن  بعقود التأجیر التشــغیلي  
مخصوماً باستخدام معدل االقتراض اإلضافي في تاریخ التطبیق األولي.

ــل محل عدم اجراء أي تعدیالت عند  - االنتقال لتطبیق المعیار وذلك لعقود التأجیر التي یكون فیھا األصــ
.العقد ذا قیمة صغیرة

اآلتیة:العملیةكما استخدمت الشركة الوسائل 
تطبیق معدل خصم واحد على محفظة عقود إیجار ذات خصائص متشابھة بصورة معقولة.-
شھر من تاریخ التطبیق األولي.١٢جارھا خالل  عدم تطبیق المتطلبات لعقود التأجیر التي تنتھي مدة إی-
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٢٠٢١یونیو ٣٠في كما

١١

تابع-أھم السیاسات المحاسبیة المطبقة-٣
تابع-الجدیدة تطبیق المعاییر المحاسبیةمن جة اتنالطبیعة وتأثیر التغییرات 

تابع-: االیجار٤٩معیار المحاسبة المصري -ب
)٤٩المحاسبة المصري (تطبیق معیاربعد المطبقةالمحاسبیة السیاسة

الشركة كمستاجر:
بالقیمة الحالیة  عقد االیجاربقیاس التزام  عقد االیجار تقوم الشركة في تاریخ بدایة  :االیجارعقد  التزام  -

إذا  عقد االیجارلدفعات اإلیجار غیر المدفوعة في ذلك التاریخ باستخدام معدل الفائدة الضمني في  
المعدل بسھولة وبخالف ذلك باستخدام سعر الفائدة على االقتراض اإلضافي  كان یمكن تحدید ذلك  

 ً زیادة المبلغ الدفتري لاللتزام لیعكس الفائدة على التزام عقد اإلیجار تقوم الشركة بللشركة. والحقا
. تخفیض المبلغ الدفتري لیعكس دفعات اإلیجارویتم 

بمبلغ القیاس األولي إللتزام  عقد االیجارحق االنتفاع في تاریخ بدایة  أصـلیقاسحق االنتفاع:أصـل-
وتطرح األولیة، الدفعات المقدمة المدفوعة للمؤجر،  المـصروفات المباـشرةعقد التأجیر باإلـضافة الي

تلمة من  تتكبدھا الـشركةالتكالیف التي وتـضافإن وجدت)  المؤجر (حوافز اإلیجار المـس في تفكیك  ـس
وإعادة الموقع الذي یوجد فیھ األصــل إلى الحالة األصــلیة أو إعادة األصــل نفســھ إلى ألصــلاوإزالة  

الحالة المطلوبة وفقاً ألحكام وشروط عقد اإلیجار.
تقوم الشركة بقیاس أصل حق االنتفاع بالتكلفة مطروحاً منھا أي مجمع عقد االیجاربعد تاریخ بدایة  

. عقد االیجارالقیمة ومعدلة بأي إعادة قیاس اللتزام استھالك وأي مجمع خسائر اضمحالل في 
وحتى نھایة العمر اإلنتاجي لألصل إذا  عقد االیجارمن تاریخ بدایة  أصل حق االنتفاعیتم استھالك  

أو إذا كانت  عقد االیجاریحول ملكیة األصل محل العقد إلى الشركة في نھایة مدة  عقد االیجاركان  
االنتفاعما عدا ذلك تقوم الشركة باستھالك  الشركة ستمارس خیار الشراء وفی حق  من تاریخ أصل 

أیھما أقرب. عقد االیجارإلى نھایة العمر اإلنتاجي ألصل حق االنتفاع أو نھایة مدة عقد االیجاربدایة 

األحكام المحاسبیة الجوھریة والمصادر الرئیسیة لتقدیرات عدم التأكد  -٤
تطبیقھا للسـیاسـات المحاسـبیة للشـركة أن تسـتخدم أحكاماً وتقدیرات وافتراضـات  یتطلب األمر من اإلدارة فى

للتوـصل إلى القیم الدفتریة ألـصول والتزامات عندما ال تكون تلك القیم واـضحة من مـصادر أخرى وتعتمد ھذه 
ُ ذات عالقة وق د تختلف النتائج  التقدیرات واالفتراضــات المتعلقة بھا على الخبرة التاریخیة وعوامل أخرى تُعَد

الفعلیة عن ھذه التقدیرات.
ــتمرة، ویتم االعتراف بأثر التعدیالت على  ــفة مس ھذا ویتم مراجعة التقدیرات واالفتراضــات المتعلقة بھا بص
التقدیرات المحاســــبیة فى الفترة التى یتم فیھا تعدیل تلك التقدیرات لو كان أثر التعدیل یقتصــــر فقط على تلك 

ا إذا   أثر تـلك  الفترة، أـم ٍ یُعتََرف ـب ذ دـئ ة فعـن ــتقبلـی ة والفترات المســ ـكان التـعدـیل یؤثر على ـكل من الفترة الـجارـی
التعدیالت فى الفترة التى یجرى بھا التعدیل والفترات المستقبلیة.
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٢٠٢١یونیو ٣٠في كما

١٢

األصول الثابتة (بالصافي)-٥

جنیھ مصرى فیما یلي:٩٤٣٬٠٩٢٬٥٤٩والبالغ٢٠٢١یونیو  ٣٠في  یتمثل رصید األصول الثابتة (بالصافى)  

البیــــــــــــان 
التكلفة 

فى 
١/١/٢٠٢١

اإلضافات 
الفترة خالل 

االستبعادات  
الفترةخالل 

التكلفـــة 
فى 

٣٠/٦/٢٠٢١

مجمع اإلھالك 
في 

١/١/٢٠٢١

إھالك 
الفترة

مجمع اھالك  
االستبعادات  

الفترةخالل 

مجمع اإلھالك    فى 
٣٠/٦/٢٠٢١

صافى القیمة  
الدفتریة فى 

٣٠/٦/٢٠٢١

ة  مصافى القی
الدفتریة فى 

٣١/١٢/٢٠٢٠
جنیھ مصرى جنیھ مصرى جنیھ مصرى جنیھ مصرى جنیھ مصرى جنیھ مصرى جنیھ مصرى مصري جنیھ جنیھ مصرى مصري جنیھ 

٩٣٬٧٥٣٬٨٠٨٩٣٬٧٥٣٬٨٠٨-- -- -- -- ٩٣٬٧٥٣٬٨٠٨-- -- ٩٣٬٧٥٣٬٨٠٨اراضى
٤٦٥٬٧٨٨٬٠٢٩٤٧٧٬٥٠٧٬٣٤٠) ٢٠٥٬٧٧١٬٨٦٧() ٣٩٬٨٤٧(٢٨٬٤٧٢٬٢٧٣) ١٧٧٬٣٣٩٬٤٤١(٦٧١٬٥٥٩٬٨٩٦) ١٠٣٬٥٢٢(٦٥٤٬٨٤٦٬٧٨١١٦٬٨١٦٬٦٣٧مبانى
٢٩٣٬٦٨٥٬٠١٣٢٨٤٬٧٨٠٬١٢٨) ١١٤٬٩٣١٬١٨٣() ٤٣٧٬٥٢٦(١٦٬٥٨٩٬٣٦٠) ٩٨٬٧٧٩٬٣٤٩(٤٠٨٬٦١٦٬١٩٦) ٤٣٧٬٨٧٩(٣٨٣٬٥٥٩٬٤٧٧٢٥٬٤٩٤٬٥٩٨معدات
٢٦٬٢١١٬٦٠١٢٧٬٠٣٧٬٩١١) ١٨٬٠٤٩٬٢٠٣() ١٣٣٬٧٧٨(٣٬٩٧٨٬٨٢٣) ١٤٬٢٠٤٬١٥٨(٤٤٬٢٦٠٬٨٠٤) ٨٠٠٬٠٠٠(٤١٬٢٤٢٬٠٦٩٣٬٨١٨٬٧٣٥سیارات

٥٢٬٩٦٤٬٤٢٩٥٧٬٣٩٥٬٠٧١) ٤١٬٢٠١٬١٨٧() ٤٠٩٬٢٠٣(٨٬٦١٠٬٤٢٨) ٣٢٬٩٩٩٬٩٦٢(٩٤٬١٦٥٬٦١٦) ٧٣٥٬٦٤٠(٩٠٬٣٩٥٬٠٣٣٤٬٥٠٦٬٢٢٣اجھزة وبرامج حساب آلى
١٠٬٦٨٩٬٦٦٩٢١٢٬٢٤١٬٥٩) ١٣٬٧٩٩٬١٣٤() ٦٬٩٧٨(١٬٦١٣٬٠٧٨) ١٢٬١٩٣٬٠٣٤(٢٤٬٤٨٨٬٨٠٣) ٦٬٩٧٨(٢٤٬٤٣٤٬٦٢٦٦١٬١٥٥اثاث ومعدات مكتبیة

٩٤٣٬٠٩٢٬٥٤٩٩٥٢٬٧١٥٬٨٥٠) ٣٩٣٬٧٥٢٬٥٧٤() ١٬٠٢٧٬٣٣٢(٥٩٬٢٦٣٬٩٦٢) ٣٣٥٬٥١٥٬٩٤٤(١٬٣٣٦٬٨٤٥٬١٢٣) ٢٬٠٨٤٬٠١٩(١٬٢٨٨٬٢٣١٬٧٩٤٥٠٬٦٩٧٬٣٤٨
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٢٠٢١یونیو ٣٠في كما

١٣

تابع–األصول الثابتة (بالصافي)-٥

جنیھ مصرى فیما یلي:٩٣٦٬٣٨٥٬٢٠٠والبالغ٢٠٢٠یونیو  ٣٠في  األصول الثابتة (بالصافى)  یتمثل رصید  

مشروعات تحت التنفیذ -٦
ــروعات تحت التنفیذ خالل الفترة المنتھیة في   ــاء ٥٠٬٦٩٩٬٧٨١مبلغ٢٠٢١یونیو  ٣٠بلغت اضــافات مش جدیدة بمبلغ  ع  وفر٣جنیھ مصــري والتى تضــمنت قیمة انش

التجھیزات والتحسینات الالزمة لفروع الشركة  ستكمالإجنیة مصري و٨٬٣٧٣٬٩٩٦بمبلغ  الحاسب اآللي  امج  برتحت حسابجنیة مصري، ومدفوعات٢٣٬٢٢٣٬٣٥٥
المحولة الي األـصول الثابتة  وكما بلغت األـصول التامة الجاھزة لالـستخدام  ،  جنیھ مـصرى ٥٬٤٥٠٬٢٢٧بلغت  متـضمنة فوائد مرـسملةجنیة مـصري  ١٩٬١٠٢٬٤٥٠بمبلغ  
.جنیة مصري ٣٥٬٦٩٠٬٣٥٠مبلغاجمالي

البیــــان 
التكلفة 

في 
١/١/٢٠٢٠

اإلضافات  
خالل الفترة

اإلستبعادات 
خالل الفترة

التكلفة 
في 

٠٣/٦/٢٠٢٠

مجمع اإلھالك 
في 

١/١/٢٠٢٠
إھالك 
الفترة

مجمع إھالك  
اإلستبعادات 

مجمع اإلھالك  
في 

٣٠/٦/٢٠٢٠

صافي القیمة 
الدفتریة في 

٣٠/٦/٢٠٢٠

صافي القیمة 
الدفتریة فى 

٣١/١٢/٩٢٠١
جنیھ مصري  جنیھ مصري  جنیھ مصري  جنیھ مصري  جنیھ مصري  جنیھ مصري  جنیھ مصري  جنیھ مصري  جنیھ مصري  جنیھ مصري  

٩٣٬٧٥٣٬٨٠٨٩٣٬٧٥٣٬٨٠٨-------٩٣٬٧٥٣٬٨٠٨----٩٣٬٧٥٣٬٨٠٨أراضــى 
٦٠١٬٦١١٬٣١٨١٣٥٬١٦٧٬٨٧٢٤٧٬٠٤٧٦٣٦٬٥٣٢٬١٤٢١١٩٬٨٤١٬١٨٥٢٧٬٩٧٧٬١٥١٦٩٧٨٬٣٦٧١٤٧٬٧٣٩٬٩٥٤٨٨٬٧٩٢٬١٧٤٨١٬٧٧٠٬١٣٣مبانـــى 
٣٠١٬٨٦٧٬٧٥٨٣٦٬١٢٤٬٨٥٦٣٩٠٬٠٣١٣٣٧٬٦٠٢٬٥٨٣٧٦٠٦٩٬٠٦١٬٣٩٧١٤٬٩٠٠٬١٦٨٬٩٦٠١٩٧٬٣٨٣٬٧٩٣٨٦٢٥٣٬٨٠٩٬٢٣٢٬٨٠٥٬٩٩٨معدات 

٣٣٬٧٤٩٬١٨٨٥٬٤٩١٬٦٩١١٬٢٠٠٬٢٦١٣٨٬٠٤٠٬٦١٨٨٬٥٥٧٬٥٢٩٢٢٬٨٦٧٬٢٦٧٨١٬٠٤٥١٠٬٦٤٣٬٧٤٦٢٧٬٣٩٦٬٨٧٢٢٥٬١٩١٬٦٥٩سیارات 
٧٠٬١٠٧٬٠٠٩١٥٬٦٥١٬٥٤٥٢٥٣٬٥٧٥٩٨٥٬٥٠٤٬٩٧١٨٬٩٤٠٬٣٦٠٦٬٧٤٠٬٤١٢٢٢٩٬٨١١٦١٢٥٬٤٥٠٬٩١٨٦٠٬٠٥٤٬٠٥١٬١٦٦٬٦٤٩أجھزة وبرامج حاسب آلي 

٢٢٬٦٤٩٬٣٢٠٤٥٥٢٬٦٦١٣٬١٩٨٦٢٣٬١٨٨٬٧٨٩٬١١٧٬٦٤٤١٬٥٠٥٬٣٩٩١٣٬١٩٨٥١٠٬٦٠٩٬٨٤٤١١٢٬٥٧٨٬٩١٣٬٥٣١٬٦٧٦أثاث ومعدات مكتبیة 
١٬١٢٣٬٧٣٨٬٤٠١٧٩٢٬٩٨٨٬٦٢٢٢٬١٠٤٬١١٦١٬٢١٤٬٦٢٢٬٩١٨٢٢٥٬٥١٨٬٤٧٦٢١٥٣٬٩٩٠٬٣١٬٢٧١٬٣٨٢٧٨٬٢٣٧٬٧١٦٩٣٦٬٣٨٥٬٢٠٠٨٩٨٬٢١٩٬٩٢٣
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٢٠٢١یونیو ٣٠في كما

١٤

مخزون-٧
یتمثل فیما یلي: جنیھ مصري ٢٬٣٤٤٬٣١١٬٥٧٢مبلغ٢٠٢١یونیو  ٣٠بلغ رصید المخزون في 

٢٠٢٠دیسمبر٢٠٢١٣١یونیو ٣٠
جنیھ مصريجنیھ مصري

١٬٩٣١٬٢٤٢٬٧٢٦١٬٨٠٨٬٧٣٨٬٣١٥بضاعة بغرض البیع 
٢٨٦٬٨٢١٬٥٤١٢٠٥٬٣٥٩٬٥٢٧بضاعة بالطریق 
١٢٢٬١٦١٬٠٧٣٨٣٬١١٢٬١٠٠مخزن مرتجعات

٤٬٠٨٦٬٢٣٢٣٬٦٥٩٬٨٨٠قطع غیار 
٢٬٣٤٤٬٣١١٬٥٧٢٢٬١٠٠٬٨٦٩٬٨٢٢

ع النشاط، والیوجد  ی خالل الفترة وتوسعدد الفروع وزیادة المبیعاتلي زیادة  إ ترجع الزیادة في المخزون  
اإلحتفاظ فترة  متوسط  فى  جوھرى  یوجد  تغییر  وال  الفترة  إضمحاللبالمخزون،  عن  المخزون  قیمة  في 

. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في و ٢٠٢١یونیو  ٣٠المنتھیة في

(بالصافي)قصیرة األجلعمالء وأوراق قبض-٨
٤٬٨٣٣٬٠٨٩٬٣١٥مبلغ٢٠٢١یونیو  ٣٠في األجلةقصـــیررصـــید العمالء وأوراق القبض  صـــافي  بلغ  

یتمثل فیما یلي:جنیھ مصري 
٢٠٢٠دیسمبر٢٠٢١٣١یونیو ٣٠

جنیھ مصريجنیھ مصري
٣٬٦٤١٬٧٤٠٬٦٨٩٣٬٣٤٧٬٧٣٣٬٩٨٠عمالء 

١٬٢٨٣٬٥٨٨٬٩٧٣١٬٥٦٢٬٩١٢٬٨٥٤أوراق قبض 
٤٬٩٢٥٬٣٢٩٬٦٦٢٤٬٩٠٩٬٦٤٦٬٨٣٤

یخصم:
) ٧٩٬٢٥٨٬٤٥٩() ٩٢٬٢٤٠٬٣٤٧(اإلضمحالل في قیمة عمالء وأوراق قبض 

٤٬٨٣٣٬٠٨٩٬٣١٥٤٬٨٣٠٬٣٨٨٬٣٧٥
بالعام   الفترة  نفس  بمبیعات  مقارنة  الحالیة  الفترة  مبیعات  زیادة  إلى  العمالء  رصید  في  الزیادة  سبب  یرجع 

، وبناء علیھ تم زیادة قیمة االضمحالل في العمالء  ھذه الزیادة الى زیادة نسبة المبیعات اآلجلة السابق، وترجع 
المنتھیة جنیھ  ١٢٬٩٨١٬٨٨٨بمبلغ  الفترة  خالل  جنیة  ١١٬٢٨٧٬٠٤٨(مبلغ  ٢٠٢١یونیو  ٣٠فيمصري 

. )٢٠٢٠یونیو ٣٠مصري خالل الفترة المنتھیة في  

موردون دفعات مقدمة-٩
لغ  ب جنیھ مصرى مقارنة بم١٤١٬٨١٩٬١٣٨مبلغ  ٢٠٢١یونیو  ٣٠بلغ رصید الموردون دفعات مقدمة فى  

یرجع النقص في الدفعات المقدمة للموردین نتیجة  و٢٠٢٠دیسمبر  ٣١في  مصرى  جنیھ  ١٧١٬٣٣٦٬٢٧٨
التعاقد مع الموردین. الستھالك جزء من تلك الدفعات المسددة لتورید األدویة طبقا لشروط

أصول محتفظ بھا بغرض البیع-١٠
وفاء بقیمة  لللت ملكیتھا للشركة من العمالء  آتتمثل األصول المحتفظ بھا بغرض البیع في قیمة األصول التي 

بلغ رصید االصول  ة،  الشركة بیع تلك األصول في مدة ال تزید عن سنتوقع بعض مدیونیات تلك العمالء وت
ومحال  مبانىیتمثل فيجنیھ مصري ١٢٧٬٥٠٦٬٤٤٩مبلغ ٢٠٢١یونیو  ٣٠تفظ بھا بغرض البیع في  حالم

تجاریة. 



) شركة مساھمة مصریة(شركة ابن سینا فارما 
المجمعة المختصرةاإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الدوریة 

٢٠٢١یونیو ٣٠في كما

١٥

(بالصافى)أخرىمدینون وارصدة مدینة -١١
جنیھ مصــري٤٧٣٬٨٦٥٬٩٦٥مبلغ٢٠٢١یونیو  ٣٠في  المدینون واالرصــدة المدینة االخرى  لغ رصــید  ب

فیما یلي:یتمثل
٢٠٢٠دیسمبر٢٠٢١٣١یونیو ٣٠

جنیھ مصريجنیھ مصري
٢١٤٬٩٦٤٬٩٩٨٢٠١٬٠٨٠٬٧٠٢موردین تحت التسویة

لمصلحة الضرائب تحت حساب ضریبة ارباح صناعیة ةمقدمدفعات 
٥٥٬٦١٣٬٤٧٢-- وتجاریة  

 ً ٢٩٬٤٩٦٬٦٠٠٣٣٬٨٤٣٬٦٤٧مصروفات مدفوعة مقدما
١٦٬٧٩٥٬١٣٠١٦٬٥٢٢٬٤٥٢تأمینات لدى الغیر 

١٨٬٦١٤٬٠٠٣٢٣٬٣٤١٬٠٣٤ضرائب خصم من المنبع–الضرائب مصلحة 
١٤٬٩٦٦٬٠١٩٩٬١٢٠٬٩٤١سلف عاملین  عھد و

-- ٥٥٣٬٨٦٠دفعات مقدمة لشراء أصول ثابتة
١٨٦٬٣٤٩٬٣٦٨١٨٥٬٩٦٢٬٨٧٧أرصدة مدینة أخرى 

٤٨١٬٧٣٩٬٩٧٨٥٢٥٬٤٨٥٬١٢٥
یخصم: 

)٧٬٨٧٤٬٠١٣()٧٬٨٧٤٬٠١٣(قیمة المدینون واالرصدة المدینة األخرى اإلضمحالل فى
٤٧٣٬٨٦٥٬٩٦٥٥١٧٬٦١١٬١١٢

ــویةدة رصــــیدازییرجع التغیر فى المدینون واالرصــــدة المدینة االخرى الي   نتیجة لزیادة  موردین تحت التســ
ــویقیة   ــروفات ایجار  واإلنخفاض فىالمبیعات والعروض التسـ ــروفات المدفوعة مقدما وتتمثل فى مصـ بند المصـ

ووقود والتأمین الخاص بالفروع المؤجرة وسـیارات الشـركة واإلنخفاض في اجمالي أرصـدة مصـلحة الضـرائب  
)  ٣٠كما تتضـمن االرصـدة المدینة االخرى قیمة الغرامة المدفوعة والمقضـي بھا وفقا لحكم االسـتئناف (إیضـاح  

یون جنیھ مصـرى تحت الحسـاب لحین الفصـل في الطعون بالنقض وال یعد ھذا اقرار من الشـركھ  مل١٦٠بمبلغ  
بوقوع المخالفھ وال یـسقط حق المدیرین بالطعن في الحكم وال ـسیما وأن تمام الـسداد قبل فـصل محكمھ النقض أمر  

داده فى حالة صـدور حكم بإلغاء الحكم المطعون علیھ او تخفیضـھ عما قضـي  ال یمنع الـشركھ من اـسترداد ماتم ـس
بھ.

البنوكلدىنقدیة-١٢
یتمثل فیما یلي:وجنیھ مصري ٣٤٢٬٨٩٦٬٣٤٠مبلغ٢٠٢١یونیو  ٣٠في  البنوكلدى نقدیة  لغ رصید الب

٢٠٢٠دیسمبر٢٠٢١٣١یونیو ٣٠
جنیھ مصريجنیھ مصري

٣٠٥٬٩٤٧٬٨٧٠٢٤٢٬٧٠١٬٥٠٨جنیھ مصري–بنوك حسابات جاریة 
٣٦٬٧٤٨٬٤٧٠٢٧٬٨٩٦٬٠١٨عمالت أجنبیھ–حسابات جاریة بنوك 

٢٠٠٬٠٠٠٢٨٣٬٨٦٥غطاء خطابات ضمان 
٣٤٢٬٨٩٦٬٣٤٠٢٧٠٬٨٨١٬٣٩١



) شركة مساھمة مصریة(شركة ابن سینا فارما 
المجمعة المختصرةاإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الدوریة 

٢٠٢١یونیو ٣٠في كما

١٦

حقوق الملكیة-١٣
رأس المال-أ

ملیون جنیھ مصرى (خمسون ملیون جنیھ مصرى فقط ال  ٥٠حدد رأس مال الشركة المرخص بھ بمبلغ -
ملیون جنیھ مصرى (خمسة وثالثون ملیون  ٣٥غیر) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ  

جنیھ مصرى (مائة جنیھ فقط  ١٠٠سھم قیمة كل سھم  ٣٥٠٫٠٠٠جنیھ مصرى فقط ال غیر) موزع على  
غیر) جمیعھا أسھم نقدیة. ال

المصدر  ٢٠٠٥أغسطس  ٢٦وبتاریخ  - المال  رأس  زیادة  للشركة  عادیة  الغیر  العامة  الجمعیة  قررت 
ملیون جنیھ مصرى (خمسون ملیون جنیھ مصرى فقط ال غیر) موزع على  ٥٠والمدفوع بالكامل لیصبح  

میعھا أسھم نقدیة. جنیھ مصرى (مائة جنیھ فقط ال غیر) ج١٠٠سھم قیمة كل سھم ٥٠٠٫٠٠٠
إنعقدت جمعیة عامة غیر عادیة والتى بموجبھا تم إتخاذ قرار شراء أسھم  ٢٠٠٦دیسمبر  ١٠وبتاریخ  -

جنیھ مصرى (أربعة وثالثون ملیون ومائة  ٣٤٬١٩٣٬٩٠٠الجانب الفرنسى والتى تمثل قیمتھا األسمیة  
من إجمالى المساھمة من جانب  ٪٦٨٬٣٨وثالثة وتسعون ألفا وتسعمائة جنیھ مصرى فقط ال غیر) بنسبة  

وقد تم اإلنتھاء من التسجیل بنھایة عام  ٪٦٬٥والموظفین بنسبة  ٪ ٩٣٬٥المساھمین القدامى وذلك بنسبة  
٢٠٠٧ .

على تعدیل  ٢٠٠٨سبتمبر  ١٧وبتاریخ  - تم االتفاق  عادیة والتى بموجبھا  الغیر  إنعقدت الجمعیة العامة 
) األساسى٦المادة  النظام  الئحة  بقیمة  ) من  المرحلة  الخسائر  بتخفیض  وذلك  جنیھ  ٣٠للشركة  ملیون 

ملیون  ٥٠(ثالثون ملیون جنیھ مصرى فقط ال غیر) من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع والبالغ  
الشركة   یكون رأس مال  وبذلك  قبل التعدیل  مصرى فقط ال غیر)  جنیھ مصرى (خمسون ملیون جنیھ 

بھ   (٥٠المرخص  مصرى  جنیھ  رأس مال  ملیون  ویصبح  غیر)  ال  فقط  مصرى  جنیھ  ملیون  خمسون 
ملیون جنیھ مصرى (عشرون ملیون جنیھ مصرى فقط ال غیر)  ٢٠الشركة المصدر بعد التعدیل مبلغ  

جنیھ مصرى (مائة جنیھ مصرى فقط  ١٠٠سھم (مائتان ألف سھم) قیمة كل سھم  ٢٠٠٬٠٠٠موزع على  
ال غیر) جمیعھا أسھم نقدیة. 

اریخ  - ا تم اإلتـفاق على  ٢٠١٥یو  ـما٢٧بـت إنعـقدت الجمعـیة الـعاـمة الغیر ـعادـیة للشـــــرـكة والتى بموجبـھ
) من الئحة النظام األســـاســـى للشـــركة وذلك بتخفیض رأس مال الشـــركة المرخص بھ  ٦تعدیل المادة (

ملیون جنیھ  ٥٠ملیون جنیھ مصــرى (أربعة وعشــرون جنیھ مصــرى فقط الغیر) بدال من ٢٤لیصــبح  
ملیون جنیھ مصــرى فقط ال غیر) ولیصــبح رأس مال الشــركة المصــدر والمدفوع  مصــرى (خمســون
ــرى فقط الغیر) بدال من  ٢٤بالكامل بعد التعدیل   ــرون جنیھ مصــ ــرى (أربعة وعشــ ملیون جنیھ مصــ

سـھم  ٢٤٠٫٠٠٠ملیون جنیھ مصـري (عشـرون ملیون جنیھ مصـرى فقط ال غیر) موزع على  ٢٠مبلغ
ھم) قیم جنیھ مصـرى (مائة جنیھ مصـرى فقط ال غیر) جمیعھا  ١٠٠ة كل ـسھم  (مائتان وأربعون ألف ـس

.٢٠١٥یونیو  ٢٩أسھم نقدیة وتم التأشیر بالسجل التجارى بتاریخ  
قررت الجمعیة العامة الغیر عادیة علي زیادة رأس مال الشركة المرخص بھ  ٢٠١٧مارس  ٥بتاریخ  -

وكذا زیادة رأس مال الشركة المصدر  میلون جنیھ مصرى ١٦٨ملیون جنیھ مصري لیصبح  ١٤٤بمبلغ  
من رصید اإلحتیاطي  ١٦٨ملیون جنیھ مصري لیصبح  ١٤٤بمبلغ   ملیون جنیھ مصرى وذلك تمویالً 

) اسھم مجانیة من أسھم الزیادة بالشركة مقابل  ٦علي ان یتم تخصیص عدد (٢٠١٦دیسمبر٣١العام في  
مین وقت إنعقاد الجمعیة وتجزئة القیمة اإلسمیة  سھم من األسھم األصلیة للشركة المملوكة للمساھ١عدد  

جنیھ مصري لیصبح إجمالي عدد أسھم الشركة بعد الزیادة وتجزئة  ١جنیھ مصري لتصبح  ١٠٠للسھم من  
١٢ملیون سھم مسدد قیمتھا بالكامل تم التأشیر في السجل التجاري في  ١٦٨القیمة األسمیة للسھم عدد  

. ٢٠١٧سبتمبر  

قررت الجمعیة العامة الغیر عادیة بالموافقة علي تجزئة أســــھم رأس مال  ٢٠١٧ســــبتمبر٧في تاریخ  -
) جنیھ مـصري لیـصبح رأس مال  ٠٬٢٥) جنیھ مـصري إلي (١الـشركة بتعدیل القیمة األـسمیة للـسھم من (

ملیون ـسھم بقیمة أـسمیة قدرھا  ٦٧٢ملیون جنیھ مـصري موزعاً علي عدد  ١٦٨الـشركة المـصدر البالغ  
.٢٠١٧سبتمبر  ٢٨ھ مصري للسھم الواحد، تم التأشیر في السجل التجاري في ) جنی٠٬٢٥(



) شركة مساھمة مصریة(شركة ابن سینا فارما 
المجمعة المختصرةاإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الدوریة 

٢٠٢١یونیو ٣٠في كما

١٧

تابع–حقوق الملكیة-٣١
تابع–رأس المال )أ

١٦٨وافق مجلس إدارة ابن سینا فارما على زیادة رأس المال المصدر من  ٢٠١٨ینایر  ١٧تاریخ  فى-
ملیون جنیھ مصري، عن طریق االكتتاب لقدامى المساھمین البائعین  ١٨٠٬٥٠ملیون جنیھ مصري إلى 

كتتب  ملیون سھم ی٥٠ألسھمھم في الطرح العام او الخاص حیث تم زیادة رأس المال عن طریق إصدار  
جنیھ مصرى وعلیھ تم زیادة رأس المال المصدر والمدفوع  ٥٬٨٠فیھا بالسعر النھائي للطرح والبالغ  

ملیون  ١٨٠٬٥٠ملیون جنیھ مصري لیصبح رأس المال المصدر والمدفوع مبلغ١٢٬٥٠للشركة بمبلغ  
فریقي الدولي بتاریخ  جنیھ مصري وذلك طبقاً لشھادة إیداع بنكیة لزیادة رأس المال من البنك العربي األ 

ملیون جنیھ مصري. وقد  ٢٧٧٬٥٠وبلغت قیمة عالوة األصدار ألسھم الزیادة مبلغ  ٢٠١٨فبرایر  ١٣
. ٢٠١٨مارس ٢٢تم التأشیر بذلك في السجل التجاري للشركة بتاریخ  

قررت الجمعیة العامة غیرالعادیة زیادة رأس مال الشركة المصدر من مبلغ ٢٠١٩إبریل  ٢٠بتاریخ  -
ملیون جنیھ مصرى  ٢٤٬٥ملیون جنیھ مصري بزیادة قدرھا  ٢٠٥ملیون جنیھ مصرى لیصبح  ١٨٠٬٥

ملیون سھم مجانى ممول من صافى أرباح الشركة القابلة للتوزیع عن السنة  ٩٨عن طریق إصدار عدد  
سھم مجانى لكل واحد سھم أصلى من  ٠٬١٣٥٧٣٤٠٧٢٠بواقع  ٢٠١٨دیسمبر  ٣١المالیة المنتھیة فى  

ملیون سھم مع جبر الكسور لصالح صغار  ٧٢٢أسھم رأسمال الشركة المصدر قبل الزیادة البالغ عددھا  
الشركة المصدر بعد الزیادة مبلغ   لیصبح رأسمال  الكمیة  حتى نفاذ  االكبر  االصغر الى  المساھمین من 

التأشیر في  , قرشاً. وقد تم٢٥ملیون سھم قیمة السھم  ٨٢٠ملیون جنیھ مصرى موزع على عدد  ٢٠٥
یولیو  ١٥, كما تقرر توزیع االسھم المجانیة إعتبارا من تاریخ  ٢٠١٩یونیو  ١٩السجل التجاري بتاریخ  

مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساھمین من االصغر الى االكبر حتى نفاذ الكمیة وذلك  ٢٠١٩
قرار لجنة القید بالموافقة على  من خالل شركة مصر للمقاصة واالیداع والقید المركزى وذلك بعد صدور

الزیادة. 
ملیون  ٢٤٠قررت الجمعیة العامة العادیة زیادة رأس مال الشركة المصدر الى ٢٠٢٠یونیو  ٣٠بتاریخ -

طریق اصدار عدد  ملیون جنیھ مصرى ٣٥جنیھ مصرى بزیادة قدرھا   ملیون سھم مجانى  ١٤٠عن 
بواقع  ٢٠١٩دیسمبر  ٣١ممول من صافى ارباح الشركة القابلة للتوزیع عن السنة المالیة المنتھیة فى  

سھم مجانى لكل واحد سھم أصلى من أسھم رأسمال الشركة المصدر قبل الزیادة البالغ  ٠٬١٧٠٧٣١٧٠٧
الكسور لصا٨٢٠عددھا   حتى نفاذ  ملیون سھم مع جبر  االكبر  صغار المساھمین من االصغر الى  لح 

٩٦٠ملیون جنیھ مصرى موزع على عدد ٢٤٠الكمیة لیصبح رأسمال الشركة المصدر بعد الزیادة مبلغ  
, كما  ٢٠٢٠اغسطس  ٣٠قرشاً. وقد تم التأشیر في السجل التجاري بتاریخ  ٢٥ملیون سھم قیمة السھم  

وذلك بعد صدور قرار لجنة القید بالموافقة  ٢٠٢٠اكتوبر  ١ارا من تاریختقرر توزیع االسھم المجانیة إعتب
على الزیادة. 

عالوة اإلصدار)ب
ملیون جنیھ  ١٦٨وافق مجلس إدارة ابن سینا فارما على زیادة رأس المال المصدر من  ٢٠١٨ینایر  ١٧بتاریخ  

البائعین ألسھمھم في الطرح العام  ملیون جنیھ مصرى عن طریق االكتتاب لقدامى المساھمین ١٨٠٬٥مصرى إلى 
طریق إصدار   سھم یكتتب فیھا بالسعر النھائي للطرح والبالغ  ٥٠او الخاص سیتم زیادة رأس المال عن  ملیون 

بمبلغ  ٥٬٨٠ للشركة  والمدفوع  المصدر  المال  رأس  زیادة  تم  وعلیھ  مصري  مصري  ١٢٫٥٠جنیھ  جنیھ  ملیون 
ملیون جنیھ مصرى وذلك طبقاً لشھادة إیداع بنكیة لزیادة رأس  ١٨٠٬٥لیصبح رأس المال المصدر والمدفوع مبلغ

وبلغت قیمة عالوة األصدار ألسھم الزیادة مبلغ  ٢٠١٨فبرایر  ١٣المال من البنك العربي األفریقي الدولي بتاریخ  
. ٢٠١٨مارس  ٢٢ملیون جنیھ مصري , وقد تم التأشیر بذلك في السجل التجاري للشركة بتاریخ  ٢٧٧٬٥٠
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تابع–حقوق الملكیة-٣١
الخزینةأسھم)ج

عدد
٢٠٢١یونیو ٣٠متوسط سعر السھم االسھم

جنیھ مصري 
٤٬٠٠٠٬٠٠٠٣٫٨١٤٢١٤٬٣٩٩٬١١١مشتراه خالل الفترة  أسھم

٤٬٠٠٠٬٠٠٠٣٫٨١٤٢١٤٬٣٩٩٬١١١

أســھم خزینة بحد أقصــى ان تقوم الشــركة بشــراء  قرر مجلس إدارة الشــركة المنعقد  ٢٠٢١مارس٢١في 
مال الـشركة لدعم ـسعر الـسھم فى البورـصة وتعزیز ثقة المـستثمرین  سأمن ر٪١نـسبةبـسھم٩٬٦٠٠٬٠٠٠

مت  قاوتوقعاتھم لشــأن اداء الشــركة المســتقبلى على ان یتم البیع بســعر الســوق من خالل الســوق المفتوح.  
ســھمھا على  أرغبة فى شــراء جانب من  الب٢٠٢١مارس  ٢٤خطار البورصــة المصــریة بتاریخ  إالشــركة ب

ــدر   المصـــ د  ٢٠٢١یونیو  ٢١حتى  ٢٠٢١مـارس  ٢٤خالل الفترة من  النموذج  القـی لقواعـد  اً  ك طبـق وذـل
الفترة المحددة حتى إنتھاءســــھم ٤٫٠٠٠٫٠٠٠شــــراءبوقامت الشــــركة  واالجراءات التنفیذیة وتعدیالتھا.

.٢٠٢١یونیو  ٢١في  لشراء األسھم
قروض طویلة األجل وقصیرة األجل-١٤

ــمبر   ــط االجل بقیمة مصــرح بھا٢٠١٨خالل دیس ــركة بالحصــول على قرض جدید متوس ٤٢٠قامت الش
جنیھ مصــري من بنك  ملیون١٤٣جاري الدولي واخر بقیمة مصــرح بھابنك التالجنیھ مصــري من  ملیون

ــرح بھا٢٠١٩اخر من بنك عودة خالل  قرض  والتجارى وفا  ــري  ملیون  ١٦٠بقیمة مصـ وبنك  جنیھ مصـ
ــدة القروض طویلة األجل  ،جنیھ مصــــري ملیون  ٧٥االھلي المتحد المصــــرح بھ  یرجع النقص في أرصــ

٣٠مبلغ  البنك التجاري الدولياسـتحق سـدادھا إلىاألجلةض طویلووقصـیرة األجل إلى سـداد أقسـاط قر
ملیون جنیھ  ١٨٫١وبنك التجارى وفا مبلغ  جنیھ مصرى  ملیون٢٦٫٧مبلغبنك عودة  وملیون جنیھ مصرى 

ولم تحصـــل الشـــركة على قروض جدیدة  جنیھ مصـــري  ملیون١٢٫٢والبنك األھلى المتحد مبلغ  مصـــرى 
.الفترةخالل  

تسھیالت ائتمانیة-١٥
یتمثل فیما یلي: مصرى جنیھ ٩٦٠٬٤٢٨٬٦٠٨مبلغ٢٠٢١یونیو  ٣٠بلغ رصید التسھیالت اإلئتمانیة في 

٢٠٢١یونیو ٣٠
جنیھ مصري 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
مصري جنیھ 

٢٦٢٬٢٦١٬٨٦٩٦١٬٤٥٣٬٥٢٥البنك االھلى المتحد 
١٤٥٬٨٣٢٬٣١٣٨٠٬٠٩١٬٩٣٣االمارات دبي بنك 

١٤٢٬٧٢٠٬٣٥٢٩٢٬٦٢٩٬٩٤٤البنك التجاري الدولي 
١٣٢٬٤٢٩٬٧٥٦١٠١٬١٤٢٬٠٩٣كریدي اجریكول 

HSBC١٠٥٬٥٠٠٬٥١٤٦٧٬٢٧٩٬١٧٦بنك 
-- ٤٤٬٠١٧٬٨٢٧بنك القاھرة 

٣٨٬٩٤٥٬٠٠٥٧٤٬٤٥٣٬٦٣٥بنك التجاري وفا
٣٦٬٠٣١٬٢٥٣٤٤٬٣١١٬٠٢٠بنك االسكندریھ 

١٩٬٩٦٥٬٠٩٧٢١٬٥٦٥٬٨٠٧البنك االھلي الكویتى 
-- ١٦٬١٨١٬٩١٥بنك االستثمار العربي 

١٣٬٩٨٨٬٧٥٨٨٬٠٦٦٬٠٤١األول بنك ابوظبى 
٢٬٠٦٨٬٢٢١٣٬٥٧١٬٨٥٢اإلسالميبنك ابو ظبي 

-- ٤٦٩٬٣٣٨بنك مصر 
٣١٬٨٢٠٬٨٧٦-- بنك عوده

١٤٬٥٦٨٬٦٧٨-- البنك االھلي المصري 
٩٦٠٬٤٢٨٬٦٠٨٦٠٧٬٨٩٨٬١٥٩

ــركة الى ــھیالت االئتمانیة الممنوحة للش ــتخدام التس ــتحقات الموردینترجع الزیادة في اس ــداد مس عن  زیادة س
نشــاط نظرا لتوســعالفترات الســابقة، وكذلك زیادة المشــتریات مقارنة بالفترة المقارنة وانشــاء فروع جدیدة

تمویل مشروعات تحت باإلضافة الى سداد مصروفات التشغیل وةاألجلوالنقدیةالشركة وزیادة حجم المبیعات
ــھیالت بعضــھا بدون ضــمان والبعض االخر مضــمونة  ،التنفیذ اوراق قبض أو وثیقة تأمین  بموجب  ھذه التس

بجزء من المخزون لصالح البنوك.
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عقود االیجار-١٦
التزامات االیجار قصیرة  متمثالً في جنیھ مصري)٤٩٬٨٦٦٬٧٤١: ٢٠٢٠یونیو ٣٠جنیھ مصري (٢٧٤٬٠٤٦٬٠٦١اجمالى التزامات عقود االیجار مبلغبلغ قیمة -أ

( ٦٦٬١٩٩٬٠٦٨االجل مصري  االجل١٥٬٨٣٨٬١٨٧:  ٢٠٢٠جنیھ  طویلة  االیجار  والتزامات  مصري)  ( ٢٠٧٬٨٤٦٬٩٩٣جنیھ  مصري  :  ٢٠٢٠جنیھ 
فیما یلي: ٢٠٢٠و ٢٠٢١یونیو ٣٠والتزامات األیجار في  أصول حق االنتفاعةرصدأ تمثل توجنیھ مصري).  ٣٤٬٠٢٨٬٥٥٤

لتزامات ایجار اأصول حق انتفاع 
االجمالى ومعدات آالتكمبیوتر وملحقاتھسیاراتمباني

جنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصريجنیھ مصري
٤٥٬٩٣٩٬٦٨٢٢٬٠٣١٬٩٨٦٦٬٠٥١٬١٧٥٥٤٬٠٢٢٬٨٤٣٤١٬٦٢٩٬٣٨٩-- ٢٠٢١ینایر ١رصید 

أثر تطبیق معیار المحاسبة المصرى  
١٧٦٬٠٣١٬٠٤٠٢٠٤٬٤٢٦٬٦٠٢-- -- -- ١٧٦٬٠٣١٬٠٤٠غیلى شالتاإلیجار  على عقود ٤٩-

١٧٦٬٠٣١٬٠٤٠٤٥٬٩٣٩٬٦٨٢٢٬٠٣١٬٩٨٦٦٬٠٥١٬١٧٥٢٣٠٬٠٥٣٬٨٨٣٢٤٦٬٠٥٥٬٩٩١(المعدل) ٢٠٢١ینایر ١رصید 
٥٢٬٣٦٣٬٨٠١٥٢٬٣٦٣٬٨٠١-- -- -- ٥٢٬٣٦٣٬٨٠١اضافات  

-- ) ٧٬٦٢٩(-- ) ٧٬٦٢٩(-- -- استبعادات 
-- ) ٢٧٬٤٣٥٬٥٣٤() ٤٥٤٬١٨٠() ٦٩٩٬٥١١()٦٬١٠٦٬٧٣٢() ٢٠٬١٧٥٬١١١(ھالكمصروفات اإل

١٢٬٤٣٤٬٦٧٦-- -- -- -- -- مصروفات تمویلیة 
) ٣٦٬٨٠٨٬٤٠٧(-- -- -- -- -- خالل الفترةمدفوعات

٢٠٢١٢٠٨٬٢١٩٬٧٣٠٣٩٬٨٣٢٬٩٥٠١٬٣٢٤٬٨٤٦٥٬٥٩٦٬٩٩٥٢٥٤٬٩٧٤٬٥٢١٢٧٤٬٠٤٦٬٠٦١یونیو ٣٠رصید 

لتزامات ایجار اانتفاع أصول حق 
االجمالى اآلت ومعدات كمبیوتر وملحقاتھ سیارات 

جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري 
٢٠٢٠٤٩٬٨٦٦٬٧٣٦٤٬٣٥١٬١٥٥٧٬٢٥٩٬٥٦٧٦١٬٤٧٧٬٤٥٨٤٩٬٦٠٥٬٥٠٢ینایر  ١رصید 

٩٬٦٤١٬٠٠٣٩٬٧٩١٬٠٠٣----٩٬٦٤١٬٠٠٣إضافات 
--) ٤٨١٬٥٢٥(--) ٤٥٬٣٢() ٤٧٦٬٢٠١(استبعادات

--) ٨٬٤١٢٬٠٦٥() ٦١٩٬٤٩٣() ١٬٣٠٣٬٠٨٤() ٦٬٤٨٩٬٤٨٨(مصروفات األھالك 
٣٬٤٨٨٬٣٠٠--------مصروفات تمویلیة

) ٤١٣٬٠١٨٬٠٦(--------خالل الفترة مدفوعات
٢٠٢٠٥٠٥٢٬٥٤٢٬٠٣٬٠٤٢٬٧٤٧٤٦٬٦٤٠٬٠٧٧١٦٢٬٢٢٤٬٨٤٩٬٨٦٦٬٧٤١یونیو ٣٠رصید 
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تابع-عقود االیجار-١٦
التشغیلىیجار عقود اإلعلى ٤٩المحاسبة المصرىأثر تطبیق معیار-ب

:٢٠٢١ینایر ١في  مجمعةالالمركز الماليقائمةعلىالتسویات 
مصري جنیھ 

األصول 
١٧٦٬٠٣١٬٠٤٠أصول حق إنتفاع (بالصافى)
٦٬٤٦٨٬١٢١أصل ضریبة الدخل المؤجلة

 ً )٢٬٣٣١٬٦٤٤(مصروفات مدفوعة مقدما
١٨٠٬١٦٧٬٥١٧إجمالي األصول 

االلتزامات 
٢٠٤٬٤٢٦٬٦٠٢االیجار التزامات 

)١٬٩٨٠٬٠٠٠(أوراق دفع قصیرة األجل 
٢٠٢٬٤٤٦٬٦٠٢أجمالي االلتزامات 

حقوق الملكیة
)٢٢٬٢٧٩٬٠٨٥(تسویات على األرباح المرحلة  

)٢٢٬٢٧٩٬٠٨٥(إجمالي حقوق الملكیة 

:یليكما ٢٠٢١ینایر ١فيوأثرهطبقا لما تم ذكره باألعلى 
. ٢٠٢١ینایر  ١جنیھ مصرى في ١٧٦٬٠٣١٬٠٤٠االعتراف بأصول حق انتفاع (بالصافى) بمبلغ تم �

. ٢٠٢١ینایر  ١جنیھ مصرى في  ٢٠٤٬٤٢٦٬٦٠٢مبلغ  بطویلة وقصیرة األجلتم االعتراف بالتزامات ایجار  �

بتم  � مؤجلة  یضریبأصول  االعتراف  مصرى٦٬٤٦٨٬١٢١مبلغ  بة  األثر  ٢٠٢١ینایر  ١في  جنیھ  نتیجة 
الضریبي المؤجل الناتج من التغیر في األصول وااللتزامات. 

ً ایجار  إلغاء االعتراف بمصروفاتتم� جنیھ مصري مقابل التزامات إیجار ٢٬٣٣١٬٦٤٤بمبلغمدفوعة مقدما
ینایر  ١جنیھ مصرى في  ١٬٩٨٠٬٠٠٠جنیھ مصري وأوراق دفع قصیرة األجل بمبلغ  ٣٥١٬٦٤٤بمبلغ  
٢٠٢١ .

جنیھ مصري.  )٢٢٬٢٧٩٬٠٨٥(بمبلغ ٢٠٢١ینایر ١فى صافي أثر ھذه التسویات على األرباح المرحلة �

قصیرة األجلموردون وأوراق دفع-١٧
جنیھ مصــري٦٬٤٢٨٬٢٧٥٬٠٢٩مبلغ٢٠٢١یونیو  ٣٠في قصــیرة األجلواوراق دفعالموردونبلغ رصــید  
یلي:یتمثل فیما

٢٠٢٠دیسمبر٢٠٢١٣١یونیو ٣٠
جنیھ مصري جنیھ مصري 

١٬٥٤٠٬١٠٣٬٣٩١٩١٧٬٣٧٦٬٨٦٤موردون 
٤٬٨٨٨٬١٧١٬٦٣٨٥٬٤٩٠٬٨١٧٬٤٢٥قصیرة األجل أوراق دفع

٦٬٤٢٨٬٢٧٥٬٠٢٩٦٬٤٠٨٬١٩٤٬٢٨٩
رجع الزیادة في إجمالي أرصدة الموردون وأوراق الدفع قصیرة األجل إلى الزیادة رصید الموردین بسبب ت

والتعامل مع موردین جدد، والنقص  ٢٠٢١یونیو  ٣٠زیادة حجم مشتریات الشركة خالل الفترة المنتھیة فى  
٣٠خالل الفترة المنتھیة فى  أوراق الدفعسداد  إستحقاق في رصید أوراق الدفع قصیرة األجل نتیجة لزیادة  

، والیوجد تغییر جوھرى فى متوسط فترة السداد للموردین. ٢٠٢١یونیو 
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٢٠٢١یونیو ٣٠في كما 

٢١

دائنون وأرصدة دائنة أخرى  -١٨
في   األخرى  الدائنة  واألرصدة  الدائنون  رصید  مصري  جنیھ١٠٥٬٠٦٨٬٨٠٦مبلغ٢٠٢١یونیو  ٣٠بلغ 

یتمثل فیما یلي: 
٢٠٢٠دیسمبر٢٠٢١٣١یونیو ٣٠

جنیھ مصري جنیھ مصري 

٢٧٬٠١٩٬٠٠٦٣٢٬٤٤٢٬٢٥٨خصم من المنبع –مصلحة الضرائب 
٤٬٥١٤٬٤٥١٣٬٣٦٥٬٥٤٦القیمة المضافة -مصلحة الضائب 

٢٬٨٧٠٬٦١٩٢٬٥٦٢٬٤٨٤ضرائب مرتبات -الضرائب مصلحة 
٤٬٥٧٧٬٨٢١٦٬٠٨٨٬١٧٤ھیئة التأمینات االجتماعیة 

٢٬١٦٨٬٦٧٢١٬٧٢٣٬٢٦١دائنو توزیعات
١٩٬٣٤٦٬٨١٧١٨٬٢٢٩٬١٠٨التزامات اخرى قصیرة األجل 

٣٤٬٩٤٠٬٦٤٧٢٥٬٤٠٨٬٢٨٧مصروفات مستحقة
٢٥٬٩٣٥٢٥٬٩٣٥المقاولین مبالغ مستحقة إلى 

٩٬٦٠٤٬٨٣٨١٢٬٠٤٧٬٥٤٥أرصدة دائنة أخرى 
١٠٥٬٠٦٨٬٨٠٦١٠١٬٨٩٢٬٥٩٨

ال ارصدة  فى  الزیادة  المصروفات واألرصدة  دائنون  ترجع  فى  الزیادة  إلى  أساسیة  بصفة  األخرى  الدائنة 
المسحوبة خالل الفترة. الفوائد المستحقة من التسھیالت اإلئتمانیة والقروضرصیدالمستحقة نتیجة زیادة

أطراف ذات عالقة-١٩

تتمثل األطراف ذات العالقة في الـشركة األم والـشركات التابعة، كبار المـساھمین، مدیرین اإلدارات وموظفي  
ــطة ھؤالء   ــكل كبیر بواس ــتركة أو نفوذ مؤثر أو مرتبطة بش ــیطرة مش اإلدارة العلیا، والكیانات التي علیھا س

ــات التســـعیر وشـــروط ھذه المعامالت یتم إعتمادھا من قب ــیاسـ ل اإلدارة. تتمثل المعامالت مع  األطراف، سـ
األطراف ذوي العالقة في األرصدة التالیة:

ارصدة أطراف ذات عالقة )أ
٢٠٢٠دیسمبر٢٠٢١٣١یونیو ٣٠
مستحق من  
أطراف ذات  

عالقة 
مستحق الى  

أطراف ذات عالقة 
مستحق من  
أطراف ذات  

عالقة 
مستحق الى أطراف  

ذات عالقة 

جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري جنیھ مصري 
-- ٣٧١٬٦٣٥-- ٣٧١٬٦٣٥شركة ابن سینا لالستیراد والتصدیر 

٣٧١٬٦٣٥-- ٣٧١٬٦٣٥ --

معامالت مع أطراف ذات عالقة ب) 
. ٢٠٢٠و ٢٠٢١یونیو٣٠التوجد معامالت مع أطراف ذات عالقة خالل الفترة المنتھیة في 

الرئیسیین وأعضاء مجلس اإلدارةمرتبات وحوافز المدیرین ) ـج
٢٠٢٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠

جنیھ مصري جنیھ مصري 
١٦٬٢١٢٬٧٧٤١٥٬١٩٤٬٤٨١مرتبات وحوافز المدیرین الرئیسین

٣٬٦٩١٬٨٢٧٢٬٩٩٢٬٤٣٧مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
١٩٬٩٠٤٬٦٠١١٨٬١٨٦٬٩١٨
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مبیعاتالصافي-٢٠
االضـــافھ الى ب٢٠٢١یونیو  ٣٠المنتھیةالنمو في ســـوق الدواء خالل الفترة  المبیعات الى فىزیادة  الترجع  

لـدى  عـدد العمالء  وزیـادة  حجم المبیعـات  بلغالشـــــركـة،  زیـادة  مبلغ وقـد  الشـــــركـة  صــــــافي مبیعـات 
٣٠(خالل الفترة المنتھیة في٢٠٢١یونیو  ٣٠فيالمنتھیةالفترة  جنیھ مصـــري خالل  ١٠٬١٢٣٬٥٢٣٬١٧٦

جنیھ مصري).٨٬٨٧٣٬٢٥٦٬٥٦٨مبلغ  ٢٠٢٠یونیو  

تكلفة المبیعات -٢١
حجم المبیعات ومن ثم زیادة المشتریات والتكلفة لمقابلة  زیادة بصفة عامة الي تكلفة المبیعاتترجع الزیادة في 

یونیو  ٣٠فيالمنتھیةالفترة جنیھ مصري خالل ٩٬٣٦١٬٨٨٢٬١٦٥مبلغتكلفة المبیعاتوقد بلغت ،المبیعات
جنیھ مصري). ٨٬١٧٢٬٠٨٠٬١٦٣مبلغ٢٠٢٠یونیو  ٣٠(خالل الفترة المنتھیة في ٢٠٢١

وبیعیة وتسویقیةمصروفات إداریة وعمومیة-٢٢
جور والمرتبات رجع الزیادة في المصروفات اإلداریة والعمومیة والبیعیة والتسویقیة بصفة عامة الي زیادة األت

خالل الفترة المنتھیة  ومصروفات المرافق العامة الخاصة بالفروع  نتیجة زیادة عدد العاملین والزیادة السنویة  
. ٢٠٢٠یونیو  ٣٠مقارنة بـالفترة المنتھیة في٢٠٢١یونیو ٣٠فى 

(بالصافى)مصروفات تمویلیة-٢٣
الفوائد والمصروفات التمویلیة الناتجة  إلى الزیادة في  في الفوائد والمصروفات التمویلیة  الزیادةصافى  رجع  ی

وقیام الشركة بسداد جزء من القروض  على عقود اإلیجار التشغیلى٤٩تطبیق معیار المحاسبة المصرى  من  
٣٠سعر الفائدة خالل الفترة المنتھیة فيمعدلباإلضافة إلى انخفاضاإلئتمانیة،متوسطة األجل والتسھیالت  

جنیھ  ١٣٦٬١٥٣٬٨٥٤وقد بلغت المصروفات التمویلیة مبلغ.المقابلة لھا% عن الفترة  ٤بمعدل  ٢٠٢١یونیو  
خالل   في٢٠٢١یونیو  ٣٠فيالمنتھیةالفترة  مصري  المنتھیة  الفترة  مبلغ ٢٠٢٠یونیو  ٣٠(خالل 
جنیھ مصري). ١٣٤٬٩٣٨٬٩٥٢

العمالء واوراق القبضاالضمحالل في قیمة  -٢٤
المنتھیة  جنیھ مصـري خالل الفترة  ١٢٬٩٨١٬٨٨٨بمبلغالعمالءقیمةاالضـمحالل فيقامت الـشركة بتدعیم  

ویرجع  جنیھ مصـــري)،  ١١٬٢٨٧٬٠٤٨مبلغ  ٢٠٢٠یونیو  ٣٠المنتھیة فيالفترةخالل  (٢٠٢١یونیو  ٣٠
مبیعات الفترة الحالیة مقارنة بمبیعات  في  زیادة  المقابلفي رصـــید العمالء  االضـــمحالل المكون إلى الزیادة  

.نفس الفترة بالعام السابق، وزیادة نسبة المبیعات اآلجلة

إیرادات أخرى -٢٥
خالل الفترة المنتھیة  غرامات تأخیر متحصـالت من العمالء بلغت قیمتھا  إیراداتتتضـمن االیرادات االخرى  

مبلغ  ٢٠٢٠یونیو  ٣٠فيخالل الفترة المنتھـیة  (جنـیھ مصـــــرى ٢٥٬٣٧٥٬٧٣٥مبلغ٢٠٢١یونیو  ٣٠في  
جنیھ مصري).٢٠٬٠٣٦٬٤١١

والمؤجلةالجاریةالدخلائبضر-٢٦
مصروف   إثبات  بمبلغ تم  للفترة  الجاریة  الدخل  المؤجلة  ٣٧٬٧٦٤٬٠٢٣ضریبة  والضریبة  مصري  جنیھ 

مصروف ضریبة الدخل  ٢٠٢٠یونیو  ٣٠فيالمنتھیة  الفترةخالل  مصري (جنیھ٥٬٢٩٣٬٧٦٩بمبلغكإیراد  
جنیھ مصري). ٢٬٢٤٣٬٠١٥بمبلغكإیراد المؤجلةجنیھ مصري والضریبة٢٩٬١٤٥٬٠٦٩بمبلغ  الجاریة
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األرباحنصیب السھم من  -٢٧
ً نصیب السھم من صافي أرباح الفترةیتم تحدید  لما یلي: وفقا

ملیون  ٢٤٠قررت الجمعیة العامة العادیة زیادة رأس مال الشــركة المصــدر الى ٢٠٢٠یونیو  ٣٠بتاریخ  -
ملیون ســـھم مجانى ١٤٠ملیون جنیھ مصـــرى عن طریق اصـــدار عدد  ٣٥جنیھ مصـــرى بزیادة قدرھا  

ــنة المالیة المنتھیة فى  بواقع  ٢٠١٩دیســمبر  ٣١ممول من صــافى ارباح الشــركة القابلة للتوزیع عن الس
مال الشــركة المصــدر قبل الزیادة  ھم مجانى لكل واحد ســھم أصــلى من أســھم رأسســ٠٬١٧٠٧٣١٧٠٧

ملیون ـسھم مع جبر الكـسور لـصالح ـصغار المـساھمین من االـصغر الى االكبر حتى نفاذ  ٨٢٠البالغ عددھا  
ملیون جنیھ مصـــرى موزع على عدد  ٢٤٠مال الشـــركة المصـــدر بعد الزیادة مبلغالكمیة لیصـــبح رأس

.٢٠٢٠اغسطس  ٣٠قرشاً. وقد تم التأشیر في السجل التجاري بتاریخ  ٢٥سھم قیمة السھم  ملیون  ٩٦٠
قرر مجلس إدارة الشركة المنعقد ان تقوم الشركة بشراء أسھم خزینة بحد أقصى ٢٠٢١مارس  ٢١بتاریخ-

حتى ســھم ٤٫٠٠٠٫٠٠٠وقامت الشــركة بشــراء ،  من رأس مال الشــركة٪١ســھم بنســبة ٩٬٦٠٠٬٠٠٠
ج)–١٣(إیضاح  .٢٠٢١یونیو  ٢١إنتھاء الفترة المحددة لشراء األسھم في 

لشركة إبن سینا فارماالموقف الضریبي-٢٨
:ضرائب علي أرباح شركات األموال:أوال

. ٢٠١٦عام الشركة والسداد من بدایة النشاط حتيدفاترتم فحص-
. حتى تاریخھ٢٠٢٠-٢٠١٧سنوات  العن  دفاتر الشركة  لم یتم فحص -
: ضرائب كسب العمل:ثانیا

. ٢٠١٧تم فحص دفاتر الشركة والسداد حتي عام -
. حتى تاریخھ ٢٠٢٠–٢٠١٨لم یتم فحص دفاتر الشركة عن السنوات  -

: الدمغةضرائب:ثالثا
. ٢٠١٨تم فحص دفاتر الشركة والسداد حتي عام -
حتى تاریخھ. ٢٠٢٠-٢٠١٩السنوات  لم یتم فحص دفاتر الشركة عن-

:ضرائب القیمة المضافة:رابعا
. ٢٠١٨تم فحص دفاتر الشركة والسداد حتي عام -
. حتى تاریخھ٢٠٢٠-٢٠١٩سنوات  العن  دفاتر الشركة  فحص لم یتم-

 ً : ضرائب الخصم من المنبع:خامسا
. ٢٠١٧تم فحص دفاتر الشركة والسداد حتي عام -
. حتى تاریخھ ٢٠٢٠–٢٠١٨لم یتم فحص دفاتر الشركة عن السنوات  -

١/١/٢٠٢١من 
حتي  

٣٠/٦/١٢٠٢
جنیھ مصري 

١/١/٢٠٢٠من 
حتي  

٣٠/٦/٢٠٢٠
جنیھ مصري 

١/٤/١٢٠٢من 
حتى

٣٠/٦/١٢٠٢
جنیھ مصري 

١/٤/٢٠٢٠من 
حتى

٣٠/٦/٢٠٢٠
جنیھ مصري 

١٠٤٬٩٩٣٬٢٦٤٨٨٬٩٨٦٬١٣٢٥٤٬٦٢٠٬١٩٩٣٨٬٧١٠٬١٤٦أرباح الفترة  
(یخصم): 

)٦٬٩٨٧٬١٨١()٩٬٨٥٨٬٩٤٦()١٦٬٠٦١٬٩٩٧()١٨٬٩٥١٬٢٨٤(نصیب العاملین ومكافأت مجلس اإلدارة (تقدیري)
٨٦٬٠٤١٬٩٨٠٧٢٬٩٢٤٬١٣٥٤٤٬٧٦١٬٢٥٣٣١٬٧٢٢٬٩٦٥القابل للتوزیع صافي أرباح الفترة 

٩٥٩٬٢٨٧٬٩٢١٩٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠٩٥٩٬٢٨٧٬٩٢١٩٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠عدد األسھم  المرجح لمتوسط ال
٠٫٠٩٠٫٠٨٠٫٠٥٠٫٠٣سھم) /نصیب السھم من صافي أرباح الفترة (جنیھ
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٢٠٢١یونیو ٣٠في كما 

٢٤

األدوات المالیة-٢٩
تتعرض الشركة خالل ممارستھا أنشطتھا للمخاطر التالیة والناجمة عن أستخدامھا لألدوات المالیة: 

خطر االئتمان -
خطر السیولة -
خطر السوق -

تتمثل األدوات المالیة للشركة في األصول المالیة (أرصدة النقدیة بالصندوق ولدى البنوك والمدینون واألرصدة  
أطراف ذات عالقة والعمالء وأوراق قبض) وكذا االلتزامات المالیة (الدائنون واألرصدة  المدینة والمستحق من  

طویلة  الدائنة اخرى  والتزامات  ایجار  والتزامات  دفع  وأوراق  وموردون  والقروض  االئتمانیة  التسھیالت   ،
). ذات عالقةأطرافالي والمستحقاألجل

تقع المسئولیة العامة عن وضع إطار العمل الخاص بإدارة مخاطر للشركة ومتابعة تنفیذه على مجلس إدارتھا،  
كما یقع على عاتق مجلس اإلدارة أیضا مسئولیة تطویر ومراقبة تنفیذ سیاسات إدارة المخاطر بالشركة. 

كة وحدود الخطر المقبول وقواعد  یتم وضع سیاسات اإلدارة المخاطر بھدف تحدید المخاطر التي تواجھ الشر
مراقبھ تلك المخاطر والتأكد من االلتزام بالحدود المقبولة. 
دوریة   بصورة  المخاطر  وأنظمة  سیاسات  مراجعة  وأنشطة  لكيویتم  السوق  أوضاع  في  التغیرات  تعكس 

االدارة واإلجراءات الى تنمیة   ومعاییر  خالل التدریب الخاص بھا  رقابیة  الشركة وتھدف الشركة من  بیئة 
ه یتفھم من خاللھا العاملین الدور المنوط بھم وإلتزاماتھم. ءمنضبطة وبنا

وإجراءات   بسیاسات  االلتزام  مدى  بمراقبة  اإلدارة  قیام  كیفیة  على  باألشراف  الشركة  إدارة  مجلس  ویقوم 
المخاطر كما یقوم بمراجعة مدى مالئمة إطار نظام المخاطر التي تواجھھا الشركة وتتعاون المراجعة الداخلیة  

المراجعة الداخلیة القیام بكال من المراجعة  والرقابى. وتتولى  مع مجلس إدارة الشركة في قیامھ بدورة االشرافى
. الدوریة والخاصة بضوابط وإجراءات إدارة المخاطر وتقوم بتقدیم تقریر عن نتائجھا الى اإلدارة

الدعاوى القضائیة-٣٠
x  بناء على شكوى من احد الصیدلیات عن وجود اتفاق كتابي بین شركات توزیع االدویة من بینھم

فارما والذ تم االدعاء  شركة ابن سینا  شركات توزیع االدویة، وحیث  االعضاء برابطة  ین یمثلون 
بقیام تلك الشركات باالتفاق علي توحید سیاسات البیع وتخفیض نسب الخصم النقدي وتقلیص فترات 

االئتمان مما ترتب علیھ االضرار بالصیدلیات الصغیرة. 
xضایا الشركة بالبند رابعاً بخصوص  ھذا وقد سبق وأن تم اإلفصاح عن الدعوى بنشرة الطرح بموقف ق

. جنح اقتصادیة ٢٠١٦لسنة  ١٨٩٨حصر اقتصادیة والمقیدة برقم  ٢٠١٥لسنة  ٢٩٥٢الدعوى رقم  

فیما یلى:ویخلص موضوع الدعوى 
عدد خمس شـــــركات لتوزیع االدویة للمـحاكـمة بتھـمة االتـفاق  لأحالت النـیابة الـعامة المتھمین في الدعوى  -

بن سینا فارما" وشركة "المتحدة للصیادلة"  اشركة "بین شركات متنافسة بسوق توزیع األدویة، وھي 
وشــركة "مالتي فارما لألدویة والكیماویات" وشــركة  وشــركة "رامكوفارما لتجارة وتوزیع األدویة"

ــط للكیماویات"،  ــرق األوس ــعر األدویة على  "الش ــأنھا رفع س ــة بیعیة من ش ــیاس وذلك بادعاء اتباع س
الصیادلة وتقیید عملیة تسویق األدویة.

المواد  - ابھم ـب ة عـق اـب دي أ، د،  ١/فقرة (٦،  ٣ب،–/أ  ٢،١وطلـبت النـی )،  (أوالً ١/  ٢١/٢٢،١،  ١٩/١) بـن
،  ٣٢،  ٣١/أ، د، ١١،  ١٠، ٩،  ٦،  ٥،  ٢،  ١المـعدل والمواد  ٢٠٠٥لســــــنة ٣من الـقانون رقم  ٢٥،  ٢٤
لسنة  ١٣١٦من الالئحة التنفیذیة للقانون الصادرة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم  ٣٨،  ٣٥،  ٣٤،  ٣٣

.٢٠١٥الى دیسمبر  ٢٠١٣. وقد حددت النیابة العامة فترة المخالفة من ینایر  ٢٠٠٥
-



) شركة مساھمة مصریة(شركة ابن سینا فارما 
المجمعة المختصرةاإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الدوریة 

٢٠٢١یونیو ٣٠في كما 

٢٥

(تابع) –الدعاوى القضائیة-٠٣
أصــدرت الدائرة الثانیة جنح اقتصــادیة حكمھا بإدانة جمیع المتھمین بما فیھم  ٢٠١٨فبرایر  ٢٨بتاریخ  -

ــى للعقوبة. وقد حكمت المحكمة بتلك   ــینا فارما مطبقة الحد األقصـ ــركة أبن سـ ــخاص من شـ أربعة أشـ
ة التي انتھت إلى الغرامة على ممثلي الشركات اعتمادا على تقریر جھاز حمایة المنافسة وتحقیقات النیاب

أن الشــركات الوارد بیانھا في الحكم اتفقوا على تحدید ســیاســة بیعیة من شــأنھا رفع ســعر األدویة على  
الـصیادلة وتقیید عملیة تـسویق األدویة وھذا یخالف المادة الـسادـسة من قانون حمایة المنافـسة. وقد طبقت  

ات للمنتج محل المخالفة.المحكمة أقصى العقوبة نظرا لتعذر حساب إجمالي اإلیراد
الـصادر بـشأن حمایة المنافـسة والممارـسات االحتكاریة  ٢٠٠٥لـسنة ٣من القانون رقم  ٦حظرت المادة  -

االتفاق أو التعاقد بین أشـــخاص متنافســـة في أیة ســـوق معنیة إذا كان من شـــأنھ إحداث رفع أو خفض     
أو تثبیت أسعار المنتجات محل التعامل.

بغراـمة ال تـقل عن اثنین في الـماـئة  ٦من الـقانون مـعاقـبة ـكل من ـخالف حكم الـمادة  ٢٢وقررت الـمادة  -
من إجمالي إیرادات المنتج محل المخالفة وال تجاوز أثني عـشر في المائة من إجمالي اإلیرادات المـشار  

ار إلیھ تكون العقوبة  إلیھ، وذلك خالل فترة المخالفة، وفى حالة تعذر حســــاب إجمالي اإلیرادات المشــــ
غرامة ال تقل عن خمسمائة ألف جنیھ، وال تجاوز خمسمائة ملیون جنیھ مصرى.

اـستأنف جمیع المتھمین بما في ذلك ممثلو ـشركة إبن ـسینا فارما الحكم المذكور، وتحدد لنظر االـستئناف  -
.٢٠١٨مایو  ١٩جلسة 

ملیون جنیھ وتبرئھ  ١٦٠بتخفیض الغرامات الي ، تم صدور حكم االستئناف  ٢٠١٩فبرایر  ١٩وبجلسة -
بعض مدیري الشركة.

قام مدیري الشـــــركھ بالطعن بالنقض علي حكم االســـــتئـناف خالل المواعـید المقرره وفـقا للـقانون وقـید  -
نھ  ٦٧الطعن برقم   بل القانونیة المتاحھ  ٢٠١٩لـس تتابع نقض وذلك تاكیدا على تمـسك الـشركھ بكافة الـس

.ةا القانونیللدفاع عن حقوقھ
x  والنظام وإیمانا من الشركة بضرورة االلتزام بتنفیذ األحكام القضائیة وفقا للقانون ونظرا ألن القانون 

األساسي للشركة یلزمھا بالوفاء بالتضامن بما قد یحكم بھ عن من یمثلھا وذلك استناداً علي نص الماده  
شخص االعتباري " الشركة " مسئوال بالتضامن  من قانون حمایة المنافسة والتي تنص علي أن یكون ال٢٥

عن الوفاء بما یحكم بھ من عقوبات مالیة وتعویضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملین باسم  
من النظام االساسي للشركة والتي تنص  ٣٣الشخص االعتباري أو لصالحھ وأیضا استناداً علي الماده  

ارة بسبب قیامھم بمھام وظائفھم ضمن حدود وكالتھم بأیة مسئولیة  علي أال یتحمل أعضاء مجلس االد
فیما یتعلق بمسئولیة الشركة المالیة وعلي الرغم من أن حكم محكمة االستئناف حكم غیر بات حیث أنھ  
قابل للطعن علیھ أمام محكمھ النقض إال أنھ واجب النفاذ حسب القانون المصري وذلك لحین بت محكمة  

ملیون جنیھ مصري تحت الحساب  ١٦٠یھ قامت الشركة بسداد الغرامھ المقضي بھا بمبلغ  النقض فیھ وعل
لحین الفصل في  الطعون بالنقض وال یعد ھذا اقرار من الشركھ بوقوع المخالفھ وال یسقط حق المدیرین  

داد  بالطعن في الحكم وال سیما وأن تمام السداد قبل فصل محكمھ النقض أمر ال یمنع الشركھ من استر
ماتم سداده فى حالة صدور حكم بإلغاء الحكم المطعون علیھ او تخفیضھ عما قضي بھ. وسوف تتخذ  

الشركھ كافة التدابیر واالجراءات القانونیة والدفوع التي تؤید سالمة موقفھا القانوني. 

أحداث ھامة-٣١
دث تفشي لفیروس  حدثت بعض األحداث الجوھریة العالمیة والتي شملت جمھوریة مصر العربیة حیث ح-

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمیة  ٢٠١٩) في وقت قریب قبل نھایة عام  ١٩- كورونا المستجد (كوفید
لمكافحة تفشي  وباء عالمي، وقد أدخلت الحكومة تدابیر مختلفة  أنھ یمكن وصف تفشي الفیروس بأنھ 

أ وأماكن  األعمال  وإغالق  الصحي  والحجر  السفر  قیود  ذلك  في  بما  ھذه  المرض،  تزال  وال  خرى 
االستجابات الحكومیة وآثارھا المقابلة تتطور والتي من المتوقع أنھا سوف تؤثر على المناخ االقتصادي  
والذي بالتبعیة یمكن أن یعرض الشركة ألخطار مختلفة متضمنة انخفاض جوھري لإلیرادات، وتقییم /  

اضمحالل األصول ومخاطر أخرى. 
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