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قدرات  من  للرفع  باستمرار  الشركة  تعمل 
لشركتهم،  انتماءهم  وزيادة  موظفيها 
السوق  في  مكانتها  على  تحافظ  كما 
للرفع من مستوى  المحلي وتسخر خبراتها 
اآلالت  بأحدث  االستثمار  على  مشددة  االنتاج 

والمعايير العالمية.

في  بلدها  ابناء  دعم  على  الشركة  وتركز 
في  دورها  على  مؤكدة  وخارجه،  الوطن 
تطوير المجتمع الفلسطيني وتنمية قدراته .
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 ايها الإخوة والأخوات،
بالرغ���م من جمي���ع ال�سعوبات التي واجهت جمتمعن���ا والتي ذكرت انفًا 
، ا�ستطاع���ت �سركتكم ان حتقق نتائ���ج مالية مميزة ، فقد حافظت على 
حج���م مبيعاتها ب���ل ازدادت هذه املبيعات يف ال�س���وق املحلي لتعو�ض عن 
الرتاج���ع يف حج���م الت�سدي���ر اىل الأ�س���واق اخلارجي���ة و�س���وف ت�ستمر 
ال�سرك���ة مب�سيئة اهلل يف النمو والتط���ور يف اأعمالها لتلبي حاجة املواطن 
الفل�سطين���ي من علج���ات هامة وح�سا�س���ة و�سوًل اىل اأه���م العلجات 
للأمرا����ض املزمن���ة واخلطرية ، كذل���ك فان ال�سرك���ة �ست�ستمر يف اإدارة 
ا�ستثم���ارات داخلي���ة وخارجية من اجل تر�سي���خ القواع���د املالية املتينة 

لل�سركة.

ام���ا على �سعيد العلق���ة مع وزارة املالي���ة ، وبالرغم م���ن الأزمة املالية 
اخلانق���ة التي تع���اين منها ال�سلط���ة الفل�سطينية وبالت���ايل وزارة املالية، 
ال اأنن���ا ا�ستطعن���ا ان نحق���ق توازنًا مميزًا م���ع هذه ال���وزارة والوزارات 
الفل�سطيني���ة الأخرى ، حيث اأننا نعترب من اكرب املوردين للأدوية لوزارة 

ال�سحة ون�سعى دائمًا للمحافظة على هذه العلقة الوطيدة والطيبة . 

وهن���ا ل ب���د يل ان اأ�سري اىل ان تط���ور وازدهار �سركتكم م���ا هو اإل نتاج 
العلقة املميزة التي تربط جميع العاملني يف ال�سركة بع�سهم ببع�ض. 

كذل���ك روح التفاه���م والنتماء الناجت عن اح���رتام اإدارة ال�سركة جلميع 
العامل���ني فيه���ا . حي���ث تتمث���ل ه���ذه العلق���ة برعاي���ة الإدارة حلاجات 
املوظف���ني والعناية بهم وباأبنائهم . فلهم جميعا منا كل التقدير لدورهم 

البناء يف حتقيق اأهداف ال�سركة واملحافظة على م�ساحلها. 

واأخ���ريا ا�سكر لكم ح�سوركم مرة اأخرى واآمل ان تكون ال�سنوات القادمة 
�سنوات خري على امتنا بحيث يعم ال�ستقرار وتتحرر البلد من الحتلل 

الغا�سم .

وفقنا اهلل خلدمتكم 

وال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

حضرة األخوات واإلخوة مساهمي الشركة  الكرام، 

يطي���ب يل ان اتق���دم لك���م بال�سكر لتلبيتك���م الدعوة حل�س���ور اجتماعنا 
ال�سن���وي الع���ادي ، وا�سمح���وا يل يف البداي���ة ان اتق���دم بال�سكر اجلزيل 
لل�سيد مراقب ال�سركات د. حامت �سرحان وال�سادة ممثلو بور�سة فل�سطني 

وهيئة �سوق را�ض املال مل�ساركتهم لنا هذا الجتماع. 

احل�ضور الكرمي،
لق���د �سهد ع���ام ٢٠١٤ العديد م���ن الأحداث على م�ست���وى الوطن طالت 
جمي���ع مناحي حياة املواطن الفل�سطين���ي ، فمن العتداءات الإ�سرائيلية 
عل���ى الأر����ض الفل�سطيني���ة م���ن م�س���ادرة وتقطي���ع اأ�سج���ار وجتري���ف 
وزرع املزي���د م���ن امل�ستوطنات . كذلك احل���رب ال�سر�س���ة   التي قام بها 
الحت���لل الإ�سرائيل���ي على قط���اع غزة والت���ي اأدت اىل تدم���ري الآلف 
من املن���ازل واملن�سات ال�سناعي���ة واملدار�ض ، وا�ست�سه���اد الآلف وجرح 
ع�سرات الآلف من املواطنني الأبرياء . كل هذا ادى اىل و�سع النظامني 
ال�سيا�سي والقت�سادي الفل�سطين���ي يف ماأزق حرج ل�سيما على ال�سعيد 
القت�س���ادي لل�سلطة الوطنية الفل�سطيني���ة والذي توجه الحتلل بحجز 
م�ستحقات ال�سلطة من اأم���وال ال�سرائب والذي من املمكن ان يوؤدي اىل 

انهيار ال�سلطة والدخول يف نفق مظلم ل �سمح اهلل  .

ويف ظ���ل ه���ذا الو�سع امل���وؤمل كان لب���د ل�سركتك���م من مد ي���د العون ملن 
يحتاجون امل�ساعدة من اأبناء �سعبنا ، فقمنا بالتربع ب�سحنات من الأدوية 
املنتجة لدين���ا اىل اأبناء القطاع احلبيب اأثناء العدوان الإ�سرائيلي ، وقد 
كان له���ذه املبادرة اأث���را ايجابيًا حي���ث كانت حافزًا لت�سجي���ع ال�سركات 

والأفراد ليحذو حذو �سركتكم .

طالل ناصر الدين

رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس االدارة

الحوكمة : في إطار تطبيق مبدأ الحوكمة في الشركة فقد انبثق عن مجلس اإلدارة اللجان التالية :

جلنة ال�ضتثمار: والتي تعمل على متابعة جميع ا�ستثمارات ال�سركة علمًا بان جمموع ا�ستثمارات ال�سركة قد بلغت   ١٤.٢6٠.٠٠٠   دولرًا موزعة . 1
عل���ى ا�ستثم���ارات خارجية متعلقة باحلقل الدوائي وا�ستثمارات يف ا�سهم �س���ركات  حملية ويف ارا�سي بغر�ض البيع ، واجلدير بالذكر ان جممل هذه 

ال�ستثمارات قد حقق ربحًا و�سل اىل اكرث من �سبعمائة الف دولر يف هذا العام .
جلنة احلوافز والرتقيات: والتي تتابع اأداء املوظفني و زيادة انتمائهم وذلك من خلل دعم تطلعاتهم وتاأمني ما ميكن لهم من متطلبات احلياة . 2

والتي تعطيهم الراحة والطمئنان.
جلنة التدقيق الداخلي:  والتي تقوم بتدقيق العمليات املالية والإنتاجية ومراقبة واإدارة املخزون ، وتعمل هذه اللجنة على درا�سة املخاطر وطرق . 3

جتنبها .

وتقوم هذه اللجنة بتقدمي تقاريرها وتو�سياتها ملجل�ض اإدارة ال�سركة لتخاذ القرارات اللزمة ملعاجلة اي خلل ومتابعة احللول اللزمة لتجنب املخاطر.

ا�ستثمرت اإدارة �سركتكم يف العمل على تطوير مرافق اإنتاجها بالرغم من الظروف ال�سعبة التي مرت بها فل�سطني يف هذا العام اإل اأن اإدارة �سركتكم قد 
حافظت على ن�سبة مبيعاتها يف ال�سوق املحلي بل ازدادت هذه الن�سبة عن العام املا�سي باأكرث من ١٠% . وكذلك ح�ستها يف العطاءات املحلية، احلكومية 

منها والغري حكومية وتكون بذلك قد حققت ا�ستقرارًا يف دخلها.

وتتلخص هذه االنجازات بالتالي:

 الأ�ضناف اجلديدة. 1
لق���د قام���ت ادارة ال�سركة بت�سجيل ثمانية اأ�سناف دوائي���ة جديدة لل�سوق املحلي وكذلك ت�سجيل ع�سرة اأ�سناف للت�سدي���ر اىل �سرق اأوروبا . وتتابع دوائر 

ال�سركة الفنية اإعادة ت�سجيل جميع م�ستح�سرات ال�سركة مبا يحتاج ذلك  من متطلبات جديدة تزيد من جودة هذه امل�ستح�سرات وتوؤكد ثباتها .

املرافق. 2
تقوم اإدارة ال�سركة بتطوير جميع مرافق ال�سركة لتتلئم مع متطلبات الت�سنيع اجليد ، كما قامت بالنتهاء من تو�سيع ق�سم ال�سيفالو�سبورين بعد النتهاء 
م���ن تو�سيع منطق���ة اإنتاج البن�سلني وا�ستكماًل ملتطلبات الت�سنيع اجليد. كما وقامت بتجهيز البناء بالت جديدة لتوفري بيئة منا�سبة ومطابقة للمتطلبات 

العاملية .

توصيات مجلس اإلدارة لنتائج الشركة المالية لعام 2014

يف اجتماع جمل�ض اإدارة ال�سركة بتاريخ ٢٠١5/٢/١١ اتخذ املجل�ض التو�سيات التالية لعتمادها من قبل الهيئة العامة يف اجتماعها ال�سنوي العادي

• تخ�سي�ض مبلغ  ٤6٠.9٤8  دولرًا اىل الحتياطي الختياري.	
• التو�سية بتوزيع اإرباح نقدية بن�سبة ١7% من قيمة الأ�سهم ال�سمية اي مبلغ 3.١٤5.٤8٠   دولرًا على م�ساهمي ال�سركة ح�سب ك�سف امل�ساهمني يوم 	

انعقاد اجتماع الهيئة العامة .
• التو�سية بتحويل الأرباح املتبقية والبالغة ٤٢8.87٠  دولرًا اىل الأرباح املدورة. 	
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أداء الشركة المالي لعام 2014

تقوم ادارة املخاطر يف ال�سركة مبراجعة هيكل را�ض املال ب�سورة دورية، وكجزء من هذه املراجعة تقوم ادارة املخاطر بتحديد تكاليف فئات را�ض املال واملخاطر 
املتعلقة بكل فئة منها. بناءًا على تو�سيات الدارة فانه من غري املتوقع ان ي�سهد هيكل را�ض املال تغيريًا رئي�سيًا حيث ان �سيا�سة الدارة يف هذا ال�ساأن م�ستقرة. 

ت�س���ري البيان���ات املالي���ة املوحدة لل�سركة وكما يف ٢٠١٤/١٢/3١ بان ال�سركة قد حافظت على مبيعاتها باملقارن���ة مع العام ٢٠١3بالرغم من النخفا�ض احلاد يف 
مبيعاتها الت�سديرية .

كما وحافظت ال�سركة على مراكزها ال�ستثمارية يف ال�سركات املحلية والتي عززت من مركزها املايل .

صافي الربح التشغيلي                                                                                      
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أعضاء مجلس االدارة

 طالل كاظم عبداهلل ناصر الدين / رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام

ي�سغ���ل من�سب���ه كمدير عام لل�سركة منذ ١98٤/٤/١ وكرئي�ض املجل����ض منذ عام ١99٠، حا�سل على �سهادة املاج�ستري يف الكيمياء ال�سناعية من اجلامعة 
المريكية يف بريوت عام ١97٤

رئي�ض جمل�ض ادارة البنك الوطني، رئي�ض جمل�ض ادارة �سركة التكافل الفل�سطينية للتامني، ع�سو جمل�ض ادارة يف �سركة الت�سالت الفل�سطينية

د. محمد ناصر الدين عبد الفتاح ناصر الدين / نائب رئيس مجلس االدارة 

يف من�سبه منذ ١98٤/٤/3٠، حا�سل على طب ا�سنان من جامعة القاهرة عام ١96٠

ع�سو جمل�ض ادارة يف �سركة الزيوت املعدنية

د. فرحان ناصر ابو ليل ابو ليل / عضو مجلس إدارة 

يف من�سبه منذ ١99٠/7/3٠،حا�سل على بكالوريو�ض طب وجراحة عامة تخ�س�ض طب اطفال من جامعة لندن عام ١96٤

طبيب اطفال، ا�س�ض ق�سم الطفال يف امل�ست�سفى الوطني يف نابل�ض

بنك فلسطين، يمثله السيد ماهر جواد سمعان فرح / عضو مجلس إدارة

يف من�سبه منذ ٢٠٠9/٤/٢8،حا�سل على بكالوريو�ض يف الهند�سة املدنية من جامعة القاهرة عام ١966

ع�سو جمل�ض ادارة يف بنك فل�سطني، ع�سو جمل�ض ادارة يف �سركة الفنادق العربية، رئي�ض جمل�ض ادارة ال�سركة الفل�سطينية للمقاولت العاملية / الدولية

د. سالم مصطفى سالم ابو خيزران / عضو مجلس إدارة

 MRCOG ،١99يف من�سبه منذ ٢٠١١/٤/١8، اخت�سا�سي امرا�ض ن�سائية وتوليد، الزمالة الربيطانية ١

رئي����ض جمل����ض ادارة ومدير عام مركز رزان الطبي التخ�س�سي لعلج العقم واأطفال الأنابيب /نابل����ض / رام اهلل، رئي�ض جمل�ض اإدارة امل�ست�سفى العربي 
التخ�س�سي نابل�ض،

 رئي�ض جمل�ض اإدارة املركز العربي جلراحة القلب واأمرا�ض الدم / نابل�ض، رئي�ض جمل�ض اإدارة امل�ست�سفى ال�ست�ساري العربي / رام اهلل

فراس كاظم عبداهلل ناصر الدين / عضو مجلس إدارة

يف من�سب���ه من���ذ ٢٠٠3/6/9،حا�سل على بكالوريو����ض �سيدلة من جامعة للعلوم والتكنولوجيا يف الأردن عام ١99٢ م�ساع���د املدير العام لل�سوؤون الإدارية 
ومدير الت�سويق يف �سركة بريزيت للأدوية ، الرئي�ض التنفيذي جلراندفارم لل�ستثمار ال�سيدلين

د. يحيى محمد يحيى شاور / عضو مجلس إدارة

يف من�سبه منذ ١99٢/5/٢8،حا�سل على طب متخ�س�ض يف الت�سوير الت�سخي�سي من اجلامعة المريكية يف بريوت عام ١976 طبيب متمر�ض يف عيادة 
خا�س���ة يف اخللي���ل، مدير العيادات الإ�سعاعية والتخ�س�سية، م�ساع���د بروفي�سور يف الأ�سعة وع�سو جمل�ض اإدارة ورئي�ض دائ���رة التعليم الطبي امل�ستمر يف 

جامعة القد�ض.
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الحوكمة: 

جمل�س الدارة:
يت���وىل اإدارة ال�سرك���ة جمل����ض اإدارة موؤلف م���ن �سبعة اىل ت�سعة اأع�س���اء ينتخبون من قبل الهيئ���ة العامة بالت�سويت 

ال�سري . على اأن ل تزيد مدة املجل�ض عن �سنتني تنتهي بانتخاب جمل�ض جديد .

ع�ضوية جمل�س الدارة 
ين����ض النظام الأ�سا�سي لل�سركة على �سل�سلة من الأحكام يف موا�سيع الع�سوية يف جمل�ض الإدارة، وتتلخ�ض الأحكام 
على ان يكون املر�سح حائزا على ما ل يقل عن الف �سهم من ا�سهم ال�سركة طيلة مدة الع�سوية .ل يجوز انتخاب من 

مل يكمل احلادي والع�سرين من عمره لع�سوية جمل�ض الإدارة.

مهام جمل�س الدارة 
جمل�ض الإدارة هو �سلطة التخطيط الأوىل يف ال�سركة فهو الذي ي�سع �سيا�ستها وخمططاتها ويقر الأنظمة التي ت�سري 
عليه���ا وتتبعه���ا يف علقته���ا الداخلية وهو الذي ي�سرف عل���ى �سلمة تنفيذ هذه ال�سيا�س���ة واملخططات وتطبيق هذه 

الأنظمة .
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واجبات ولجان  مجلس االدارة
يقوم رئي�ض واأع�ساء جمل�ض الدارة بواجباتهم من خلل جل�سات دورية ملتابعة ومناق�سة �سري اعمال ال�سركة وو�سع اخلطط اللزمة لتطوير  اأداءها. 

•  جلنة ال�ضتثمار والتطوير	
 يرتاأ�سها ال�سيد ماهر فرح وت�سم يف  ع�سويتها كل من د.فرحان ابو ليل، د.حممد نا�سر الدين، د. فرا�ض نا�سر الدين

هدفها: مراجعة ا�ستثمارات ال�سركة وحتليلها والتو�سيات ب�ساأنها. 

ال�ضالحيات املفو�ضه اليها: ترفع اللجنة تو�سياتها ملجل�ض الدارة لإقرارها.

•  جلنة التدقيق الداخلي:	
 يرتاأ�سها د. حممد نا�سر الدين وت�سم  يف ع�سويتها كل من د.فرحان ابو ليل ود.يحيى �ساور.

هدفها: تدقيق العمليات املالية والفنية والبحث عن املخاطر التي من املمكن اأن تواجه ال�سركة واليعاز بكيفية تفاديها

ال�ضالحيات املفو�ضه اليها: ترفع اللجنة التو�سيات ملجل�ض الدارة لإقرارها.

•  جلنة التعيينات والرتقيات:	
 يرتاأ�سها طلل نا�سر الدين وت�سم  يف ع�سويتها كل من د. �سامل ابو خيزران ود.يحيى �ساور.

هدفها: حتديد  احلد الدنى للأجور، مراجعة احلوافز واملكافاآت، واإقرار الزيادات ال�سنوية والتعديلت على الرواتب. 

ال�ضالحيات املفو�ضه اليها: ترفع اللجنة التو�سيات ملجل�ض الدارة لإقرارها. 

اجتماعات املجل�س:  عقد جمل�ض ادارة ال�سركة �ستة اجتماعات خلل العام ٢٠١٤

اجتماع الهيئة العامة العادي:  
تر�سل دعوة �سخ�سية لكل م�ساهم يف ال�سركة حل�سور اجتماع الهيئة العامة العادي تت�سمن الدعوة جدول اعمال الجتماع. ويتم الإعلن عن موعد اجتماع  

الهيئة العامة يف ال�سحف الر�سمية قبل موعد الجتماع باأ�سبوعني على الأقل  .

  1. بدل موا�ضالت ومكافاأة اأع�ضاء جمل�س اإدارة ال�ضركة )بالدولر الأمريكي( كما يف 2014/12/31
المجموعمكافأة مجلس االدارةبدل مواصالتاالسم

٢5.38٠ $١6.9٢٠ $8.٤6٠ $ال�ضيد طالل كاظم نا�ضر الدين
٢٢.56٠ $١6.9٢٠ $5.6٤٠ $�ضركة بنك فل�ضطني م.ع.م

٢5.38٠ $١6.9٢٠ $8.٤6٠ $ال�ضيد فرا�س كاظم نا�ضر الدين
٢3.97٠ $١6.9٢٠ $7.٠5٠ $د.حممد نا�ضر الدين نا�ضر الدين

٢3.97٠ $١6.9٢٠ $7.٠5٠ $د. فرحان نا�ضر  اأبو ليل ابو ليل 
٢5.38٠ $١6.9٢٠ $8.٤6٠ $د.�ضامل اأبو خيزران

٢5.38٠ $١6.9٢٠ $8.٤6٠ $د. يحيى حممد �ضاور
١7٢.٠٢٠ $١١8.٤٤٠ $53.58٠ $المجموع

المستشارون  القانونيون للشركة: األستاذ نهاد مسودة واألستاذ راتب محيسن.

مدقق الحسابات الخارجي للشركة: شركة سابا وشركاءهم )ديلويت آند توش-الشرق األوسط(

االجراءات القانونية والقضايا:
 يوج���د ق�ساي���ا مرفوعة  من ال�سركة على بع�ض الزبائن جمموع قيمتها 5٠ الف دينار. كما وتطمئن ادارة ال�سركة م�ساهميها الكرام، وتعلمهم بعدم وجود 

اأي ق�سايا مرفوعة على ال�سركة من الغري.
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المساهمون

السيطرة في الشركة

ع���دد الأ�سه���م الت���ي ميلكها ال�سيد طلل نا�سر الدي���ن واإخوانه واأقربائه من الدرج���ة الأوىل قد بلغت  ٤.5٤7.٠75  �سهمًا كم���ا يف ٢٠١٤/١٢/3١ ومتثل 
٢٤.57% من جمموع اأ�سهم ال�سركة .

م�ضاهمي ال�ضركة موزعني ح�ضب فئات الأ�ضهم التي ميلكونها على النحو التايل كما يف 2014/12/31:
نسبة المساهمةعدد االسهمعدد المساهمينالفئة

٠.٠3٢3%١١٠5.97٢اأقل من ١٠٠ �سهم
٠.٤٢57%٢8778.76٠من ١٠١ وحتى 5٠٠ �سهم

٠.7939%١9٤١٤6.9٠3من 5٠١ وحتى ١٠٠٠ �سهم
٤.77٤٠%358883.3٢5من ١٠٠١ وحتى 5٠٠٠ �سهم

٤.١89١%١٠7775.١٠5من 5٠٠١ وحتى ١٠.٠٠٠ �سهم
١8.966٢%١٤83.5٠9.٢8٢من ١٠.٠٠١ وحتى 5٠.٠٠٠ �سهم

9.7678%٢6١.8٠7.3١١من 5٠.٠٠١ وحتى ١٠٠.٠٠٠ �سهم
6١.٠5١٠%3٠١١.٢96.١67من ١٠٠.٠٠١ �سهم فاأكرث

١٠٠%١.٢6٠١8.5٠٢.8٢5المجموع
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م�ضاهمون ميلكون اأكرث من  ٥٪ من اأ�ضهم ال�ضركة كما يف 2014/12/31:
عدد االسهم كماالمساهم

في عام 2013

نسبته من رأس

 المال عام 2013

عدد االسهم كما

 في عام  2014     

نسبته من رأس

 المال عام 2014

١.٠6١.٤٢١5.7٤١.٠6١.٤٢١5.7٤ال�سيد طلل كاظم نا�سر الدين
م. روزان طبي تخ�س�سي علج

 عقم واطفال انابيب
57٢.8793.١٠99٠.6٤٢5.35

96٠.٤7٠5.١996٠.٤7٠5.١9�سركة بنك فل�سطني م.ع.م
9٤5.68١5.١١9٤5.68١5.١١اياد كاظم نا�سرالدين

كان حجم التداول على اأ�ضهم ال�ضركة يف �ضوق فل�ضطني لالأوراق املالية خالل العام 2014 كما يلي: 
9١9.١5٤ �سهمعدد ال�سهم املتداولة
٢.866.6٠9 دولر اأمريكيقيمة ال�سهم املتداولة

٤7٠ عقدعدد العقود املنفذة
3.٠3 دولر�سعر افتتاح ال�سهم
3.3٠ دولر�سعر اغلق ال�سهم

3.3٠ دولراأعلى �سعر تداول
٢.9٢ دولراأدنى �سعر تداول

٤.97 %معدل دوران ال�سهم

آلية ايصال المعلومات للمساهمين:
•  يتم توجيه دعوة حل�سور اجتماع الهيئة العامة ال�سنوي لكافة امل�ساهمني، كما ويتم ن�سر اإعلن دعوة انعقاد الهيئة العامة لل�سركة يف ال�سحف املحلية 	

وذلك قبل اأ�سبوعني من انعقاد الجتماع. كما ويتم و�سع التقارير املالية الدورية على املوقع اللكرتوين لل�سركة وبور�سة فل�سطني.
• ل يوجد موردين حمدودين اأو عملء رئي�سيني حمليا وخارجيا ي�سكلون ١٠% فاأعلى من اجمايل امل�سرتيات اأما بخ�سو�ض املبيعات فان وزارة ال�سحة 	

الفل�سطيني���ة ت�ستهل���ك اأكرث من ١٠% من مبيعات ال�سركة.كما ول يوجد امتيازات  و/ او براءات اخرتاع لل�سركة او اأي من منتجاتها. ول يوجد اأي اأثر 
مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خلل ال�سنة املالية ول تدخل �سمن ن�ساط ال�سركة الرئي�سي.
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ودعمهم  مساهمينا  ثقة  من  نابع  تطورنا 
عملت  التي  الشركة  إدارة  لقرارات  المستمر 
نجاحات  لتحقيق  طويلة  سنين  مدار  على 
متتالية وإنجازات أغنت الشركة وساهمت في 
الرفع من قدرات وانتماء الموظفين والحفاظ 

على مكانة خاصة لدى المستهلك...
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اإلدارة التنفيذية

طالل ناصر الدين، المدير العام 

يعمل في ال�سركة منذ ١97٤/8/١٤، حا�سل على ماج�ستير كيمياء

جمعة محمود أمين خلف،  نائب المدير العام - 
مساعد المدير العام للشؤون الفنية

يعمل في ال�سركة منذ ١977/٤/3، حا�سل على بكالوريو�ض كيمياء

فراس كاظم عبداهلل ناصرالدين ، مدير دائرة 
التسويق -  مساعد المدير العام للشؤون االدارية                                                                            

 يعمل في ال�سركة منذ ١993/7/5، حا�سل على بكالوريو�ض �سيدلة

شروق محمد عبد المجيد صالح ، مدير التدقيق 
الداخلي 

هند�سة  بكالوريو�ض  على  حا�سلة   ،١998/٠9/٠9 منذ  بال�سركة  تعمل 
كيميائية

تيسير محمد عيسى عليان، مدير دائره البحث  
والتطوير  

تكنولوجيا  ماج�ستير  على  حا�سل   ،١986/١٠/8 منذ  ال�سركة  في  يعمل 
�سيدلنية

تيسير هالل حسين أبوطه، مدير المستودعات  
المركزية

يعمل في ال�سركة منذ ١988/7/٢، حا�سل على بكالوريو�ض اآداب

زياد يوسف رشيد جاراهلل، مدير الدائرة الهندسية 

يعمل في ال�سركة منذ ٢٠٠٤/9/١، حا�سل على بكالوريو�ض هند�سة

سلوى حسام خضرالكور /  الجبالي، مدير دائرة 
المشتريات

تعمل في ال�سركة منذ ١99١/١/١، حا�سلة على ماج�ستير  هند�سة كهربائية 

عبدالقادر يونس خليل بدوي، مدير الدائرة المالية

ادارة،  بكالوريو�ض  على  حا�سل   ،١98٤/١١/١5 منذ  ال�سركة  في  يعمل 
ACPA

علياء طالل كاظم ناصر الدين، مدير شؤون 
الموظفين

تعمل في ال�سركة منذ ٢٠٠9/١/6، حا�سلة على بكالوريو�ض علم اجتماع

فهيم حسن حسين الزبيدي، مدير دائرة تأكيد 
الجودة

يعمل في ال�سركة منذ ١98٤/8/١، حا�سل على بكالوريو�ض كيمياء

ماهر تميم مصطفى التميمي، مدير دائرة تكنولوجيا 
المعلومات

يعمل في ال�سركة منذ ١997/٢/١، حا�سل على بكالوريو�ض علم الحا�سوب   

نجيب علي ذيب حمد، مدير دائرة التثبت

يعمل في ال�سركة منذ ١99٠/7/8، حا�سل على بكالوريو�ض كيمياء 

وهبة سالم نصار زعارير، مدير دائرة الرقابة الدوائية

يعمل في ال�سركة منذ ١987/9/١٤، حا�سل على بكالوريو�ض كيمياء 

يونس ذيب يونس عالمة، مدير دائرة االنتاج

يعمل في ال�سركة منذ ١995/١/٢، حا�سل على ماج�ستير هند�سة كيميائية 



  �سركة بريزيت للأدويه | 15     

رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية:

اإلدارة  ومكافآت  رواتب  مجموع  بلغ  لقد 
التنفيذية خالل عام 2014 )556049( دوالر علمًا 
بان  هذه الرواتب والمكافآت ال تشمل أتعاب 
انتهاء الخدمة حسب قانون العمل المعمول 

به في فلسطين.
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لمحة عن الشركة 

تعترب�سرك���ة بريزي���ت للدوي���ة ال�سركة الرائدة يف جمال الت�سنيع الدوائ���ي يف فل�سطني، ومتار�ض ال�سركة ن�ساطاتها من خ���لل ثلث مواقع اذ يقع املركز 
الرئي�سي لل�سركة يف املنطقة ال�سناعية ملدينة رام اهلل حيث ي�سم هذا املوقع ثلث مبان،  ي�سم املبنى الأول الأدارة العامة وامل�ستودعات املركزية بالإ�سافة 
اىل دائرة تاأكيد اجلودة ودائرة التثبت ويعمل يف الدارة العامة  ١5 اداريا يديرون كافة دوائر ال�سركة. اأما املبنى الثاين في�سم بالإ�سافة اىل خطوط انتاج 
امل�ستح�سرات العامة من �سلبة و�سائلة و�سبه �سلبة وم�ستح�سرات �سائلة معقمة ودائرة البحث والتطوير وامل�ستودعات الفرعية .واأما املبنى الثالث في�سم 
ثلثة اأجنحة منف�سلة ب�سكل تام، اذ ي�سم اجلناح الأول خطوط انتاج م�ستح�سرات البني�سيلني واجلناح الثاين خطوط انتاج ال�سيفالو�سبريين بينما ي�سم 

اجلناح الثالث خط انتاج م�ستح�سرات احلقن اجلافة، كما ي�سم املبنى دائرة الرقابة الدوائية.

اأما املوقع الثاين فيقع اأي�سا يف املنطقة ال�سناعية ملدينة رام اهلل وي�سم دائرة الت�سويق باأق�سامها املختلفة ويعمل به خم�سون موظفا.

ويقع املوقع الثالث يف بلدة بريزيت حيث يتم فيه انتاج امل�ستح�سرات الهرمونية . وي�سم هذا املوقع اثنان وع�سرون موظفا.

وتق���وم ال�سرك���ة بانتاج م���ا جمموعه مائة و�ستون م�ستح�سرا دوائيا موزع���ة على ع�سرة خطوط انتاج وتغطي جمالت علجي���ة خمتلفة. ت�ستهدف ال�سركة 
كافة �سرائح املجتمع الفل�سطيني، بال�سافة اىل وزارة ال�سحة الفل�سطينية واملنظمات الغري حكومية والربامج ال�سحية املحلية والجنبية. علما باأن �سوق 
ال�سركة ل يقت�سر على ال�سوق الفل�سطيني، اذ عمدت ال�سركة اىل ايجاد نقاط تواجد يف ال�سوق الت�سديري وخ�سو�سا يف �سمال اإفريقيا واأوروبا ال�سرقية. 

  هنال���ك ع���دة عوام���ل جمتمعة ت�ساعد ال�سركة على ال�ستمرار يف جناحه���ا كحيازتها على اأف�سل ال�سهادات العاملية واملتعلق���ة باجلودة، ك�سهادة الت�سنيع 
الدوائي اجليد، و�سهادات اأنظمة اجلودة، هذا بال�سافة اىل احلفاظ على و�سع مايل متني وكادر وظيفي موؤهل وموزع على الدوائر املختلفة وفريق اداري 
يتحلى  بخربات وم�سداقية عالية، ا�سافة اىل ا�ستثمارات وحتالفات ا�سرتاتيجية حملية، اقليمية وعاملية وتطور م�ستمر يف البحث والتطوير الدوائي. كما 
وتعمل ال�سركة  يف مرافق عالية التقنية ت�سل م�ساحتها اىل ١6٠٠٠ مرت مربع، وخطوط انتاج تعمل وفق اآخر ما تو�سلت اإليه  تكنولوجيا الت�سنيع الدوائي 

العاملي ، بال�سافة اىل التعامل مع موردين عامليني يف جمال املواد اخلام ومواد التعبئة. 
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أهداف الشركة
تعم���ل ال�سرك���ة با�ستمرار على حت�سني اأدائه���ا ومراجعة نتائجها واملحافظ���ة على ا�ستثمارات م�ساهميه���ا، كي تبقى ال�سركة الفل�سطيني���ة الأكرث متيزا يف 

فل�سطني والرائدة يف ال�سناعة الدوائية والقادرة على توفري حياة اأف�سل لأبناء جمتمعها

مجال أعمال الشركة
تقوم ال�سركة بتوفري الدواء للمواطن الفل�سطيني ب�سكل خا�ض وللأ�سواق اخلارجية مبوا�سفات علمية وعاملية من خلل خطوط الأنتاج التالية :

•  خط انتاج احلقن ال�سائلة املعقمة	
•  خط انتاج احلقن اجلافة املعقمة	
•  خط انتاج ال�سوائل واملعلقات	
•  خط انتاج املراهم والتحاميل 	
•  خط انتاج امل�ستح�سرات ال�سلبة )3 خطوط(	
•  خط انتاج قطرات العني املعقمة	

موظفونا ومجتمعنا الصغير
موظفون���ا ه���م �سلحنا الذي ي�سمن جناحنا وتطورنا. فقد عمدت ال�سركة �سيا�سة تطوير وبناء كفاءة موظفيها ما يوؤهلهم للرفع من م�ستوى العمل ويدعم 

زيادة النتاجية.  

وتدع���م ال�سرك���ة هذه ال�سيا�سة من خلل توفري البيئ���ة ال�سحية للموظف ما يزيد من انتماءه وعطاءه. فقد تبنت ال�سركة برناجما يعمل على توظيف جزء 
مما تقدمه ال�سركة للم�سوؤولية الجتماعية خلدمة اأبناءها من املوظفني وذلك بتنفيذ امل�ساريع التالية:

المنح الجامعية ألبناء العاملين في الشركة

 ت�ساهم ال�سركة يف تغطية اأعباء التعليم اجلامعي لأبناء موظفيها، وتتطلع ال�سركة اىل زيادة عدد امل�ستفيدين من هذه املنح يف ال�سنوات القادمة.

صندوق التكافل االجتماعي

اأطلق���ت ال�سرك���ة �سندوق للتكافل الجتماعي والذي يعمل على رعاية عائلت موظفي ال�سركة يف حال تعر�سهم لإ�سابات اأدت اىل العجز عن العمل اأو اىل 
الوفاة �سواء اأثناء عملهم اأو خارجه. ويهدف ال�سندوق اىل اعانة العائلت املت�سررة وم�ساعدتهم على اأعباء احلياة.

كما وقد بلغ عدد الموظفين 299 موظفًا لعام 2014 موزعين كالتالي:      

العددالمؤهل العلمي

١دكتوراه 
6ماج�ستري 

١٠١بكالوريو�ض 
٤٤دبلوم

65توجيهي
٤٢ثانوي 

3٢اعدادي  
8ابتدائي 
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الشركات التابعة
شركة فلسطين للطباعة والنشر

ا�ستح���وذت �سرك���ة بريزيت للأدوية عام ١99٢ على �سركة فل�سطني للطباعة والن�سر والتي تقوم بتزويد ال�سركة بكافة احتياجاتها من الكرتون واملطبوعات 
والن�سرات التي ت�ستخدمها ال�سركة. اذ اأنها �سركة م�ساهمة خا�سة، راأ�سمالها: ٤٠6،٠٠٠  دينارًا ومتلك ال�سركة 67% منها ويعمل فيها احدى ع�سر موظفًا 

وعنوانها �سارع رام اهلل القد�ض مقابل خميم المعري.

قائمة موظفي �ضركة فل�ضطني للطباعة والن�ضر ح�ضب املوؤهل العلمي لكل فرد:

العددالمؤهل العلمي
١ بكلوريو�ض اقت�ساد وعلوم �سيا�سية

١ دبلوم �سكرتاريا وادارة اعمال
١دبلوم �سيانة معدات

١دبلوم طباعة
٢توجيهي

٢ املرحلة الثانوية
٢املرحلة العدادية
١ املرحلة البتدائية



  �سركة بريزيت للأدويه | 19     

شركة ميدكس للعناية بالبشرة والجمال

قامت �سركة بريزيت للأدوية بتاأ�سي�ض �سركة ميدك�ض للعناية بالب�سرة واجلمال عام ١996 اذ تقوم ال�سركة بتمثيل العديد من ال�سركات العاملية التي تعنى 
بالب�سرة ك�سركة مايبيلني، و�سركة فيت�سي وغريها من ال�سركات املماثلة

راأ�سمال �سركة ميدك�ض ٤٠٠،٠٠٠  دينار ويعمل فيها ع�سرة موظفني وهي مملوكة بالكامل لل�سركة وعنوانها يف املنطقة ال�سناعية يف رام اهلل.

بلغ عدد موظفي �ضركة ميدك�س للعناية بالب�ضرة واجلمال ع�ضرة موظفني موزعني كما يف اجلدول:      

العددالمؤهل العلمي

6بكالوريو�ض 
١دبلوم

3توجيهي

وضع الشركة التنافسي
متتاز ال�سركة بعدة عوامل ترفع من و�سعها التناف�سي، واأهمها النمو امل�ستمر لل�سركة من خلل العنا�سر التطويرية التالية 

• الت�ضدير 	
تعم���ل ال�سرك���ة  جاهدة على تو�سي���ع ا�سواقها الت�سديرية اذ �سجلت  ا�سناف���ًا جديدة يف ا�سواق �سرق اوروبا وتعمل جاهدة عل���ى ت�سجيل قائمة مميزة من 
ا�سنافها يف �سوق رو�سيا الذي يعترب من اكرب ال�سواق ال�ستهلكية للأدوية.كما بداأت ال�سركة بعمل املخططات اللزمة لتو�سيع افاق اعمالها يف اجلزائر  
لت�سمل الت�سنيع وقد خ�س�ست لهذا الهدف املوارد الب�سرية واملالية اللزمة لإمتام م�سروعها والذي من املتوقع ان يبداأ النتاج فيه مع مطلع عام ٢٠١5 .

• النمو الداخلي لل�ضركة 	
انه���ت ال�سرك���ة ال�ستثم���ار يف ف�سل م�ستح�سرات امل�س���ادات احليوية الرئي�سي���ة يف موقعني منف�سلني م�ستثم���رة بذلك باآلت حديثة ولزم���ة لتتطابق مع 
متطلب���ات ال�سح���ة العاملية واعلى درجات اجلودة.كما وتعمل ال�سركة على جتهيز ق�سم املعقمات ال�سائلة  بالجهزة  واملعدات اللزمة لزيادة حجم النتاج 
يف ه���ذا الق�سم لتتلءم مع احتياجات ال�سوق املحل���ي واخلارجي. واأخريا تهدف ال�سركة اىل رفع م�ستوى جودة امل�ستح�سرات وزيادة النتاجية المر الذي 

�سي�ساعدها على املناف�سة ويوؤهلها للدخول يف ا�سواق مميزه كاأ�سواق اوروبا وغريها من البلدان الغنية. 

• البحث والتطوير	
تعمل ال�سركة وبا�ستمرار على انتاج ادوية جديدة لتزيد ح�ستها يف ال�سواق امل�ستهدفه.

سياسة ومخاطر االستثمار
هنالك وقائع واأمور خارجية تعيق عمل ال�سركة وت�سكل خماطر على عملها، ومن اأهم هذه املخاطر:

ال�سطراب ال�سيا�سي واغلق املعابر املفاجىء مما يكلف ال�سركة زيادة يف خمزونها والذي يوؤثر �سلبا على ال�سيولة املتداولة.

 �سيق ال�سوق املحلي واملناف�سة ال�سديدة بني ال�سركات املحلية والأجنبية. 

 تغيري القوانني الفجائية  املتعلقة بت�سجيل الدوية يف فل�سطني ويف الدول امل�ستهدفة.

ال�ساليب املتبعة يف حت�سيل الذمم املرتاكمة على الزبائن املعتمدين يف الأ�سواق الت�سديرية ب�سبب طبيعة العمل والتناف�ض ال�سر�ض يف هذه الأ�سواق.

املناف�سة ال�سديدة يف ال�سوق املحلي وانخفا�ض  اأ�سعار الأدوية العاملية

 ال�ستمرار بتوريد الدوية لوزارة ال�سحة الفل�سطينية بالرغم من الو�سع املايل ال�سعب الذي متر به ال�سلطة.

 ا�سطراب العلقات بني وزارة ال�سحة الفل�سطينية والإ�سرائيلية مما ينعك�ض على امل�سانع الفل�سطينية.
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المسؤولية االجتماعية:

م�سوؤوليته���ا الجتماعي���ة من اأولويات عملها ومبادئها اإذ ت�ستثمر ومنذ �سنوات ع���دة بدعم وتطوير جمتمعها من خلل حملت وبرامج عدة اأ�سا�سها تنفيذ 
م�ساري���ع م�ستدام���ة وهادفة.هدفت ال�سركة منذ اأعوام اإىل دعم براجمها البيئية و التي تعمل على التقليل من املخاطر الناجتة عن الت�سنيع الدوائي. وقد 

جنحت ال�سركة بالعمل على ان�ساء اأول مبنى �سديق للبيئة يعمل به منذ مطلع العام ٢٠١٢.

ام���ا يف جم���ال ال�سحة فقد كانت �سركة بريزيت للدوية وموظفيها  من اوىل ال�س���ركات التي قامت بالتربع بالدواء ل�سالح اأبناءنا يف غزة وذلك بالتعاون 
مع وزارة ال�سحة الفل�سطينية يف رام اهلل.

كما توا�سل ال�سركة دعمها لأبناء �سعبها مدركة اأهمية متتعهم ب�سحة جيدة توؤهلهم على العمل والإنتاج. اذ تدعم ال�سركة العديد من املوؤ�س�سات ال�سحية 
عينيا وماليا.

واميانا منا بان التعليم اأ�سا�ض جناحنا الذي ي�سمن ازدهارنا ومنونا، فبالإ�سافة اىل  املنح الدرا�سية التي تقدمها ال�سركة �سنويًا، تن�سق ال�سركة مع العديد 
من املدار�ض زيارات ميدانية لل�سركة يتعرف فيها الطلب على اآلية الت�سنيع الدوائي. وتوفر ال�سركة فر�ض تدريب للطلب اجلامعيني وتكر�ض خمترباتها 

ل�سالح البحوث العلمية ودعم القطاع الكادميي. 

كما تركز ال�سركة على دعم ابناء بلدها من خلل دعم  خميمات ال�ستات مل�ساعدتهم على التعليم والنخراط يف املجتمع.

واأخريا، تركز ال�سركة على دعم الطفال من خلل اطلق عدة برامج تعليمية وترفيهية. 
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البيانات المالية
االختالفات: ال يوجد اختالفات بين البيانات النهائية واألولية.
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شركة بيرزيت لألدوية المساهمة
 العامة المحدودة وشركاتها التابعة

رام اهلل - فلسطين 

القوائم المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات المستقل

للسنة المالية المنتهية في 31 كانون األول 2014
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الصفحاتجدول المحتويات

26-27تقرير مدقق احل�ضابات امل�ضتقل

28-29قائمة املركز املايل املوحدة

30قائمة الدخل والدخل ال�ضامل الآخر املوحدة

31قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة

32قائمة التدفقات النقدية املوحدة

33-67اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة

شركة بيرزيت لألدوية

المساهمة العامة المحدودة

وشركاتها التابعة

رام اهلل ـ فلسطين
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تقرير مدقق الحسابات المستقل

السادة مساهمي

شركة بيرزيت لألدوية المساهمة العامة المحدودة

رام اهلل - فل�ضطني

تقرير حول القوائم المالية الموحدة 

قمن���ا بتدقي���ق القوائم املالية املوحدة املرفقة ل�سركة بريزيت ل�سناعة الأدوية امل�ساهم���ة العامة املحدودة وال�سركات التابعة لها )»املجموعة«(، والتي تتكون من قائمة 
املرك���ز امل���ايل املوحدة كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١٤ وكل من قائمة الدخل والدخل ال�سامل الآخر املوحدة، قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة، وقائمة التدفقات 

النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ، وملخ�ض لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة واإي�ساحات تف�سريية اأخرى.

مسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية

اإن الإدارة م�سئول���ة ع���ن اإع���داد هذه القوائم املالية املوحدة وعر�سها ب�سورة عادل���ة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية، وت�سمل ه���ذه امل�سوؤولية الحتفاظ بالرقابة 
الداخلي���ة الت���ي جتده���ا الإدارة منا�سبة لتمكنها من اإعداد وعر�ض القوائم املالية املوحدة ب�سورة عادلة خالية من اأخط���اء جوهرية، �سواء كانت نا�سئة عن احتيال اأو 

عن خطاأ.

مسؤولية مدقق الحسابات

اإن م�سوؤوليتن���ا ه���ي اإبداء راأي حول هذه القوائم املالي���ة املوحدة ا�ستنادا اإىل تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايري الدولية للتدقيق، وتتطلب تلك املعايري اأن نتقيد 
مبتطلبات قواعد ال�سلوك املهني واأن نقوم بتخطيط واإجراء التدقيق للح�سول على تاأكيد معقول فيما اإذا كانت القوائم املالية املوحدة خالية من اأخطاء جوهرية.

يت�سم���ن التدقي���ق القيام باإج���راءات للح�سول على بّينات تدقيق ثبوتية للمبالغ والإف�ساحات يف القوائم املالية املوح���دة. ت�ستند الإجراءات املختارة اإىل تقدير مدقق 
احل�ساب���ات، مب���ا يف ذلك تقييم خماط���ر الأخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية املوحدة ، �سواء كانت نا�سئة عن احتيال اأو عن خطاأ، وعند القيام بتقييم تلك املخاطر، 
ياأخ���ذ مدق���ق احل�سابات يف الإعتبار اإج���راءات الرقابة الداخلية لل�سركة واملتعلقة بالإعداد والع�ر�ض العادل للقوائ���م املالية املوحدة ، وذلك لغر�ض ت�سميم اإجراءات 
التدقي���ق املنا�سب���ة ح�سب الظروف، ولي�ض لغر�ض اإبداء راأي ح���ول فعالية الرقابة الداخلية لدى ال�سركة. يت�سمن التدقيق كذل���ك تقييم ملئمة ال�سيا�سات املحا�سبية 

املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�سبية املعدة من قبل الإدارة، وكذلك تقييم العر�ض الإجمايل للقوائم املالية املوحدة.

نعتقد اأن بّينات التدقيق الثبوتية التي ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفر اأ�سا�سًا لراأينا حول التدقيق.
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 "تتمة" تقرير مدقق الحسابات املستقل

 
 
 

 الررأي
لشرررركة بيرزيرررت ليرررنا ة األدويرررة املالةااااة املوحااادة تلهاااار بصاااو ة إادلااااة، مااا  جمةاااا الناااوايي ال و ريااااة، املركاااز املاااالي  قاااوائمفاااي  أينااااا، أ  ال

وتااادفقا يا النقدياااة لكلسااانة املنهيةاااة بااا لل  وأدائياااا املاااالي 2014كاااانو  الول  31كماااا فاااي  ة ل رررا املسررراهمة العامرررة املحررردودة والشرررركات التابعررر
 التا ي  وفقا لكلمعايير الدولةة لكلتقا ير املالةة.

 
 املتطلبات القانونية دول  تقرير 

الشااااركة تحااااتف  بقةااااود  أ وبرأينااااا  ،باإلضااااافة إلااااق مااااا تقاااادت، فقااااد حصااااكلنا إ ااااق املعكلومااااات واإليضاااااحات التاااات  أينا ااااا ضاااارو ية لداء مهمتنااااا
وفاي حادود املعكلوماات التات تاوفرت لادينا لام تقاا  ،املرفقاة املوحادة املالةاة قاوائموس ةت محاابةة منلمة بصو ة أصولةة وإي متفقاة ماا ال

 كز ا املالي.مر كلشركة والتت قد تؤار بشنل جو ر  إ ق نشاط الشركة أو إ ق نلات الداخ ي لالمقالفات لحنات قانو  الشركات و 

 

 

 

           سابا و شررررركاهم

 فلسطين - رام هللا
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وتااادفقا يا النقدياااة لكلسااانة املنهيةاااة بااا لل  وأدائياااا املاااالي 2014كاااانو  الول  31كماااا فاااي  ة ل رررا املسررراهمة العامرررة املحررردودة والشرررركات التابعررر
 التا ي  وفقا لكلمعايير الدولةة لكلتقا ير املالةة.

 
 املتطلبات القانونية دول  تقرير 

الشااااركة تحااااتف  بقةااااود  أ وبرأينااااا  ،باإلضااااافة إلااااق مااااا تقاااادت، فقااااد حصااااكلنا إ ااااق املعكلومااااات واإليضاااااحات التاااات  أينا ااااا ضاااارو ية لداء مهمتنااااا
وفاي حادود املعكلوماات التات تاوفرت لادينا لام تقاا  ،املرفقاة املوحادة املالةاة قاوائموس ةت محاابةة منلمة بصو ة أصولةة وإي متفقاة ماا ال

 كز ا املالي.مر كلشركة والتت قد تؤار بشنل جو ر  إ ق نشاط الشركة أو إ ق نلات الداخ ي لالمقالفات لحنات قانو  الشركات و 

 

 

 

           سابا و شررررركاهم

 فلسطين - رام هللا

 
 

 يعقوب اليوسف
   96)رخية رقم 

  2015شباط 10

  

 

 
 
 
 
 
 
   

تقرير مدقق الحسابات المستقل “تتمة”

الـراأي
يف راأين����ا، اأن القوائ���م املالي�ة املوحدة تظه�ر ب�سورة عادل�ة، من جميع النواحي اجلوهري�ة، املركز املايل ل�سركة بريزيت ل�سناعة الأدوية امل�ساهمة العامة 
املحدودة وال�سركات التابعة لها  كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١٤ واأدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايري الدولية للتقارير 

املالية.

تقرير حول املتطلبات القانونية
بالإ�سافة اإىل ما تقدم، فقد ح�سلنا على املعلومات والإي�ساحات التي راأيناها �سرورية لأداء مهمتنا، وبراأينا اأن ال�سركة حتتفظ بقيود و�سجلت حما�سبية 
منظم���ة ب�س���ورة اأ�سولية وهي متفقة مع القوائم املالية املوحدة املرفقة، ويف حدود املعلومات التي توف���رت لدينا مل تقع خمالفات لأحكام قانون ال�سركات 

والنظام الداخلي لل�سركة والتي قد توؤثر ب�سكل جوهري على ن�ساط ال�سركة اأو على مركزها املايل.

�ضابا و �ضــــركاهم

رام اهلل - فل�ضطني

يعقوب اليو�ضف

رخ�ضة رقم )96( 

10�ضباط 201٥ 
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شركة بيرزيت لألدوية

المساهمة العامة المحدودة

وشركاتها التابعة

رام اهلل ـ فلسطين

قائمة املركز املايل املوحدة

كما يف 31 كانون الأول 2014
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شركة بيرزيت لألدوية

المساهمة العامة المحدودة

وشركاتها التابعة

رام اهلل ـ فلسطين

قائمة املركز املايل املوحدة

كما يف 31 كانون الأول 2014

اإن الإي�ساحات املرفقة من رقم )١( اإىل رقم )٢9( ت�سكل جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة الدخل والدخل ال�ضامل الآخر املوحدة

لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2014

شركة بيرزيت لألدوية

المساهمة العامة المحدودة

وشركاتها التابعة

رام اهلل ـ فلسطين
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قائمة التغ

لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2014

اإن الي�ساحات املرفقة من رقم )١( اىل رقم )٢9( ت�سكل جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة

لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2014

شركة بيرزيت لألدوية

المساهمة العامة المحدودة

وشركاتها التابعة

رام اهلل ـ فلسطين
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اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة  

لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2014

شركة بيرزيت لألدوية

المساهمة العامة المحدودة

وشركاتها التابعة

رام اهلل ـ فلسطين
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اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة  

لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2014

1.  عام 
 �سرك���ة بريزي���ت ل�سناع���ة الأدوي���ة امل�ساهم���ة العام���ة ه���ي �سرك���ة عامل���ة يف فل�سط���ني وم�سجل���ة ل���دى مراق���ب ال�س���ركات حت���ت رق���م 56٢6٠٠١٢٢. 

و من اأهم غاياتها ت�سنيع كافة اأنواع الأدوية والإجتار بها.

بتاري���خ ١3 اأي���ار ٢٠٠٤ ق���ررت الهيئة العامة يف اإجتماعها غري العادي رف���ع راأ�سمال ال�سركة من مليون دينار اأردين لي�سب���ح ١٠ مليون  دينار اأردين بقيمة 
اأ�سمية دينار اأردين لل�سهم الواحد وذلك بر�سملة الإحتياطيات املحفوظة لديها وطرح باقي الأ�سهم البالغة ١،٢73،٠٠٠ �سهما للإكتتاب العام. خلل �سنة 
٢٠٠6 مت ر�سمل���ة ١،٠٠٠،٠٠٠ دين���ار اأردين من الأرباح لي�سبح راأ�ض املال الأ�سهمي ١١،٠٠٠،٠٠٠ دين���ار اأردين وخلل �سنة ٢٠٠8 مت ر�سملة ١،١٠٠،٠٠٠ 

دينار اأردين من الأرباح لي�سبح راأ�ض املال الأ�سهمي ١٢،١٠٠،٠٠٠ دينار اأردين.

بتاري���خ ٢ اأي���ار ٢٠١١ ق���ررت الهيئة العامة يف اإجتماعها غري العادي رف���ع راأ�سمال ال�سركة من ١٢،١٠٠،٠٠٠ دين���ار اأردين اإىل ١3،١٠٠،٠٠٠ دينار اأردين 
وذل���ك من خ���لل توزيع 9٠7،5٠٠ �سهمًا على امل�ساهمني كاأ�سهم جماني���ة واإبقاء 9٢،5٠٠ �سهمًا حتت ت�سرف جمل����ض الإدارة، وعليه فقد اأ�سبح راأ�سمال 
ال�سرك���ة م���ع نهاية �سن���ة ٢٠١١ ما قيمته ١3،٠66،١٤5 دينار اأردين ويعادل ١3،٠66،١٤5 �سهمًا، ومع نهاي���ة �سنة ٢٠١٢ بلغ راأ�ض املال ١3،١٠٠،٠٠٠ دينار 

اأردين.

بتاريخ 9 ني�سان ٢٠١3، قررت الهيئة العامة يف اجتماعها غري العادي حتويل العملة الأ�سا�سية لل�سركة من الدينار الأردين اإىل الدولر الأمريكي وبذلك مت 
حتوي���ل راأ����ض املال من ١3،١٠٠،٠٠٠ دينار اأردين اإىل ١8،5٠٢،8٢5 دولر اأمريكي موزعة عل���ى  ١8،5٠٢،8٢5 �سهمًا، كما قررت الهيئة العامة كذلك رفع 
راأ����ض امل���ال من ١8،5٠٢،8٢5 دولر اأمريك���ي اإىل ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ دولر اأمريكي، اأي بزيادة قدرها  ١،٤97،١75 دولر اأمريكي على اأن  يتم الكتتاب يف هذه 

الأ�سهم يف امل�ستقبل، حيث مل يتم الكتتاب بهذه الأ�سهم حتى تاريخ القوائم املالية.

واف���ق جمل����ض اإدارة ال�سركة عل���ى القوائم املالية لل�سنة املنتهية يف 3١ كان���ون الأول ٢٠١٤ وذلك يف جل�سته املنعقدة بتاري���خ ١٠ �سباط ٢٠١5، هذا و�سيتم 
عر�ض القوائم املالية على الهيئة العامة يف اإجتماعها ال�سنوي وذلك للح�سول على موافقة الهيئة العامة على هذه القوائم املالية.

2.  تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة 

2. 1  معاييــر التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة والتي ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية 
الموحدة:

 ت�����م اتب����اع معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة التالية يف اعداد القوائم املالي���ة املوحدة للمجموعة، والتي مل توؤثر ب�سكل جوهري على املبالغ 
والف�ساحات الواردة يف القوائم املالية املوحدة، علمًا باأنه قد يكون لها تاأثري على املعاجل��ة املحا�سبي���ة للمعام��لت والرتتيبات امل�ستقبلي�ة:

التعديلت على معيار املحا�سبة الدويل رقم )3٢(: عر�ض الدوات املالية – التقا�ض بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية.

تو�س���ح ه���ذه التعديلت املتطلبات املتعلقة بالتقا�ض بني املوج���ودات املالية واملطلوبات املالية، وحتديدا معنى احلق���وق القانونية امللزمة للتقا�ض، التحقق 
والت�سوية يف نف�ض الوقت.

شركة بيرزيت لألدوية

المساهمة العامة المحدودة

وشركاتها التابعة

رام اهلل ـ فلسطين
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اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة  

لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2014

2.  تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة )تتمة(

2. 1  معاييــر التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة والتي ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية 
الموحدة )تتمة(

 
تلغي هذه التعديلت متطلبات الف�ساح عن املبلغ القابل لل�سرتداد 
لوحدة توليد النقد والتي وزع���ت ال�سهرة او املوجودات غري امللمو�سة 
ذات العمر الزمني غري املحدد بناءا عليها يف حالة عدم وجود تدين 
اأو ع���دم ا�ستعادة قيمة الت���دين لوحدة توليد النق���د املتعلقة بها. كما 
قدمت هذه التعديلت متطلبات اإف�ساح اإ�سافية والتي تكون ملئمة 
عندما يك���ون املبلغ القابل لل�سرتداد للأ�س���ل او لوحدة توليد النقد 

يقا�ض بالقيمة العادلة مطروحا منه تكاليف ال�ستبعاد.

التعديلت على معيار املحا�سبة الدويل رقم )36(: التدين يف املوجودات – 
الف�ساحات حول املبلغ القابل لل�سرتداد للموجودات غري املالية. 

ج���اءت هذه التعديلت للتخفيف م���ن متطلبات التوقف عن حما�سبة 
التح���وط عندم���ا تكون امل�ستق���ة املالية واملح���ددة كاأداة حتوط قد مت 
ا�ستبداله���ا �سمن ظروف معينة، كم���ا و�سحت هذه التعديلت اأن اأي 
تغ���ري يف القيمة العادلة للم�ستقة املالية املحددة كاأداة حتوط النا�سئ 
ع���ن التبادل يج���ب ان يوؤخذ بعني العتبار عن���د تقييم وقيا�ض فعالية 

التحوط.

التعدي���لت عل���ى معي���ار املحا�سب���ة ال���دويل رق���م )39(: الأدوات املالي���ة: 
العرتاف والقيا�ض -تبادل امل�ستقات وحما�سبة التحوط.

تتعل���ق التعدي���لت احلا�سلة على املعيار ال���دويل للتقارير املالية رقم 
)١٠( بتعري���ف املن�س���اآت ال�ستثمارية، وتتطلب تل���ك التعديلت من 
املن�ساآت الت���ي ينطبق عليها تعريف املن�ساآت ال�ستثمارية عدم توحيد 
اعم���ال ال�س���ركات التابعة له���ا والعرتاف به���ا وفقا للقيم���ة العادلة 
من خ���لل الأرباح واخل�سائر يف قوائمها املالي���ة املنف�سلة واملوحدة.  
ونتيجة لذلك مت اإ�سافة بع�ض التعديلت على املعيار الدويل للتقارير 
املالي���ة رق���م )١٢( واملعيار املحا�سب���ي الدويل رق���م )٢7( للتعريف 

مبتطلبات الف�ساح اجلديدة لتلك املن�ساآت ال�ستثمارية.

التعدي���لت عل���ى املعاي���ري الدولي���ة للتقاري���ر املالي���ة اأرق���ام )١٠( و )١٢( 
-القوائ���م املالي���ة املوح���دة والإف�ساح ع���ن احل�س�ض يف املن�س���اآت الأخرى 
ومعي���ار املحا�سب���ة الدويل رق���م )٢7(: القوائ���م املالية املنف�سل���ة واملتعلقة 

باملن�ساآت ال�ستثمارية. 

شركة بيرزيت لألدوية

المساهمة العامة المحدودة

وشركاتها التابعة

رام اهلل ـ فلسطين



36 | التقرير ال�سنوي ٢٠١٤    

اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة  

لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2014

2.  تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة )تتمة(

2. 2  معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد:

مل تقم املجموعة بتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة الواردة اأدناه ال�سادرة واجلاهزة للتطبيق املبكر لكن غري �سارية املفعول بعد:

اأول كانون الثاين ٢٠١7 

�سارية املفعول لل�سنوات 

املالية التي تبداأ يف اأو بعد

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )١5(: الإيرادات من العقود مع العملء.

اأول كانون الثاين ٢٠١8 املعي���ار ال���دويل للتقارير املالية رق���م )9(: الأدوات املالي���ة )٢٠١٤(: �سدرت الن�سخة 
النهائية لهذا املعيار يف �سهر متوز ٢٠١٤ وطرحت ما يلي:

ت�سني���ف جدي���د لأدوات الدي���ن املحتفظ به���ا بغر�ض حت�سي���ل التدفقات . ١
النقدي���ة املتعاق���د عليه���ا م���ع اإمكانية البي���ع، حيث يت���م ت�سنيفه���ا �سمن 

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خلل الدخل ال�سامل الخر.

تطبي���ق منوذج اخل�سارة املتوقعة لحت�ساب خ�س���ارة تدين املوجودات املالية . ٢
وذل���ك من خلل ثلثة مراحل تبداأ بتحدي���د خ�سارة التدين املتوقعة خلل 
الثني ع�س���ر �سهرا التالية لتاريخ العرتاف املبدئي بالت�سهيلت الئتمانية 
ومن ثم حتديد خ�سارة التدين يف حال زيادة خماطر الت�سهيلت الئتمانية 
ب�سكل جوهري وقبل ان ت�سبح هذه الت�سهيلت غري عاملة واملرحلة الأخرية 

عندما ت�سبح الت�سهيلت الئتمانية غري عاملة ب�سكل فعلي.

اأول كانون الثاين ٢٠١6 التعدي���لت عل���ى املعيار ال���دويل للتقاري���ر املالية رق���م )١١(: حما�سب���ة �سراء 
احل�س�ض يف العمليات امل�سرتكة.

اأول كانون الثاين ٢٠١6 التعدي���لت على معي���ار املحا�سبة ال���دويل رق��م )١6( ومعي���ار املحا�سبة الدويل 
رق��م )٤١(: الزراعة – النباتات املنتجة.

شركة بيرزيت لألدوية

المساهمة العامة المحدودة

وشركاتها التابعة

رام اهلل ـ فلسطين
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اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة 

لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2014

2.  تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة )تتمة(

2. 2  معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد )تتمة(

اأول كانون الثاين ٢٠١6 التعديلت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )١٠( ومعيار املحا�سبة الدويل 
رق�����م )٢8(: الأرب���اح او اخل�سائر الناجمة عن بيع الأ�س���ول او امل�ساهمة بها بني 

امل�ستثمر و�سركاته التابعة او ا�ستثماراته امل�سرتكة. 

اأول كانون الثاين ٢٠١6 التعديلت على معيار املحا�سبة الدويل رق��م )٢7(: ال�سماح للمن�ساآت باملحا�سبة 
ع���ن ال�ستثمارات يف ال�سركات التابعة، امل�ساريع امل�سرتكة وال�سركات الزميلة اما 
بالكلفة وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9( او با�ستخدام طريقة حقوق 

امللكية يف القوائم املالية املنف�سلة.     

اأول كانون الثاين ٢٠١6 التعديلت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )١٠( واملعيار الدويل للتقارير 
املالي���ة رق�����م )١٢( ومعي���ار املحا�سبة الدويل رق�����م )٢8(: اجلوان���ب اخلا�سة 

بتطبيق ال�ستثناء من التوحيد يف ال�سركات ال�ستثمارية. 

اأول كانون الثاين ٢٠١6 التعدي���لت على معيار املحا�سبة الدويل رق�����م )١(: املعوقات التي تواجه معدي 
القوائم املالية الذين ي�ستخدمون تقديراتهم عند اعداد التقارير املالية اخلا�سة 

بهم.

اأول متوز ٢٠١6  حت�سين���ات عل���ى املعايري الدولي���ة للتقارير املالي���ة ال�سادرة يف الع���وام ٢٠١٢-
.٢٠١٤

اأول متوز ٢٠١٤

حت�سين���ات عل���ى املعايري الدولي���ة للتقارير املالي���ة ال�سادرة يف الع���وام ٢٠١٠-
٢٠١٢ واملتعلق���ة باملعايري الدولية للتقارير املالية ارقام )٢( و)3( و)8( و )١3( 

ومعايري املحا�سبة الدولية ارقام )١6( و)٢٤( و)38(.

شركة بيرزيت لألدوية

المساهمة العامة المحدودة
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اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة 

لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2014

2.  تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة )تتمة(

2. 2   معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد )تتمة(

اأول متوز ٢٠١٤ حت�سين���ات عل���ى املعايري الدولي���ة للتقارير املالي���ة ال�سادرة يف الع���وام ٢٠١١-
٢٠١3 واملتعلقة باملعايري الدولية للتقارير املالية ارقام )١( و)3( و)١3( ومعيار 

املحا�سبة الدويل رقم )٤٠(.

اأول متوز ٢٠١٤ التعدي���لت عل���ى معي���ار املحا�سبة الدويل رق�����م )١9(: مناف���ع املوظفني تو�سح 
كيفي���ة العرتاف مب�ساهم���ة املوظفني او الأطراف اخلارجي���ة املرتبطة باخلدمة 

من حيث توزيعها على مدة اخلدمة.

تتوق���ع اإدارة املجموع���ة اأن يتم تطبيق املعاي���ري املبينة اأعله يف اإعداد القوائم املالية املوحدة عند تاريخ �سريان كل منها دون اأن حتدث هذه املعايري اأي اأثر 
جوه���ري على القوائ���م املالية املوحدة للمجموعة با�ستثناء تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )١5( واملعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9(، حيث 
تتوق���ع الدارة ان يت���م تطبيقهما  يف القوائم املالية املوحدة للمجموعة خلل الف���رتات املالية الذي تبداأ يف اأو بعد الأول من كانون الثاين  ٢٠١7 والأول من 
كانون الثاين ٢٠١8 على التوايل، علما باأنه قد يكون لهما اأثر جوهري على املبالغ والف�ساحات الواردة يف القوائم املالية املوحدة  واملتعلقة باليرادات من 
العق���ود م���ع العملء واملوج���ودات واملطلوبات املالية للمجموعة، اإل اأنه من غري العملي اأن يتم تقدير اأث���ر تطبيق ذلك يف الوقت احلايل ب�سكل معقول حلني 

قيام الإدارة باإ�ستكمال الدرا�سة التف�سيلية لتطبيق هذين املعيارين على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.

3. أهم السياسات المحاسبية 

3. 1  بيان اإللتزام 
مت اإعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية )IFRS( ووفقًا للقوانني املحلية النافذة.

3. 2  أسس اإلعداد 
مت اإع���داد القوائ���م املالية املوحدة املرفقة طبقًا ملب���داأ التكلفة التاريخية با�ستثناء بع����ض الأدوات املالية والإ�ستثمارات العقارية للبي���ع املقا�سة بقيم اإعادة 
التقييم اأو بالقيمة العادلة كما يف نهايةالفرتة املالية ، كما هو مو�سح يف ال�سيا�سات املحا�سبية اأدناه. تعتمد التكلفة التاريخية ب�سكل عام على القيمة العادلة 

للمقابل املدفوع مقابل املوجودات والب�سائع واخلدمات.

ُتعرف القيمة العادلة بال�سعر الذي �سيتم قب�سه لبيع اأي من املوجودات اأو دفعه لتحويل اأي من املطلوبات �سمن معاملة منظمة بني املت�ساركني يف ال�سوق يف 
تاريخ القيا�ض، بغ�ض النظر عما اإذا كان ال�سعر ميكن حتقيقه بطريقة مبا�سرة اأو كان مقدرًا با�ستخدام اأ�سلوب تقييم اآخر، وعند تقدير القيمة العادلة لأي 
م���ن املوج���ودات اأو املطلوبات، تاأخد ال�سركة بعني العتبار تلك العوامل عند ت�سعري الأ�سل اأو الإلتزام يف تاريخ القيا�ض. مت حتديد القيمة العادلة لأغرا�ض 
القيا����ض و/اأو الإف�س���اح يف هذه القوائم املالية املوحدة على ذلك الأ�سا�ض، با�ستثناء القيا�سات الت����ي تت�سابه مع القيمة العادلة ولكنها لي�ست قيمة عادلة، 

مثل القيمة امل�ستخدمة يف املعيار املحا�سبي الدويل رقم )36(.
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اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة 

لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2014

3.  أهم السياسات المحاسبية  )تتمة(

3. 2  أسس اإلعداد )تتمة(

ُت�سنف قيا�سات القيمة العادلة، لأغرا�ض اإعداد التقارير املالية، اإىل امل�ستوى ا اأو ٢ اأو 3 بناًء على مدى و�سوح املدخلت بالن�سبة لقيا�سات القيمة العادلة 
واأهمية املدخلت بالن�سبة لقيا�سات القيمة العادلة بالكامل، وهي حمددة كما ي�لي:

•  مدخالت امل�ضتوى 1 : وهي املدخلت امل�ستنبطة من الأ�سعار املدرجة )غي�ر املعّدلة( ملوجودات اأو مطلوبات مطابقة يف اأ�سواق ن�سطة والت�ي ميكن 	
للمن�ساأة احل�سول عليها يف تاريخ القيا�ض؛

•  مدخالت امل�ضتوى 2 : وهي املدخلت امل�ستنبطة من البيانات عدا عن الأ�سعار املدرجة امل�ستخدمة يف امل�ستوى ١ وامللحظة للموجودات اأو 	
املطلوبات، �سواء بطريقة مبا�سرة اأو غي�ر مبا�سرة؛ و

•  مدخالت امل�ضتوى 3 : وهي مدخلت للموجودات اأو املطلوبات ل تعتمد على اأ�سعار ال�سوق امللحوظة.	
اإن الدولر الأمريكي هو عملة اإظهار القوائم املالية والذي ميثل العملة الرئي�سية لل�سركة.

اإن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف ال�سركات التابعة متماثلة مع تلك ال�سيا�سات املطبقة يف ال�سركة الأم.

اإن ال�سيا�س���ات املحا�سبي���ة املتبعة خلل ال�سن���ة متماثلة مع تلك ال�سيا�سات املتبعة يف ال�سن���ة ال�سابقة با�ستثناء اأثر تطبيق املعاي���ري الدولية للتقارير املالية 
اجلديدة )اإي�ساح ٢(.

3. 3  أسس توحيد القوائم المالية

تتاأل���ف القوائ���م املالية املوح���دة اخلا�سة باملجموعة من القوائم املالية ل�سركة ب���ري زيت للأدوية امل�ساهمة العامة املحدودة وم���ن القوائم املالية ل�سركاتها 
التابعة التي متتلك فيها ال�سركة حق ال�سيطرة وهي )�سركة فل�سطني للطباعة والن�سر امل�ساهمة اخل�سو�سية املحدودة، و�سركة ميدك�ض للتجهيزات الطبية 

امل�ساهمة اخل�سو�سية املحدودة(.

تتحقق ال�ضيطرة عندما يكون للمجموعة:
• القدرة على التحكم باملن�ساأة امل�ستثمر بها،	
• ن�سوء حق للمجموعة يف العوائد املتغرية نتيجة لرتباطها باملن�ساأة امل�ستثمر بها، و	
• القدرة على التحكم يف املن�ساأة امل�ستثمر بها بغر�ض التاأثري على عوائد امل�ستثمر.	

تقوم املجموعة باإعادة تقييم ما اإذا كانت ت�سيطر على اأي من املن�ساآت امل�ستثمر بها اأم ل، وما اإذا كانت احلقائق والظروف ت�سري اإىل حدوث تغريات على 
واحد اأو اأكرث من عنا�سر ال�سيطرة امل�سار اإليها اأعله.

عندم���ا تق���ل حقوق الت�سويت اخلا�سة باملجموعة يف اأي من املن�س���اآت امل�ستثمر بها عن اأغلبية حقوق الت�سويت بها، فيك���ون للمجموعة ال�سيطرة على تلك 
املن�ساأة امل�ستثمر بها عندما تكون حقوق الت�سويت كافية ملنحها قدرة عملية لتوجيه الأن�سطة ذات ال�سلة باملن�ساأة امل�ستثمر بها ب�سكل منفرد.
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اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة 

لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2014

3.  أهم السياسات المحاسبية )تتمة(

3. 3   أسس توحيد القوائم المالية )تتمة(

تاأخ���ذ املجموع���ة بعني العتبار كافة احلقائ���ق والظروف ذات ال�سلة عند تقييم ما اإذا كان للمجموعة حقوق الت�سويت يف املن�ساأة امل�ستثمر بها اأم ل ب�سكل 
كاٍف ملنحها ال�سيطرة. ت�سمل تلك احلقائق والظروف ما يلي:

• حجم حقوق الت�سويت التي متتلكها املجموعة بالن�سبة حلجم ومدى ملكية حاملي حقوق الت�سويت الآخرين،	
• حقوق الت�سويت املحتملة التي متتلكها املجموعة وحاملي حقوق الت�سويت الآخرين والأطراف الآخرى،	
• احلقوق النا�سئة من الرتتيبات التعاقدية الأخرى، و	
• اأي���ة حقائ���ق وظروف اإ�سافية قد ت�سري اإىل اأن املجموعة لديها، اأو لي�ض لديها، القدرة احلالي���ة على توجيه الأن�سطة ذات ال�سلة وقت احلاجة لتخاذ 	

قرارات، مبا يف ذلك كيفية الت�سويت يف اجتماعات امل�ساهمني ال�سابقة.

تب���داأ عملي���ة توحيد ال�سركة التابع���ة عندما حت�سل املجموعة على ال�سيط���رة على تلك ال�سركة التابع���ة، بينما تتوقف تلك العملي���ة عندما تفقد املجموعة 
ال�سيط���رة عل���ى ال�سركة التابعة. وعلى وج���ه اخل�سو�ض، يتم ت�سمني اإيرادات وم�ساري���ف ال�سركة التابعة امل�ستحوذة اأو امل�ستبع���دة خلل ال�سنة يف قائمة 
الدخل املوحدة وقائمة الدخل ال�سامل املوحدة من تاريخ ح�سول املجموعة على حق ال�سيطرة حتى التاريخ الذي تنقطع فيه �سيطرة املجموعة على ال�سركة 

الت�ابعة.

اإن الرب���ح اأو اخل�س���ارة وكل عن�س���ر من عنا�سر الدخ���ل ال�سامل الأخرى موزعة على مالك���ي املجموعة ومالكي احل�س�ض غ���ري امل�سيطرة. اإجمايل الدخل 
ال�سامل لل�سركة التابعة موزع على مالكي املجموعة والأطراف غري امل�سيطرة حتى لو اأدى ذلك اإىل حدوث عجز يف اأر�سدة الأطراف غري امل�سيطرة. حيثما 

لزم الأمر، يتم اإجراء تعديلت على القوائم املالية لل�سركات التابعة لكي تتلئم �سيا�ساتها املحا�سبية مع تلك امل�ستخدمة من قبل املجموعة.

يتم اإ�ستبعاد جميع املعاملت مبا يف ذلك الأ�سول واللتزامات وحقوق امللكية والأرباح وامل�ساريف والتدفقات النقدية الناجتة عن املعاملت الداخلية بني 
ال�سركة الأم وال�سركات التابعة لها عند التوحيد.

شركة بيرزيت لألدوية

المساهمة العامة المحدودة

وشركاتها التابعة

رام اهلل ـ فلسطين



  �سركة بريزيت للأدويه | 41     

اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة 

لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2014

3.  أهم السياسات المحاسبية )تتمة(

3. 3  أسس توحيد القوائم المالية )تتمة(

اإن تفا�سيل ال�سركات التابعة كما يلي:

ال�ضنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2014
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اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة  

لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2014

3.  أهم السياسات المحاسبية )تتمة(

3. 4  المعامالت بالعمالت األجنبية

حتتف���ظ ال�سرك���ة بقيود و�سجلت حما�سبية منظمة بالدولر الأمريكي، ه���ذا وقد متت ترجمة املعاملت املالية من ال�سيق���ل الإ�سرائيلي والدينار الأردين 
وباقي العملت الأجنبية وفقا للأ�س�ض التالية:

• املعاملت املالية بال�سيقل الإ�سرائيلي وباقي العملت الأخرى وذلك ح�سب �سعر التحويل ال�سائد بتاريخ كل معاملة.	
• اأر�س���دة املوج���ودات واملطلوبات املتداولة كما يف 3١ كان���ون الأول ٢٠١٤ والقائمة فعل بال�سيقل الإ�سرائيلي والعم���لت الأخرى )باإ�ستثناء امل�ساريف 	

املدفوعة مقدما واملمتلكات والآلت واملعدات( يتم حتويلها على اأ�سا�ض �سعر حتويل الدولر الأمريكي ال�ساري كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١٤.
•  يتم قيد فروقات العملة يف قائمة الدخل.	

ه���ذا، وحتتفظ ال�سركات التابعة بقيود و�سجلت حما�سبية منظم���ة بال�سيقل الإ�سرائيلي وقد جرى ترجمة املوقف املايل ونتائج اأعمال هذه ال�سركات على 
اأ�سا����ض �سع���ر �سرف ال�سيق���ل مقابل الدولر كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١٤، اأما فرق ترجمة القوائم املالية لل�س���ركات التابعة اإىل الدولر  الأمريكي فيظهر 

يف حقوق امللكية.

3. 5   إنتفاعات الموظفين

خم�ض�س تعوي�س  نهاية خدمة املوظفني
يتم التخ�سي�ض لتعوي�سات نهاية اخلدمة للموظفني ح�سب قانون العمل الفل�سطيني رقم 7  ل�سنة ٢٠٠٠ وذلك بواقع راتب �سهر عن كل �سنة خدمة حمت�سبة على اآخر 

راتب.

�ضندوق توفري املوظفني
ي�سم���ل نظ���ام �سندوق توفري املوظفني جميع العاملني يف ال�سركة حيث يتم اإقتطاع ن�سبة 6% م���ن الراتب الأ�سا�سي للموظف وت�ساهم ال�سركة بنف�ض الن�سبة 
ويت���م اإي���داع الإقتطاعات وم�ساهمة ال�سرك���ة  يف �سندوق خا�ض يدار من قبل جلنة من املوظفني والإدارة ، اإن موجودات ومطلوبات هذا ال�سندوق ل تظهر 

�سمن القوائم املالية املرفقة كون ال�سركة تقوم بتحويل التزاماتها جتاه هذا ال�سندوق ب�سكل �سهري.

3. 6  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

يتم تقدير خم�س�ض الديون امل�سكوك يف حت�سيلها من قبل اإدارة ال�سركة، وتقوم اإدارة ال�سركة مبراجعة دورية لهذا املخ�س�ض لفح�ض مدى كفايته.

يت���م اإظهار الذمم املدين���ة املختلفة بال�سايف من خم�س�ض الديون امل�سكوك يف حت�سيلها وذلك عند توفر دليل مو�سوعي لدى الإدارة ي�سري اىل اإنخفا�ض 
قيمة الأ�سل.
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3. 7  البضاعة

يتم ت�سعري الب�ساعة بالكلفة اأو القيمة التح�سيلية اأيهما اأقل ح�سب طريقة الوارد اأول ي�سرف اأول يف حتديد الكلفة والتي ت�سمل جميع امل�ساريف اللزمة 
وال�سرورية لتح�سري الب�ساعة للبيع، ويتم اإحت�ساب القيمة التح�سيلية اإعتمادا على اأ�سعار البيع بعد تنزيل امل�ساريف املتوقعة لإمتام عملية البيع.

يت���م ت�سع���ري الب�ساعة حتت الت�سنيع على اأ�سا�ض متو�سط كلفة الإنتاج وت�سم���ل تكاليف الإنتاج تكلفة املواد املبا�سرة، الأجور املبا�سرة والتكاليف غري املبا�سرة التي يتم 
تكبدها يف مراحل الإنتاج املختلفة لإنتاج ب�سائع جاهزة ومعدة للبيع.

3. 8  ممتلكات وآالت ومعدات

• تظهر اأر�ض امل�سنع والإ�ستثمارات يف الأرا�سي املقتناة بهدف التو�سع يف اأعمال ال�سركة  بالتكلفة التاريخية.	
• تظهر تكاليف الأعمال حتت التنفيذ بالتكلفة ناق�سا اأية خ�سائر ناجتة عن الإنخفا�ض يف القيمة، وكما هو احلال مع املمتلكات الأخرى فان اإ�ستهلك 	

هذه الأ�سول يبداأ عندما ت�سبح جاهزة للإ�ستخدام الذي اأن�ساأت من اأجله.
• تظهر املمتلكات  والآلت واملعدات الأخرى بالتكلفة بعد تنزيل الإ�ستهلك املرتاكم واأية خ�سائر ناجتة عن الإنخفا�ض يف القيمة. 	
•  يت���م اإحت�س���اب الإ�ستهلك به���دف اإطفاء قيمة املمتلكات والآلت واملع���دات )باإ�ستثناء الأرا�سي( بطريقة الق�سط الثاب���ت على مدى العمر الإنتاجي 	

املتوقع لها ومبعدلت �سنوية ترتاوح بني ٢% و ٢٠% كما يلي:

الن�ضبة ال�ضنوية
٢ %اأبنية واإن�ساءات

7 - ٢٠%اأثاث واأجهزة مكتبية
١٠ %اآلت ومعدات مكتبية

١5 %�سيارات

خ���لل �سن���ة ٢٠١٤ اأجرت ال�سركة درا�سة تف�سيلي���ة لبنود املوجودات الثابتة وبالتايل مت اإع���ادة ت�سنيف م�سروف ال�ستهلك ل�سن���ة ٢٠١٤ على مراكز الكلفة ح�سب 
الدرا�سة. مل يجري اإعادة ت�سنيف م�سروف ال�ستهلك ل�سنة ٢٠١3.

• عندم���ا يق���ل املبلغ املمكن اإ�سرتداده من اأي م���ن املمتلكات عن �سايف قيمتها الدفرتية فاإنه يتم تخفي�ض قيمتها اإىل القيمة املمكن اإ�سرتدادها وت�سجل 	
قيمة التدين يف قائمة الدخل.

• يت���م مراجع���ة العمر الإنتاجي للممتلكات والآلت واملعدات يف نهاية كل ع���ام، فاإذا كانت توقعات العمر الإنتاجي تختلف عن التقديرات املعدة �سابقا، 	
يتم اإظهار اأي تغري يف هذه التقديرات خلل الفرتة املالية التي مت فيها التغري والفرتات امل�ستقبلية.

• يت���م قي���د الأرب���اح و/اأو اخل�سائر الناجتة عن بيع اأو اإ�ستبعاد املمتل���كات والآلت واملعدات، والتي متثل الفرق بني متح�س���لت البيع والقيمة الدفرتية 	
للأ�سل �سمن قائمة الدخل.
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3. 9  إستثمارات عقارية

ال�ستثم���ارات العقاري���ة ه���ي ممتلكات حمتفظ بها به���دف الإ�ستفادة من الإرتفاع يف قيمتها مب���رور الزمن، وتظهر بقيمتها العادل���ة كما يف تاريخ القوائم 
املالية. يتم اإعادة تقييم الإ�ستثمارات يف الأرا�سي بح�سب �سعر ال�سوق بناءا على تقارير خممنني معتمدين، ويتم اإظهار الفرق بني القيمة العادلة والقيمة 

الدفرتية يف قائمة الدخل.

3. 10  الموجودات المالية للمتاجرة والمتوفرة للبيع

املوج���ودات املالية املتوف���رة للبيع هي اإ�ستثمارات حتمل �سفة »متوفرة للبيع« وتكون غري موؤهلة لتظهر كاإ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خلل قائمة الدخل 
اأو حمتفظ بها لتاريخ الإ�ستحقاق. ميكن بيع هذه الإ�ستثمارات عند احلاجة لل�سيولة اأو ب�سبب التغريات يف اأحوال ال�سوق. تتاألف املوجودات املالية املتوفرة 

للبيع من اأدوات ملكية )اأ�سهم(.

يتم ت�سجيل املوجودات املالية للمتاجرة واملوجودات املالية املتوفرة للبيع بالقيمة العادلة م�سافًا اإليها م�ساريف الإقتناء عند ال�سراء ويعاد تقييمها بتاريخ 
القوائ���م املالي���ة بالقيمة العادلة، ويظهر التغري يف القيم���ة العادلة للموجودات املالية للمتاجرة يف قائمة الدخل، اأما التغ���ري يف القيمة العادلة للموجودات 
املالية املتوفرة للبيع فيظهر �سمن الدخل ال�سامل الآخر، ويف بند م�ستقل �سمن حقوق امللكية، ويف حال بيع املوجودات املالية املتوفرة للبيع اأو جزء منها اأو 

ح�سول تدين يف قيمتها يتم ت�سجيل هذا التدين يف قائمة الدخل مبا يف ذلك املبالغ املقيدة �سابقًا يف حقوق امللكية والتي تخ�ض هذه املوجودات.

يت���م ت�سجي���ل الأرباح املكت�سب���ة من الإ�ستثمارات يف الأ�سهم يف قائمة الدخل باإ�ستخدام طريقة الأرباح الفعلي���ة كما ي�سجل التدين يف قيمة ال�ستثمارات يف 
قائمة الدخل عند حدوثه.

تظهر املوجودات املالية التي ل ميكن حتديد قيمتها العادلة ب�سكل يعتمد عليه بالتكلفة ويتم ت�سجيل اأي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل.

يتم الإعرتاف بالأرباح التي حتققت اأثناء الإحتفاظ باملوجودات املالية املتوفرة للبيع يف قائمة الدخل حتت “اإيرادات توزيعات اأ�سهم”.

3. 11  القيمة العادلة )راجع مع ايضاح 3. 2(

اإن اأ�سعار الإغلق بتاريخ القوائم املالية يف اأ�سواق ن�سطة متثل القيمة العادلة للموجودات التي لها اأ�سعار �سوقية.

يف حال عدم توفر اأ�سعار اأو عدم وجود تداول ن�سط لبع�ض املوجودات اأو عدم ن�ساط ال�سوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها:

• مقارنتها بالقيمة ال�سوقية احلالية لأداة مالية م�سابهة لها اإىل حد كبري.	
• حتليل التدفقات النقدية امل�ستقبلية وخ�سم التدفقات النقدية املتوقعة بن�سبة م�ستخدمة يف اأداة مالية م�سابهة لها.	
• مناذج ت�سعري اخليارات.	
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3. 11 القيمة العادلة )تتمة(

تهدف طرق التقييم اإىل احل�سول على قيمة عادلة تعك�ض توقعات ال�سوق وتاأخذ بالإعتبار العوامل ال�سوقية واأية خماطر اأو منافع متوقعة عند تقدير قيمة 
املوجودات املالية. يف حال وجود موجودات مالية يتعذر قيا�ض قيمتها العادلة ب�سكل يعتمد عليه يتم اإظهارها بالتكلفة بعد تنزيل اأي تدين يف قيمتها.

3. 12  التدني في قيمة الموجودات المالية

تقوم ال�سركة مبراجعة القيم املثبتة يف ال�سجلت للموجودات املالية بتاريخ القوائم املالية لتحديد فيما اإذا كانت هنالك موؤ�سرات تدل على تدين يف قيمتها 
اإفراديا اأو على �سكل جمموعة، ويف حالة وجود مثل هذه املوؤ�سرات فانه يتم تقدير القيمة القابلة للإ�سرتداد من اأجل حتديد خ�سارة التدين.

يتم حتديد مبلغ التدين كما يلي:

• تدين قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالتكلفة املطفاأة وذلك بناءًا على التدفقات النقدية املخ�سومة ب�سعر الفائدة الفعلي.	
• تدين املوجودات املالية املتوفرة للبيع التي تظهر بالقيمة العادلة عن طريق اإحت�ساب الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�سجلت والقيمة العادلة.	
• ت���دين قيم���ة املوجودات املالية التي تظه���ر بالتكلفة وذلك بناءًا على القيمة احلالية للتدفقات املتوقعة خم�سوم���ة ب�سعر ال�سوق احلايل للعائدات على 	

موجودات مالية م�سابهة.
يت���م ت�سجي���ل التدين يف القيمة يف قائمة الدخل كما يتم ت�سجيل اأي وفر يف الفرتة اللحقة نتيجة التدين ال�سابق يف املوجودات املالية �سمن الدخل ال�سامل 

الآخر.

3. 13  إستثمارات في شركات حليفة

ال�س���ركات احلليف���ة هي تلك ال�سركات التي متار�ض ال�سركة فيها تاأثريًا فعاًل على القرارات املتعلقة بال�سيا�سات املالية والت�سغيلية والتي متلك ال�سركة فيها 
ن�سبة ترتاوح بني ٢٠% و 5٠% من حق الت�سويت، وتظهر الإ�ستثمارات يف ال�سركات احلليفة على اأ�سا�ض حق امللكية الن�سبية.
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3. 14  أطراف ذات عالقة

تعترب ال�سركات التابعة واحلليفة واأع�ساء جمل�ض الإدارة واملوظفني الإداريني الرئي�سني اأطراف ذات علقة.

3. 15  الربح األساسي للسهم الواحد

يتم احت�ساب الربح الأ�سا�سي لل�سهم بق�سمة �سايف الربح على معدل عدد الأ�سهم ال�سادرة خلل ال�سنة.

3. 16  ضريبة الدخل

•  متثل م�ساريف ال�سرائب مبالغ ال�سرائب امل�ستحقة وال�سرائب املوؤجلة.	
•  حت�س���ب م�ساري���ف ال�سرائب امل�ستحقة على اأ�سا�ض الأرب���اح اخلا�سعة لل�سريبة، وتختلف الأرباح اخلا�سعة لل�سريبة ع���ن الأرباح املعلنة يف القوائم 	

املالي���ة لأن الأرب���اح املعلن���ة ت�سمل اإيرادات غري خا�سعة لل�سريبة اأو م�ساريف غري قابلة للتنزيل يف ال�سن���ة املالية واإمنا يف �سنوات لحقة اأو اخل�سائر 
املرتاكمة املقبولة �سريبيا اأو بنود لي�ست خا�سعة اأو مقبولة التنزيل لأغرا�ض �سريبية.

•  حت�س��ب ال�سرائب مبوجب الن�سب ال�سرائبية املقررة مبوجب القوانني والأنظمة والتعليمات �سارية املفعول.	
• اإن ال�سرائب املوؤجلة هي ال�سرائب املتوقع تكبدها اأو الإنتفاع منها نتيجة الفروقات الزمنية املوؤقتة بني قيمة املوجودات اأو املطلوبات يف القوائم املالية 	

والقيم���ة الت���ي يتم اإحت�ساب الربح ال�سريبي على اأ�سا�سها. يتم اإحت�ساب ال�سرائب املوؤجلة باإ�ستخ���دام طريقة الإلتزام بقائمة املركز املايل وحتت�سب 
ال�سرائب املوؤجلة وفقًا للن�سب ال�سريبية التي يتوقع تطبيقها عند ت�سوية الإلتزام ال�سريبي اأو حتقق املوجودات ال�سريبية املوؤجلة.

• يت���م مراجع���ة ر�سيد املوج���ودات ال�سريبية املوؤجلة يف تاريخ القوائم املالية ويتم تخفي�سها يف حالة توقع ع���دم اإمكانية الإ�ستفادة من تلك املوجودات 	
ال�سريبية جزئيا او كليا.

3. 17  التقــاص

يتم اإجراء تقا�ض بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية واإظهار املبلغ ال�سايف يف قائمة املركز املايل فقط عندما تتوفر احلقوق القانونية امللزمة وكذلك 
عندما يتم ت�سويتها على اأ�سا�ض التقا�ض اأو يكون حتقق املوجودات وت�سوية املطلوبات يف نف�ض الوقت.

3. 18  النقد وما في حكمه

لأغرا����ض جتهي���ز قائمة التدفقات النقدية، فاإن النقد وما يف حكم���ه يتمثل يف النقد يف ال�سندوق، ح�سابات البنوك اجلارية وحتت الطلب والودائع الثابتة 
غري املحتجزة لدى البنوك والتي ت�ستحق خلل ثلثة اأ�سهر اأو اأقل من تاريخ القوائم املالية.
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3. 19  العتراف باإليرادات

يتم قيا�ض املبيعات بالقيمة العادلة للمقابل الذي ح�سلت عليه املجموعة اأو �ستح�سل عليه من هذه املبيعات. تظهر املبيعات بال�سايف بعد طرح مردودات 
املبيعات واخل�سومات وما �سابه ذلك.

• يتم العرتاف مببيعات الب�سائع كاإيراد عند ا�ستيفائها لل�سروط التالية:	
• اأن يتم حتويل املخاطر واملزايا املتعلقة بالب�سائع اإىل امل�سرتي.	
• اأن ل حتتف���ظ املجموع���ة )البائع( بالتحك���م الفعال على الب�سائع املباعة اأو الإ�ستمرار يف التدخل الإداري فيم���ا يتعلق بالب�سائع املباعة بنف�ض درجة 	

تدخلها يف اإدارة الب�سائع اململوكة لها.
• اإمكانية قيا�ض مبلغ الإيراد ب�سكل يعتمد عليه.	
• اأن يكون من املتوقع اأن ت�سب املنافع القت�سادية املتعلقة بعملية البيع مل�سلحة املجموعة.	
• اإمكانية قيا�ض التكاليف املتكبدة اأو التي �سيتم تكبدها مقابل عملية البيع ب�سكل يعتمد عليه.	

3. 20  إيراد الفوائد 

يتم اإحت�ساب اإيراد الفوائد على الودائع الثابتة مع البنوك على اأ�سا�ض الفرتات الزمنية لربط الودائع ومبالغ الربط الأ�سا�سية ومعدل �سعر الفائدة املتفق 
عليه مع البنوك.

4.  اإلفتراضات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
م���ن خ���لل تطبي���ق املجموعة لل�سيا�س���ات املحا�سبية كما ه���و وارد يف اإي�ساح )3( ح���ول القوائم املالية املوحدة، ف���اإن ذلك يتطلب اأن تق���وم الإدارة بعمل 
تقديرات وافرتا�سات حول القيم املدرجة للموجودات واملطلوبات يف القوائم املالية املوحدة والتي ل ميكن حتديد قيمتها ب�سكل وا�سح من م�سادر اأخرى. 
اإن التقدي���رات والفرتا�س���ات تعتمد على اخلربة التاريخية للإدارة وعوامل اأخرى توؤخذ يف عني العتبار عن���د القيام بتلك التقديرات والفرتا�سات. اإن 

النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.

يت���م مراجع���ة التقدي���رات والإفرتا�سات ب�سكل دوري. يتم اإدراج اأثر التعديل يف التقديرات املحا�سبي���ة يف نف�ض الفرتة التي مت فيها التعديل وذلك يف حال 
اإن ذل���ك التعدي���ل يوؤثر فقط على تلك الفرتة . اأو على الفرتة التي مت فيه���ا التعديل والفرتات اللحقة وذلك يف حال اأن اأثر ذلك التعديل يظهر يف الفرتة 

احلالية والفرتات اللحقة .
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4.  اإلفتراضات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  )تتمة(

4. 1  اإلفتراضات الهامة المعمول بها في تطبيق السياسات المحاسبية

يف اإط���ار تطبي���ق لل�سيا�س���ات املحا�سبية، فاإن���ه ويف راأي اإدارة املجموعة، ل يوجد اإفرتا�سات مت العمل بها من املتوقع اأنها �ستوؤث���ر ب�سكل جوهري على القيم املدرجة يف 
القوائم املالية املوحدة وذلك با�ستثناء تلك التي ت�ستمل على تقديرات كما هو مو�سح اأدناه.

4. 2  التقديرات غير المؤكدة

اإن التقدي���رات الرئي�سي���ة اخلا�سة بامل�ستقب���ل والإفرتا�سات الأخرى غري املوؤكدة بتاريخ املركز املايل والتي لها ن�سب���ة خماطرة قد تت�سبب بتعديل جوهري 
للقيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خلل ال�سنة املالية القادم�ة، تتمثل فيما يلي:

4. 2. 1  إنخفاض قيمة الذمم المدينة 

تق���وم اإدارة املجموع���ة بتقيي���م التح�سيلت من الذمم املدينة عند وج���ود اإحتمال بعدم حت�سيلها ب�سكل كامل. يتم حتديد وج���ود اإنخفا�ض دائم يف قيمة 
ال���ذمم املدين���ة التجارية باأن تقوم اإدارة املجموعة بتقيي���م امللءة املالية لزبائنها وكذلك بتقييم الت�سديدات خلل الف���رتة ال�سابقة وبالرجوع اإىل �سروط 
الت�سهي���لت املتف���ق عليها مع بع�ض الزبائ���ن . يتم اإدراج الفرق ما بني القيمة املتوقع حت�سيلها والر�سيد الدفرتي لتلك الذمم �سمن قائمة الدخل املوحد. 
اأية فروقات بني املبالغ املح�سلة فعليًا خلل الفرتات امل�ستقبلية واملبالغ املتوقع ا�سرتدادها يتم اإدراجها �سمن قائمة الدخل املوحدة عند اإ�ستلم مثل هذه 

املبالغ.

4. 2. 2  ستهالك ممتلكات، آالت ومعدات

يتم اإ�ستهلك تكلفة املمتلكات، الآلت واملعدات على مدة اخلدمة املتوقعة التي يتم تقديرها بناًء على الإ�ستخدام املتوقع للأ�سل وكذلك على عدد الوحدات 
املنتج���ة لبع����ض بنود املمتلكات والألت واملعدات، وبرنامج ال�سيانة والت�سليح بالإ�ساف���ة اإىل التقادم التقني واإعتبارات القيمة امل�سرتدة للأ�سل. اإن اإدارة 

املجموعة مل تدرج اأية قيمة متبقية للأ�سول على اإعتبار اأنها غري جوهرية.

4. 2. 3  الضرائب 

يتم حتميل ال�سنة مبا يخ�سها من نفقة �سريبة الدخل وفقًا للأنظمة والقوانني املرعية.

4. 2. 4  مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين 

يتم احت�ساب خم�س�ض تعوي�ض ترك اخلدمة وفقًا لقانون العمل �ساري املفعول يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية.

4. 2 .5   تقوم الإدارة مبراجعة دورية للموجودات املالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير اأي تدين يف قيمتها ويتم اأخذ التدين يف قائمة الدخل.

4. 2. 6 يتم تكوين خم�س�ض لقاء الق�سايا املقامة �سد املجموعة اإعتمادًا على درا�سة قانونية معدة من قبل حمامي وم�ست�سار املجموعة القانوين ومبوجبها 

يتم حتديد املخاطر املحتمل حدوثها يف امل�ستقبل، ويعاد النظر يف تلك الدرا�سات ب�سكل دوري.
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5.  النقد وما في حكمه 

6.  ذمم مدينة، بالصافي

7.  البضاعة
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8.  الموجودات المالية

9.  أرصدة مدينة أخرى
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10.  موجودات ضريبية مؤجلة
املوج���ودات ال�سريبي���ة املوؤجلة هي مبالغ �سريبة الدخل القابلة للإ�سرتداد يف فرتات م�ستقبلي���ة، ويقابلها �سريبة دخل موؤجلة “اإنتفاعات �سريبية” تن�ساأ 

عن فروق التوقيت ملخ�س�ض تعوي�ض نهاية اخلدمة الذي ل يخ�سع لل�سريبة عند اإ�ستحقاقه اإمنا يكون خا�سع لل�سريبية عند دفعه يف �سنوات لحقة.

11.  إستثمارات عقارية
متثل ال�سثتمارات العقارية اإ�ستثمارات يف الأرا�سي بغر�ض البيع كما يلي: 

• �سبع قطع اأرا�سي يف عني ترفيديا يف بيتونيا )حو�ض رقم 7(، وم�ساحتها 6،96٢ مرت مربع.	
خ���لل �سن���ة ٢٠١3 مت اإعادة تقييم هذه الأرا�سي بح�سب �سعر ال�سوق بناءا على تقارير خممنني معتمدي���ن، وكان الفرق بني القيمة ال�سوقية والقيمة 

الدفرتية مبلغ ٤68،398 دولر اأمريكي مت بيانه يف قائمة الدخل ل�سنة ٢٠١3.
• ٢٠% من قطعة الأر�ض رقم )١٠٤( من احلو�ض رقم )٢( موقع جورة �سرور يف قرية اأبو ق�ض ق�ساء رام اهلل والبالغ م�ساحتها الجمالية 36،٤7١ مرت 	

مرب���ع، وق���د مت �سراء هذه احل�سه خلل �سنة ٢٠١١ مببلغ 96٠،٠٠٠ دولر اأمريكي. ح�س���ب اأمت املعلومات املتوفرة لإدارة ال�سركة فاإن القيمة العادلة 
لهذه الأرا�سي كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١٤ تقارب قيمتها الدفرتية ح�سب القوائم املالية املوحدة املرفقة.
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12.  ممتلكات وآالت ومعدات، بالصافي
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13.  ذمم وأرصدة دائنة أخرى

14.  مخصص ضريبة الدخل

• ح�سلت ال�سركة على خمال�سات �سريبية لل�سنوات حتى ال�سنة املالية ٢٠١١.	
• ق���ررت هيئ���ة ت�سجيع ال�ستثمار الفل�سطينية  منح ال�سركة �سهادة تاأكيد اإ�ستثمار ب�ساأن تطوير م�سنع اأدوية، وعليه اأ�سبحت �سريبة الدخل على الربح 	

ال�س���ايف 5٠% م���ن ن�سب���ة ال�سريبة القانونية، وميتد هذا الإعفاء اجلزئي حتى تاريخ 3١ كان���ون الأول ٢٠١7، اإل اأن ال�سركة اإرتاأت تاأجيل الإنتفاع من 
هذا العفاء اجلزئي لل�سنتني ٢٠١٢ و ٢٠١3 على اأن يتم اإ�سافة �سنتان للإعفاء اجلزئي الأ�سا�سي لينتهي يف �سنة ٢٠١9.
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15.  مخصص تعويض نهاية الخدمة 

16.  اإلحتياطيات 

إحتياطي إجباري

تق���وم ال�سرك���ة مبوج���ب قانون ال�سركات ونظامه���ا الداخلي باإقتطاع ١٠% من �س���ايف ربح ال�سنة بعد ال�سريب���ة حل�ساب الإحتياطي الإجب���اري اإىل اأن تبلغ 
القتطاع���ات رب���ع قيمة راأ�ض امل���ال، ويجوز زيادة الن�سبة بقرار من جمل����ض الإدارة اىل اأن تبلغ الإقتطاعات قيمة راأ�ض امل���ال وعندئذ يجب وقفها. ل يجوز 

توزيع هذا الحتياطي على امل�ساهمني.

إحتياطي إختياري

يج���وز للهيئ���ة العامة بن���اًء على اإقرتاح جمل�ض الإدارة اأن تق���رر اإقتطاع جزء من الأرباح باإ�س���م اإحتياطي اإختياري على اأن ل يزيد املبل���غ املقرر �سنويًا عن 
٢٠% م���ن الأرب���اح لتلك ال�سنة. ل يجوز اأن يتجاوز جمموع املبالغ املقتطعة حل�ساب الإحتياطي  الإختياري الإختياري ن�سف قيمة راأ�سمال ال�سركة. ي�ستعمل 

الإحتياطي الختياري   يف الأغرا�ض التي يقررها جمل�ض اإدارة ال�سركة واإذا مل ي�ستعمل يجوز ملجل�ض الإدارة اإعادته اإىل امل�ساهمني على �سكل اأرباح.

إحتياطي خاص

يتم تكوين اإحتياطي خا�ض بالتحويل من الربح ال�سنوي بناًء على تو�سيات جمل�ض الإدارة وموافقة امل�ساهمني خلل الإجتماع ال�سنوي العادي للهيئة العامة 
للم�ساهمني. اإن هذا الإحتياطي خم�س�ض مل�ساريع التطوير امل�ستقبلية  لل�سركة ويتم ا�ستخدامه بناًء على قرارات جمل�ض الإدارة.

17.  تكلفة المبيعات 
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17.  تكلفة المبيعات )تتمة(

شركة بيرزيت لألدوية
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18.  مصاريف المبيعات

19.  مصاريف الدعاية
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20.  مصاريف إدارية وعمومية

21.  أرباح موجودات مالية
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22.  مصاريف تمويلية

23.  إيرادات أخرى

* متثل الرواتب وامل�ساريف املتعلقة بها الرواتب واملكافاآت ول ت�سمل اأتعاب نهاية اخلدمة.

24.  توزيعات األرباح
قررت الهيئة العامة لل�سركة يف اإجتماعها العادي بتاريخ ٢8 ني�سان ٢٠١٤ توزيع ٠،١5 دولر لكل �سهم كاأرباح نقدية عن �سنة ٢٠١3.

فيم���ا يتعل���ق بال�سن���ة احلالية، فاإن جمل�ض اإدارة �سركة بريزيت ل�سناعة الأدوية يقرتح توزيع اأرباح مببلغ 3،١٤5،٤8٠ دولر اأي بواقع ٠،١7 دولر لكل �سهم، حيث �سيتم دفعها خلل 
عام ٢٠١5 بعد اإقرارها من امل�ساهمني يف الإجتماع ال�سنوي العادي للهيئة العامة.

25.  معامالت مع أطراف ذات عالقة
بلغ���ت  قيم���ة املعاملت مع الأطراف ذات علقة )�سركات تابع���ة وحليفة، امل�ساهمني الرئي�سيني والإدارة العليا( خ���لل ال�سنة املنتهية يف 3١ كانون الأول 

٢٠١٤ والأر�سدة كما يف ذلك التاريخ كما يلي
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26.  إدارة المخاطر 

إدارة مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية

تخ�سع ال�سركة من خلل موجوداتها والتزاماتها املرتبطة بالعملت الأجنبية اإىل خماطر اأ�سعار �سرف العملت الأجنبية حيث املبيعات مرتبطه بال�سيقل 
الإ�سرائيل���ي، وم�سرتي���ات املواد اخلام مرتبطه بالدولر الأمريكي اأو اليورو، الأج���ور املبا�سرة وغري املبا�سرة مرتبطه بالدينار الأردين وامل�ساريف الأخرى 
مرتبط���ه بال�سيقل الإ�سرائيلي، وبغر�ض تقليل تلك املخاطر تق���وم اإدارة ال�سركة بالإحتفاظ بودائع لدى البنوك بالعملت املختلفة لتغطية التزاماتها بتلك 

العملت.

إدارة مخاطر السوق

• تخ�سع ال�سركة ملخاطر املناف�سة يف اأ�سعار البيع مع �سركات ت�سنيع الأدوية الأخرى يف فل�سطني، وتقوم اإدارة ال�سركة ب�سكل دوري بتقييم ح�ستها يف 	
الأ�سواق مقارنة بال�سركات املناف�سة.

• متار�ض ال�سركة اأن�سطتها الرئي�سية يف فل�سطني وب�سكل جزئي يف اجلزائر و�سرق اأوروبا.	

إدارة مخاطر االئتمان

تعني خماطر الإئتمان عدم قدرة اجلهات الأخرى على ت�سديد التزاماتها التعاقدية والذي قد ينتج عنه خ�سارة مالية للمجموعة. تقوم املجموعة مبراقبة 
م���دى تعر�سه���ا ملخاطر الإئتمان واإىل التاأكد من اأن القيمة الرتاكمية للإئتم���ان تتعلق باأطراف موافق عليها من قبل الإدارة و تقوم مبتابعة حدود الإئتمان 

املمنوحة للأطراف الأخرى.

تتك���ون ال���ذمم التجارية املدينة من عدد كبري من العملء موزعة على خمتل���ف مناطق فل�سطني. يتم التحكم مبدى التعر�ض ملخاطر الإئتمان بو�سع حدود 
للتعامل التجاري مع عملء املجموعة ويجري مراجعة هذه احلدود واإعتمادها ب�سكل دوري من قبل الإدارة ومدراء الأق�سام ذات ال�سلة.

اإن معظ���م مبيع���ات املجموعة تتم يف فل�سطني وتنح�سر معظم موجودات ومطلوبات ال�سركة املجموعة يف فل�سطني، اأما تفا�سيل توزيع املبيعات واملوجودات 
واملطلوبات ح�سب املنطقة اجلغرافية فهي كما يلي

شركة بيرزيت لألدوية

المساهمة العامة المحدودة

وشركاتها التابعة

رام اهلل ـ فلسطين
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26.  إدارة المخاطر  )تتمة(
كان اإ�ستحقاق املوجودات واملطلوبات املالية لل�سركة كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١٤ كما يلي:

شركة بيرزيت لألدوية

المساهمة العامة المحدودة

وشركاتها التابعة

رام اهلل ـ فلسطين
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26.  إدارة المخاطر  )تتمة(
كان اإ�ستحقاقا املوجودات واملطلوبات املالية لل�سركة كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١3 كما يلي:

شركة بيرزيت لألدوية

المساهمة العامة المحدودة

وشركاتها التابعة

رام اهلل ـ فلسطين
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26.  إدارة المخاطر  )تتمة(

إدارة مخاطر السيولة

اإن امل�سئولي���ة النهائي���ة عن اإدارة خماطر ال�سيولة تقع على عاتق جمل�ض الإدارة الذي يقوم بدوره ببناء اإطار منا�سب لإدارة عمليات توفري متويل ق�سري اأو 
متو�سط اأو طويل الأجل بالإ�سافة اإىل متطلبات اإدارة ال�سيولة الأخرى. تقوم املجموعة باإدارة خماطر ال�سيولة وذلك بالإحتفاظ باإحتياطي نقدي كايف عن 
طري���ق مراقب���ة التدفقات النقدية التقديرية والفعلية ب�سكل م�ستمر، التعامل مع موؤ�س�سات مالي���ة ذات جدارة ائتمانية عالية بالإ�سافة اإىل ملئمة تواريخ 

اإ�ستحقاق املوجودات واملطلوبات املالية.

مخاطر أسعار األسهم

 تنتج خماطر اأ�سعار الأ�سهم عن التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات يف الأ�سهم. تعمل املجموعة على اإدارة هذه املخاطر عن طريق تنويع الإ�ستثمارات 
يف مناطق جغرافية وقطاعات اإقت�سادية خمتلفة.

يبني اجلدول التايل التغري يف القيمة العادلة نتيجة للتغريات املحتملة واملمكنة يف اأ�سعار الأ�سهم مع بقاء جميع املوؤثرات الأخرى ثابتة:

مخاطر أسعار الفائدة

يوجد على املجموعة التزامات خا�سعة للفوائد مببالغ غري مادية.

مخاطر التشغيل

متثل خماطر املجموعة خماطر حدوث خ�سائر مبا�سرة اأو غري مبا�سرة نتيجة ف�سل معني ناجت عن التطبيقات التكنولوجية اأو العمليات اأو اأخطاء املوظفني. 
تعم���ل املجموع���ة على التقليل من ح���دوث هذه املخاطر ما اأمكن من خلل اإطار م���ن ال�سيا�سات والإجراءات لتقييم ومراقب���ة واإدارة هذه املخاطر. ت�سمل 
مراقب���ة ه���ذه املخاطر العمل على مراقبة جودة الإنت���اج والف�سل الفعال للواجبات وال�سلحيات واإجراءات املطابق���ة، بالإ�سافة اإىل زيادة وعي املوظفني 

بهذه املخاطر وطرق تقييمها.

مخاطر أخرى

ت�سم���ل املخاط���ر الأخرى خماطر عدم الوفاء باملتطلبات الرقابية واملخاطر القانونية وخماطر ال�سمعة. يتم ال�سيطرة على خماطر عدم الوفاء باملتطلبات 
الرقابي���ة من خ���لل اإطار من ال�سيا�سات والإجراءات املتعلق���ة بالن�سباط واملتابعة. يتم اإدارة خماطر ال�سمعة من خ���لل فح�ض منتظم للعوامل املتعلقة 

ب�سمعة املجموعة بالإ�سافة اإىل اإ�سدار تعليمات و�سيا�سات خا�سة حيث ما كان ذلك ملئمًا.

شركة بيرزيت لألدوية

المساهمة العامة المحدودة

وشركاتها التابعة

رام اهلل ـ فلسطين
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اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة  

لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2014

26.  إدارة مخاطر  )تتمة(

إدارة مخاطر رأس المال

تقوم ال�سركة باإدارة راأ�ض املال ل�سمان ا�ستمراريتها وتعظيم العائد للم�ساهمني. يتكون هيكل راأ�سمال ال�سركة من حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي ال�سركة 
واملتمثلة يف راأ�ض املال، الإحتياطيات والأرباح امل�ستبقاة كما ظهرت يف القوائم املالية.

Gearing Ratio نسبة صافي المطلوبات إلى حقوق الملكية درجة االستعداد

تقوم اإدارة املخاطر يف املجموعة مبراجعة هيكل راأ�ض املال ب�سورة دورية، وكجزء من هذه املراجعة تقوم اإدارة املخاطر بتحديد تكاليف فئات راأ�ض املال 
واملخاط���ر املتعلق���ة ب���كل فئة منها. بناءًا على تو�سيات الإدارة فاإنه من غري املتوقع اأن ي�سهد هيكل راأ�ض املال تغيريًا رئي�سيا حيث اأن �سيا�سة الإدارة يف هذا 

ال�ساأن م�ستقرة.

كانت ن�سبة �سايف املطلوبات اإىل حقوق امللكية كما يف نهاية ال�سنة كما يلي:

* ت�سمل املطلوبات كافة مطلوبات ال�سركة اجلارية وغري اجلارية.
** ت�سمل حقوق امللكية راأ�ض املال والحتياطيات والأرباح امل�ستبقاة.

شركة بيرزيت لألدوية

المساهمة العامة المحدودة

وشركاتها التابعة

رام اهلل ـ فلسطين
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27.  معلومات عن قطاعات أعمال المجموعة
تنق�س���م اأعم���ال املجموعة اإىل قطاعني رئي�سيني هما، قط���اع اأن�سطة الت�سنيع والتجارة وقطاع الإ�ستثمارات. تتك���ون اأن�سطة الت�سنيع والتجارة من ت�سنيع 
الأدوية وبيعها يف فل�سطني والت�سدير اإىل اخلارج. ت�سم اأعمال ال�ستثمارات اأن�سطة الإ�ستثمارات يف اأ�سهم ال�سركات والأرا�سي لغايات املتاجرة والربح.

شركة بيرزيت لألدوية

المساهمة العامة المحدودة

وشركاتها التابعة

رام اهلل ـ فلسطين
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لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2014

28.  التزامات طارئة

على املجموعة بتاريخ القوائم املالية التزامات طارئة على �سكل كفالت بنكية مببلغ 85٠،٠٠٠ دولر اأمريكي.

هنال���ك ق�سيت���ان مقامتان على ال�سركة مببلغ 5٠،٢8٤ دولر اأمريكي وذلك مقابل مطالبات عمالية. يف راأي امل�ست�سار القانوين للمجموعة   فاإنه لن يرتتب 
على املجموعة اأية مبالغ اإ�سافية ب�سبب التغطية التاأمينية ملثل هذه احلالت وبالتايل فلي�ض هنالك حاجة لتكوين خم�س�ض خ�سائر لهذه الق�سايا.

29.  قياس القيمة العادلة 

اإن القيمـــة العادلـــة للموجـــودات واملطلوبـــات املاليـــة التي ل تظهر بالقيمـــة العادلة يف القوائم املالية ل تختلف ب�ضـــكل جوهـــري عن قيمتها  
الدفرتية.

فيما يلي و�سف للطرق والفرتا�سات امل�ستخدمة لتحديد القيم العادلة للأدوات املالية غري املدرجة بالقيمة العادلة يف القوائم املالية: 

الأدوات املالية التي تقارب قيمتها العادلة القيمة الدفرتية،  وهي املوجودات واملطلوبات املالية النقدية اأو التي لها فرتة اإ�ستحقاق ق�سرية )اأقل من ثلثة 
اأ�سهر( وتكون قيمتها الدفرتية مقاربة لقيمتها العادلة. 

الأدوات املالية ذات �سعر الفائدة الثابت- يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة  والتي لها �سعر فائدة ثابت عن 
طريق مقارنة التدفقات النقدية املخ�سومة باإ�ستخدام  اأ�سعار الفائدة ال�سوقية عند اإدراجها اأول مرة مع الأ�سعار ال�سوقية احلالية لأدوات مالية م�سابهة.

يو�س���ح اجل���دول التايل حتليًل للأدوات املالية والتي مت قيا�سها بالقيمة العادلة بعد تاري���خ الإعرتاف املبدئي ، والتي مت جتميعها يف ثلثة م�ستويات تبعًا ملدى اإمكانية 
قيا�ض القيمة العادلة.

•  قيا�ض القيمة العادلة من امل�ستوى ١ : وهي املدخلت امل�ستنبطة من الأ�سعار املدرجة )غي�ر املعّدلة( ملوجودات اأو مطلوبات مطابقة يف اأ�سواق ن�سطة 	
والت�ي ميكن للمن�ساأة احل�سول عليها يف تاريخ القيا�ض؛

•  قيا�ض القيمة العادلة من امل�ستوى ٢ : وهي املدخلت امل�ستنبطة من البيانات عدا عن الأ�سعار املدرجة امل�ستخدمة يف امل�ستوى ١ وامللحظة للموجودات 	
اأو املطلوبات، �سواء بطريقة مبا�سرة اأو غي�ر مبا�سرة؛ و

•  قيا�ض القيمة العادلة من امل�ستوى 3 : وهي مدخلت للموجودات اأو املطلوبات ل تعتمد على اأ�سعار ال�سوق امللحوظة.	
 اإن بع����ض املوج���ودات املالي���ة مقيمة بالقيم���ة العادلة يف نهاية كل فرتة مالي���ة، واجلدول التايل يو�س���ح معلومات حول كيفية حتديد القيم���ة العادلة لهذه 

املوجودات املالية )طرق التقييم واملدخلت امل�ستخدمة( .

شركة بيرزيت لألدوية

المساهمة العامة المحدودة

وشركاتها التابعة

رام اهلل ـ فلسطين
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29.  قياس القيمة العادلة ) تتمة(

شركة بيرزيت لألدوية

المساهمة العامة المحدودة

وشركاتها التابعة
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اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة  

لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2014

29.  قياس القيمة العادلة ) تتمة(

مل تكن هناك حتويلت بني امل�ستوى الأول وامل�ستوى الثاين خلل العامني ٢٠١٤ و ٢٠١3.

شركة بيرزيت لألدوية

المساهمة العامة المحدودة

وشركاتها التابعة

رام اهلل ـ فلسطين



وبتفوق مستمر ... 




