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شــركة بيرزيــت لألدويــة هــي شــركة فلســطينية رائــدة فــي مجــال 
300 صنــف يتــم  التصنيــع الدوائــي. و تنتــج الشــركة مــا يقــارب 
المجــاالت  انتــاج تغطــي مختلــف  توزيعهــا علــى عشــرة خطــوط 
العاجيــة. وتســتهدف الشــركة جميــع انــواع العمــاء فــي الســوق 
الصحــة و منظمــات  ذلــك وزارة  بمــا فــي  المحلــي  الفلســطيني 
وبرامــج الرعايــة الصحيــة المحليــة والعالميــة اضافةللمســتهلكين 
)مــن خــال الصيدليــات و االطبــاء(.  وال يقتصــر ســوق الشــركة علــى 
األراضــي الفلســطينية. فهــي تقــوم بالتصديــر لاســواق العالميــة 
ــتمرار  ــعى باس ــر و تس ــرقية و الجزائ ــا الش ــي الوروب ــكل رئيس و بش

ــدة. ــواق جدي ــح اس لفت

من نحن
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

السيدات والسادة مساهمي الشركة احملترمني،

اســمحوا لــي يف البدايــة أن أتوجــه إليكــم باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن الزمالء 
يف مجلــس اإلدارة وكافــة العاملــن يف الشــركة بالشــكر والتقديــر علــى ثقتكــم الكبيــرة 
ــة لقصــة  ــم مــن اهتمــام ومتابعــة ورعاي ــى مــا أبديت ــي أوليتموهــا لشــركتكم، وعل الت
النجــاح التــي حتققهــا الشــركة يومــا بعــد يــوم ويشــرفني اليــوم أن أضــع بــن أيديكــم 
نتائــج أعمــال شــركتكم للعــام 2015، العــام الــذي شــهد العديــد مــن اإلجنــازات 

والنجاحــات علــى الصعيديــن املالــي واالســتثماري. 

مساهمينا األعزاء،

برغــم صعوبــة األوضــاع السياســية والتــي انعكســت بدورهــا ســلبا علــى الوضــع 
االقتصــادي يف فلســطن، األمــر الــذي ألقــى بظاللــه علــى أداء القطــاع اخلــاص 
ومنــوه وتطــوره، إال أن سياســاتنا املســتمرة يف إدخــال كل مــا هــو جديــد وحديــث 
علــى مســتوى التقنيــات املتطــورة التــي نســتخدمها يف صناعتنــا وتركيــز الشــركة 
جــل اهتمامهــا يف ســبل البحــث والتطويــر جعلنــا نحقــق اجنــازات يف صناعــة الــدواء 
الفلســطيني والــذي وبــكل فخــر ينافــس يف جودتــه األدويــة األجنبيــة وبــدأ يحــل 
محلهــا يف ســوقنا هــذا، األمــر الــذي انعكــس بــدوره علــى تطــور الشــركة علــى 

الصعيديــن  املالــي واالســتثماري.  

األخوات واألخوة ،

علــى صعيــد األداء املالــي، اســتطاعت شــركتكم أن حتقــق نتائــج ماليــة مميــزة 
ومرضيــة مقارنــة باألعــوام املنصرمــة، إذ ازدادت مبيعاتهــا يف األســواق احملليــة 
والعامليــة، وأصبحــت إحــدى أهــم الركائــز االقتصاديــة يف فلســطن، فبلــغ صــايف 
ــا 4,932 مليــون دوالر للعــام 2015 بنمــو بلغــت نســبته 17.18 % عــن العــام  ربحن
2014 حيــث كانــت 4,209 مليــون دوالر. كمــا أصبحــت موجوداتنــا 69,123 مليــون 

دوالر أمــا مطلوباتنــا فســجلت 12,604 مليــون دوالر محققــة انخفاضــا بلــغ 23.64 
% بعــد أن كانــت 16,509مليــون دوالر نهايــة العــام 2014. أمــا مجمــوع حقــوق امللكيــة 

فبلــغ 56,518 مليــون دوالر بعــد أن كان 53,254 مليــون دوالر نهايــة العــام 2014 بارتفــاع بلغــت نســبته  % 
6.13 وستســتمر الشــركة يف الســير نحــو مشــوار النمــو والتطــور لتلبــي حاجــة مجتمعنــا مــن األدويــة الهامــة 

وصــوال إلــى تغطيــة أهــم العالجــات املرضيــة واملزمنــة، ونســعى جاهديــن الن تبقــى الشــركة رائــدة يف مجــال 
أعمالهــا وان تزيــد مــن حصتهــا أكثــر يف الســوق احمللــي ويف األســواق التصديريــة مــع تركيــز اهتمامنــا علــى 
إنتــاج أصنــاف مميــزة لنكــون الســباقن يف زيــادة حصتنــا مــن املنتــج الوطنــي يف األســواق املســتهدفة وباألخــص 

يف الســوق احمللــي.

األخوات واألخوة:

اعتمــدت الشــركة وال زالــت تعتمــد سياســة دعــم أبنــاء بلدنــا فلســطن، وذلــك مــن خــالل التأكيــد علــى 
شــراكتنا مــع وزارتــي الصحــة واملاليــة الفلســطينيتن، واســتمرارنا يف توريــد األدويــة للجهــات احلكوميــة 

واملؤسســات احملليــة األخــرى.

مساهمينا الكرام، 

اســمحوا لــي أن أتوجــه بجزيــل الشــكر والعرفــان لكــم ولعمالئنــا علــى ثقتكــم الكبيــرة التــي منحتمونــا إياهــا، 
والشــكر موصــول أيضــا جلميــع العاملــن يف الشــركة علــى مــا بذلــوه مــن جهــود خــالل عــام 2015.وكلنــا أمــل 
ــاح ونســتكمل  ــد مــن اإلجنــازات واألرب ــق املزي ــه حتقي ــزاً نســتطيع مــن خالل أن يكــون عــام 2016 عامــاً ممي
تطبيــق خططنــا لتفعيــل خطــوط إنتــاج جديــدة، واحلصــول علــى شــهادات عامليــة  متميــزة ملمارســة التصنيــع 

اجليــد.

واهلل ولي التوفيق
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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تقرير مجلس اإلدارة

إن مجلس إدارة الشركة ومن خالل اجتماعاته ومشاركته يف اللجان املنبثقة عن املجلس قد قام مبتابعة أعمال الشركة واجنازاتها والتي تتلخص باالتي:

المرافق:
قررت إدارة الشركة إجراء توسعة اضافيه يف مبنى مدينة بيرزيت وذلك بإضافة حوالي 750 متراً مربعاً إلى البناء القائم . وستخصص هذه التوسعة إلضافة خطوط إنتاج جديدة هناك.

كما وستقوم الشركة بتوسعة مبنى التسويق بإضافة طابقن جديدين ومبساحة 2200 متراً مربعاً وذلك الستقبال املستحضرات اجلاهزة. 

كما وسيخصص جزًء من هذه املساحات إلنتاج أصناف األدوية لالستعمال اخلارجي.

األصناف الجديدة:
لقــد قامــت الشــركة بطلــب تســجيل ســتة عشــر صنفــاً دوائيــاً جديــداً اســتطاعت أن حتصــل علــى تســجيل نهائــي لســبعة أصنــاف ومازالــت الشــركة تنتظــر قــراراً بتســجيل األصنــاف املتبقيــة . ومــن 
املالحــظ بــان األصنــاف التــي مت تســجيلها قــد أدت إلــى إضافــة نوعيــة يف املبيعــات وتعمــل الشــركة دائمــاً علــى تســجيل األصنــاف املنفــردة يف الســوق احمللــي والتــي تعــود علــى الشــركة بالفائــدة املرجــوة.

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

لجنة االستثمار:

لقــد ازدادت اســتثمارات الشــركة خــالل هــذا العــام لتصــل إلــى 19,74 مليــون دوالراً بزيــادة بنســبة 35% عــن العــام املنصــرم وتركــزت هــذه االســتثمارات يف الشــركات احملليــة والتــي متيــزت بــأداء مالــي 
جيــد والــذي بــدوره عكــس إيجابــا علــى أداء الشــركة املالــي وجتتمــع جلنــة االســتثمار باســتمرار لدراســة هــذه االســتثمارات واملخاطــر أن وجــدت التخــاذ القــرارات املناســبة حلمايــة هــذه االســتثمارات 

واحملافظــة علــى دخــل يتناســب وتطلعــات الشــركة.

لجنة الحوافز :
تتابــع جلنــة احلوافــز أداء املوظفــن وتعمــل علــى وضــع البرامــج واملشــاريع التــي تزيــد مــن انتمائهــم وتســاعدهم علــى تأمــن متطلبــات احليــاة مــن خــالل اإلقــراض امليســر أو مــن خــالل دعمهــم يف 

تعليــم أبنائهــم.

لجنة التدقيق الداخلي:
جتتمــع جلنــة التدقيــق الداخلــي وتقــوم بتدقيــق العمليــات املاليــة واإلنتاجيــة يف الشــركة يف برامــج أعــدت مســبقاً ضمــن خطــط ســنوية تشــمل جميــع مرافــق الشــركة مبــا فيهــا مراقبــة املخــزون وإدارتــه 
ودراســة احتماليــة املخاطــر وجتنبهــا . كمــا وتقــوم هــذه اللجنــة بتقــدمي تقاريرهــا وتوصياتهــا إلــى مجلــس إدارة الشــركة التخــاذ القــرارات الالزمــة ملعاجلــة أي خلــل ومتابعــة احللــول الالزمــة لتجنــب 

املخاطر.

تقــوم إدارة املخاطــر املنبثقــة عــن جلنــة التدقيــق الداخلــي يف الشــركة مبراجعــة هيــكل راس املــال بصــورة دوريــة، وكجــزء مــن هــذه املراجعــة تقــوم إدارة املخاطــر بتحديــد تكاليــف فئــات راس املــال 
واملخاطــر املتعلقــة بــكل فئــة منهــا. بنــاءاً علــى توصيــات اإلدارة فانــه مــن غيــر املتوقــع ان يشــهد هيــكل رأس املــال تغييــراً رئيســياً حيــث أن سياســة اإلدارة يف هــذا الشــأن مســتقرة. 
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أداء الشركة المالي لألعوام الثاث الماضية :
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المبيعات واألداء المالي:

حافظــت الشــركة علــى وضعهــا املتميــز بــن شــركات األدويــة احملليــة إذ اســتطاعت أن حتقــق أرقامــا قياســية جديــدة يف املبيعــات واألربــاح الناجتــة عــن أعمالهــا اإلنتاجيــة واالســتثمارية ، إذ حققــت 
الشــركة زيــادة يف مبيعاتهــا نســبتها 6% باملقارنــة مــع العــام املنصــرم وتأتــي هــذه الزيــادة يف مبيعاتهــا التــي حققتهــا يف الســوق احمللــي.

وكذلــك ارتفــع صــايف الدخــل الشــامل مــن 4 ماليــن دوالر يف عــام 2014 إلــى 6,38 دوالر يف هــذا العــام اي بنســبة ارتفــاع مقدارهــا 59,5 % وتأتــي هــذه الزيــادة باألربــاح بالرغــم مــن هبــوط أســعار 
األدويــة العامليــة والــذي انعكــس ســلباً علــى أســعار األدويــة الفلســطينية يف الســوق احمللــي.

وتواجــه الشــركة حتديــاً كبيــراً مــن جــراء املنافســة الشرســة التــي تقــوم بهــا الشــركات األجنبيــة يف ســوقنا احمللــي عــالوة علــى املنافســة فيمــا بــن شــركات األدويــة احملليــة والــذي يقــود إدارة شــركتكم 
علــى االســتمرار يف البحــث عــن أدويــة مميــزة تقــل فيهــا املنافســة ويكثــر فيهــا الربــح.

2
5
.1
2

2
4
.9
4

2
6
.4
8

2013 2014 2015

6
.6
0

4
.0
4

4
.9
6

2013 2014 2015

صافي المبيعات )بالمليون دوالر(                صافي الربح )بالمليون دوالر(

8



صافي الدخل الشامل )بالمليون دوالر(            نسبة تنامي العائد على الموجودات      

نسبة تنامي العائد على                                     نسبة تنامي المضاعف الربحي
حقوق المساهمين                                            
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توصيات مجلس اإلدارة لنتائج الشركة المالية لعام 2015:

يف اجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2016/2/10 اتخذ املجلس التوصيات التالية العتمادها من قبل الهيئة العامة يف اجتماعها السنوي العادي.	 

تخصيص مبلغ 3162 دوالراً من األرباح املعلنة إلى حساب  االحتياطي اإلجباري.	 

تخصيص مبلغ 494,657 دوالراً من صايف األرباح إلى االحتياطي االختياري.	 

حتويل مبلغ 2,086,086  دوالرا من األرباح املدورة إلى حساب االحتياطي العام ليصبح مجموعه 17 مليون دوالرا.	 

التوصية بتوزيع إرباح نقدية بنسبة 20% من قيمة األسهم االسمية أي مبلغ 3,700,565 دوالراً على مساهمي الشركة حسب كشف املساهمن يوم انعقاد اجتماع الهيئة العامة.	 

التوصية بتحويل األرباح املتبقية والبالغة 1,246,001دوالراً إلى األرباح املدورة. 	 
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أعضاء 
مجلس اإلدارة 
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طال كاظم عبد اهلل ناصر الدين  رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام

يشــغل منصبــه كمديــر عــام للشــركة منــذ 1984/4/1 وكرئيــس للمجلــس منــذ عــام 1990، حاصــل علــى شــهادة املاجســتير يف الكيميــاء الصناعيــة مــن اجلامعــة االمريكية 
يف بيروت عام 1974

رئيس مجلس ادارة البنك الوطني، رئيس مجلس ادارة شركة التكافل الفلسطينية للتامن، عضو مجلس ادارة يف شركة االتصاالت الفلسطينية

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

يف منصبه منذ 1984/4/30، حاصل على طب اسنان من جامعة القاهرة عام 1960
عضو مجلس ادارة يف شركة الزيوت املعدنية

د. فرحان ناصر ابو ليل ابو ليل  عضو مجلس ادارة 

يف منصبــه منــذ 1990/7/30، حاصــل علــى بكالوريــوس طــب وجراحــة عامــة تخصــص طــب اطفــال مــن جامعــة لنــدن عــام 1964 طبيب أطفال، أســس قســم االطفال يف 
املستشــفى الوطنــي يف نابلــس

بنك فلسطين، يمثله السيد ماهر جواد سمعان فرح  عضو مجلس إدارة
 يف منصبه منذ 2009/4/28، حاصل على بكالوريوس يف الهندسة املدنية من جامعة القاهرة عام 1966

عضو مجلس ادارة يف بنك فلسطن، عضو مجلس ادارة يف شركة الفنادق العربية، رئيس مجلس ادارة الشركة الفلسطينية للمقاوالت العاملية / الدولية
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د. سالم مصطفى سالم ابو خيزران  عضو مجلس ادارة
MRCOG ،1991 يف منصبه منذ 2011/4/18، اختصاصي امراض نسائية وتوليد، الزمالة البريطانية

رئيس مجلس إدارة ومدير عام مركز رزان الطبي التخصصي لعالج العقم وأطفال األنابيب /نابلس/ رام اهلل، رئيس مجلس إدارة املستشفى العربي 
التخصصي نابلس، رئيس مجلس إدارة املركز العربي جلراحة القلب وأمراض الدم / نابلس، رئيس مجلس إدارة املستشفى االستشاري العربي / رام اهلل

فراس كاظم عبداهلل ناصر الدين عضو مجلس إدارة

يف منصبه منذ 2003/6/9، حاصل على بكالوريوس صيدلة من جامعة األردن للعلوم والتكنولوجيا 1992
مساعد املدير العام للشؤون اإلدارية ومدير التسويق يف شركة بيرزيت لألدوية، الرئيس التنفيذي جلراندفارم لالستثمار الصيدالني

د. يحيى محمد يحيى شاور عضو مجلس ادارة

يف منصبه منذ 1992/5/28، حاصل على طب متخصص يف التصوير التشخيصي من اجلامعة األمريكية يف بيروت عام 1976 طبيب متمرس يف عيادة خاصة يف 
اخلليل، مدير العيادات اإلشعاعية 

والتخصصية، مساعد بروفيسور يف األشعة وعضو مجلس إدارة ورئيس دائرة التعليم الطبي املستمر يف جامعة القدس.
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الحوكمة

مجلس االدارة:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة الى تسعة أعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة  للمساهمن بالتصويت السري. على أن ال 

تزيد مدة املجلس عن سنتن تنتهي بانتخاب مجلس جديد.

 عضوية مجلس االدارة:
ينص النظام األساسي للشركة على سلسلة من األحكام يف مواضيع العضوية يف مجلس اإلدارة، وتتلخص األحكام على ان يكون املرشح حائزا 
على ما ال يقل عن الف سهم من اسهم الشركة طيلة مدة العضوية .ال يجوز انتخاب من لم يكمل احلادي والعشرين من عمره لعضوية مجلس 

اإلدارة.

مهام مجلس االدارة:
مجلس اإلدارة هو سلطة التخطيط األولى يف الشركة فهو الذي يضع سياستها ومخططاتها ويقر األنظمة التي تسير عليها وتتبعها يف عالقتها 

الداخلية وهو الذي يشرف على سالمة تنفيذ هذه املخططات و تطبيق األنظمة و السياسات . 
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واجبات ولجان  مجلس االدارة

يقوم رئيس وأعضاء مجلس االدارة بواجباتهم من خالل جلسات دورية ملتابعة ومناقشة سير اعمال الشركة ووضع اخلطط الالزمة لتطوير  أداءها. 

 جلنة االستثمار والتطوير 	

 يترأسها السيد ماهر فرح وتضم يف  عضويتها كل من د.فرحان ابو ليل، د.محمد ناصر الدين، فراس ناصر الدين

هدفها: مراجعة استثمارات الشركة وحتليلها والتوصيات بشأنها. 

الصالحيات املفوضه اليها: ترفع اللجنة التوصيات ملجلس االدارة إلقرارها.

 جلنة التدقيق الداخلي: 	

 يترأسها د. محمد ناصر الدين وتضم  يف عضويتها كل من  د.فرحان ابو ليل ود.يحيى شاور.

هدفها: تدقيق العمليات املالية والفنية والبحث عن املخاطر التي من املمكن أن تواجه الشركة وااليعاز بكيفية تفاديها

الصالحيات املفوضة إليها: ترفع اللجنة التوصيات ملجلس االدارة إلقرارها.

 جلنة التعيينات والترقيات: 	

يترأسها طالل ناصر الدين وتضم  يف عضويتها كل من د. سالم ابو خيزران ود.يحيى شاور.

هدفها: حتديد  احلد االدنى لألجور، مراجعة احلوافز واملكافآت، وإقرار الزيادات السنوية والتعديالت على الرواتب. 

الصالحيات املفوضه اليها: ترفع اللجنة التوصيات ملجلس االدارة إلقرارها. 

اجتماعات املجلس: عقد مجلس إدارة الشركة ستة اجتماعات خالل العام 2015
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اجتماع الهيئة العامة العادي 
ترسل دعوة شخصية لكل مساهم يف الشركة حلضور اجتماع الهيئة العامة العادي تتضمن الدعوة جدول اعمال االجتماع. ويتم االعالن عن موعد الهيئة العامة يف الصحف الرسمية قبل موعد 

االجتماع بأسبوعن على األقل.

بدل مواصالت ومكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة )بالدوالر األمريكي  ( كما يف 2015/12/31

المجموعمكافأة مجلس اإلدارةبدل مواصاتاالسم

28,460.00$20,000.00$8460.00$السيد طالل كاظم ناصر الدين

27,050.00$20,000.00$7050.00$شركة بنك فلسطن م.ع.م

28,460.00$20,000.00$8460.00$السيد فراس كاظم ناصر الدين

28,460.00$20,000.00$8460.00$د.محمد ناصر الدين ناصر الدين

28,460.00$20,000.00$8460.00$د. فرحان ناصر  أبو ليل أبو ليل

27,050.00$20,000.00$7050.00$د.سالم أبو خيزران

28,460.00$20,000.00$8460.00$د. يحيى محمد شاور

196,400.00$140000.00$56400.00$املجموع الكلي 

المستشارون  القانونيون للشركة:  األستاذ نهاد مسودة واألستاذ راتب محيسن.

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

اإلجراءات القانونية والقضايا:
 يوجد قضايا مرفوعة  من الشركة على بعض الزبائن مجموع قيمتها 50 ألف دينار.

كما وتطمئن إدارة الشركة مساهميها الكرام وتعلمهم بعدم وجود أي قضايا مرفوعة على الشركة من الغير.
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المساهمون
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السيطرة في الشركة: 

عدد األسهم التي يملكها السيد طالل ناصر الدين وإخوانه وأقربائه من الدرجة األولى قد بلغت 4,603,874  سهماً كما في 2015/12/31 ومتثل 24.88% من مجموع أسهم الشركة.

مساهمي الشركة موزعني حسب فئات األسهم التي ميلكونها على النحو التالي كما يف 2015/12/31:

نسبة المساهمةعدد األسهمعدد المساهمينالفئة

0.04%1196483أقل من 100 سهم

0.43%29179462من 101 وحتى 500 سهم

0.83%201153034من 501 وحتى 1000 سهم

4.75%360879166من 1001 وحتى 5000 سهم

3.88%99717615من 5001 وحتى 10.000 سهم

17.93%1423317697من 10.001 وحتى 50,000 سهم

9.40%251740651من 001،50 وحتى 100.000 سهم

62.74%2911608717من 100.001 سهم فأكثر

%126618,502,825100املجموع
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مساهمون ميلكون أكثر من  %5 من أسهم الشركة كما يف 2015/12/31:

عدد األسهم كما في المساهم
عام  2014     

نسبته من رأس المال  
    2014

عدد األسهم كما في 
عام  2015     

نسبته من رأس المال 
عام 2015

990,6425.351,279,5586.92م. روزان طبي تخصصي عالج عقم وأطفال أنابيب

960,4705.19960,4705.19شركة بنك فلسطني م.ع.م

945,6815.11945,6815.11إياد كاظم ناصرا لدين

كان حجم التداول على أسهم الشركة يف سوق فلسطني لألوراق املالية خالل العام 2015 كما يلي: 

1,215,576 سهمعدد االسهم المتداولة

3,845,760 دوالر أمريكيقيمة االسهم المتداولة

355 عقدعدد العقود المنفذة

3.30 دوالرسعر افتتاح السهم

50.3 دوالرسعر اغالق السهم

3.51 دوالرأعلى سعر تداول

3.05 دوالرأدنى سعر تداول

570.6 %معدل دوران االسهم
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آلية إيصال المعلومات للمساهمين:
 يتــم توجيــه دعــوة حلضــور اجتمــاع الهيئــة العامــة الســنوي لكافــة املســاهمن، كمــا ويتــم نشــر إعــالن 
دعــوة انعقــاد الهيئــة العامــة للشــركة يف الصحــف احملليــة وذلــك قبــل أســبوعن مــن انعقــاد االجتمــاع. 

كما ويتم وضع التقارير املالية الدورية على املوقع االلكتروني للشركة وبورصة فلسطن.

ال يوجــد مورديــن محدوديــن أو عمــالء رئيســين محليــا وخارجيــا يشــكلون 10% فأعلــى مــن إجمالــي 
املشــتريات أمــا بخصــوص املبيعــات فــان وزارة الصحــة الفلســطينية تســتهلك أكثــر مــن 10% مــن 
مبيعــات الشــركة.كما وال يوجــد امتيــازات  و/ أو بــراءات اختــراع للشــركة أو أي مــن منتجاتهــا. وال 
يوجــد أي أثــر مالــي لعمليــات ذات طبيعــة غيــر متكــررة حدثــت خــالل الســنة املاليــة وال تدخــل ضمــن 

نشــاط الشــركة الرئيســي.
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اإلدارة التنفيذية
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اإلدارة التنفيذية

 طال كاظم عبد اهلل ناصر الدين، المدير العام
يعمل يف الشركة منذ 1974/8/14، حاصل على ماجستير كيمياء

 جمعة محمود أمين خلف،  نائب المدير العام ومساعد المدير العام للشؤون
              الفنية

يعمل يف الشركة منذ 1977/4/3، حاصل على بكالوريوس كيمياء

 فراس كاظم عبداهلل ناصرالدين ، مدير دائرة التسويق  ومساعد المدير العام
                                                                            للشؤون اإلدارية

يعمل يف الشركة منذ 1993/7/5، حاصل على بكالوريوس صيدلة

 شروق محمد عبد المجيد صالح ، مدير التدقيق الداخلي
تعمل بالشركة منذ 1998/09/09، حاصلة على بكالوريوس هندسة كيميائية

  تيسير محمد عيسى عليان، مدير دائره البحث و التطوير
يعمل يف الشركة منذ 1986/10/8، حاصل على ماجستير تكنولوجيا صيدالنية

                                                                                                تيسير هال حسين أبوطه، مدير المستودعات المركزيه
يعمل يف الشركة منذ 1988/7/2، حاصل على بكالوريوس جغرافيا 

                              سلوى حسام خضر الكور/ الجبالي ، مدير دائره المشتريات
تعمل يف الشركة منذ 1991/1/1، حاصل على ماجستير  هندسة كهربائية 

                                                  عبدالقادر يونس خليل بدوي، مدير الدائره الماليه
ACPA ،يعمل يف الشركة منذ 1984/11/15، حاصل على بكالوريوس ادارة

                                                       علياء طال كاظم ناصر الدين، مدير شؤون الموظفين
تعمل يف الشركة منذ 2009/1/6، حاصل على بكالوريوس علم اجتماع

                                                                                                                          فهيم حسن حسين الزبيدي ، مدير دائره تاكيد الجودة 
يعمل يف الشركة منذ 1984/8/1، حاصل على بكالوريوس كيمياء

ماهر تميم مصطفى التميمي، مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات
يعمل يف الشركة منذ 1997/2/1، حاصل على بكالوريوس علم احلاسوب   

                                                                                   نجيب علي ذيب حمد، مدير دائرة التثبت
يعمل يف الشركة منذ 1990/7/8، حاصل على بكالوريوس كيمياء 

وهبة سالم نصار زعارير، مدير دائره الرقابه الدوائيه
يعمل يف الشركة منذ 1987/9/14، حاصل على بكالوريوس كيمياء 

                                                              يونس ذيب يونس عامة، مدير دائرة االنتاج
يعمل يف الشركة منذ 1995/1/2، حاصل على ماجستير هندسة كيميائية 

رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية:
لقــد بلــغ مجمــوع رواتــب ومكافــآت اإلدارة التنفيذيــة خــالل عــام 2015 )520,272( 
دوالر علمــاً بــان  هــذه الرواتــب واملكافــآت ال تشــمل أتعــاب انتهــاء اخلدمــة حســب قانــون 

العمــل املعمــول بــه يف فلســطن.
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لمحة عن الشركة 

تعتبــر شــركة بيرزيــت لألدويــة الشــركة الرائــدة يف مجــال التصنيــع الدوائــي يف فلســطن، ومتــارس الشــركة نشــاطاتها مــن خــالل ثــالث 
مواقــع, إذ يقــع املركــز الرئيســي للشــركة يف املنطقــة الصناعيــة ملدينــة رام اهلل )بيتونيــا( حيــث يضــم هــذا املوقــع ثــالث مبــان،   املبنــى األول 

اإلدارة العامــة واملســتودعات املركزيــة باإلضافــة إلــى دائــرة تأكيــد اجلــودة ودائــرة التثبــت. 

أمــا املبنــى الثانــي فيضــم خطــوط إنتــاج املســتحضرات العامــة مــن صلبــة وســائلة وشــبه صلبــة ومســتحضرات ســائلة معقمــة ودائــرة البحــث 
والتطويــر واملســتودعات الفرعية.

وأمــا املبنــى الثالــث فيضــم ثالثــة أجنحــة منفصلــة بشــكل تــام، إذ يضــم اجلنــاح األول خطــوط إنتــاج مســتحضرات البنســيلن واجلنــاح الثانــي 
ــة  ــاج مســتحضرات احلقــن اجلافــة، كمــا يضــم املبنــى دائــرة الرقاب ــاح الثالــث خــط إنت ــاج السيفالوســبيرين بينمــا يضــم اجلن خطــوط إنت

الدوائيــة.

أما املوقع الثاني فيقع أيضا يف املنطقة الصناعية ملدينة رام اهلل ويضم دائرة التسويق بأقسامها املختلفة.

يقع املوقع الثالث يف بلدة بيرزيت حيث يتم فيه إنتاج املستحضرات الهرمونية ,و هو أالن يف طور إنشاء خط إنتاج جديد.

تقــوم الشــركة بإنتــاج مــا مجموعــه مائــة وســتون مســتحضرا دوائيــا موزعــة علــى عشــرة خطــوط إنتــاج تغطــي مجــاالت عالجيــة مختلفــة. 
ــج  ــة والبرام ــر حكومي ــات الغي ــى وزارة الصحــة الفلســطينية واملنظم ــة إل ــع الفلســطيني، باإلضاف ــة شــرائح املجتم تســتهدف الشــركة كاف
الصحيــة احملليــة واألجنبيــة. علمــا بــأن ســوق الشــركة ال يقتصــر علــى الســوق الفلســطيني، إذ عمــدت الشــركة إلــى إيجــاد نقــاط تواجــد يف 

الســوق التصديــري وخصوصــا يف شــمال إفريقيــا وأوروبــا الشــرقية. 

هنالــك عــدة عوامــل مجتمعــة جتعــل شــركة بيرزيــت لألدويــة  متميــزة يف جناحاتهــا و اســتمراريتها كحيازتهــا علــى أفضــل الشــهادات العامليــة 
واملتعلقــة باجلــودة، كشــهادة التصنيــع الدوائــي اجليــد، وشــهادات أنظمــة اجلــودة، هــذا باإلضافــة إلــى احلفــاظ علــى وضــع مالــي متــن 
وكادر وظيفــي مؤهــل ومــوزع علــى الدوائــر املختلفــة وفريــق إداري يتحلــى  بخبــرات ومصداقيــة عاليــة، إضافــة إلــى اســتثمارات وحتالفــات 
إســتراتيجية محليــة، إقليميــة وعامليــة وتطــور مســتمر يف البحــث والتطويــر الدوائــي. كمــا وتعمــل الشــركة  يف مرافــق عاليــة التقنيــة تصــل 
مســاحتها إلــى 16000 متــر مربــع، وخطــوط إنتــاج تعمــل وفــق آخــر مــا توصلــت إليــه  تكنولوجيــا التصنيــع الدوائــي العاملــي ،باإلضافــة إلــى 

التعامــل مــع مورديــن عامليــن يف مجــال املــواد اخلــام ومــواد التعبئــة.
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أهداف الشركة
ــة يف الســوق الفلســطيني   ــدة يف الصناعــة الدوائي ــى اســتثمارات مســاهميها، كــي تبقــى الشــركة الفلســطينية الرائ ــر  أدائهــا ومراجعــة نتائجهــا  للمحافظــة عل ــى تطوي تعمــل الشــركة باســتمرار عل

ــي  للمواطــن الفلســطيني  ــر األمــن الدوائ واملســاهمة  يف  توفي

مجال أعمال الشركة
تقوم الشركة بتوفير الدواء للمواطن الفلسطيني بشكل خاص ولألسواق اخلارجية مبواصفات علمية وعاملية من خالل خطوط اإلنتاج التالية :

خط إنتاج احلقن السائلة املعقمة	 

خط إنتاج احلقن اجلافة املعقمة	 

خط إنتاج السوائل واملعلقات	 

خط إنتاج املراهم والتحاميل -	 

خط إنتاج املستحضرات الصلبة )3 خطوط(	 

خط إنتاج قطرات العن املعقمة	 
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موظفونا ومجتمعنا الصغير
موظفونا هم سالحنا الذي يضمن جناحنا وتطورنا. فقد اعتمدت الشركة سياسة تطوير وبناء كفاءة موظفيها ما يؤهلهم للرفع من مستوى العمل ويدعم زيادة اإلنتاجية.  

وتدعــم الشــركة هــذه السياســة مــن خــالل توفيــر البيئــة الصحيــة للموظــف مــا يزيــد مــن انتمــاءه وعطــاءه. فقــد تبنــت الشــركة برنامجــا يعمــل علــى توظيــف جــزء ممــا تقدمــه الشــركة للمســؤولية 
االجتماعيــة خلدمــة أبنائهــا مــن املوظفــن وذلــك بتنفيــذ املشــاريع التاليــة:

المنح الجامعية ألبناء العاملين في الشركة

تساهم الشركة يف تغطية أعباء التعليم اجلامعي ألبناء موظفيها، وتتطلع الشركة إلى زيادة عدد املستفيدين من هذه املنح يف السنوات القادمة.

صندوق التكافل االجتماعي

أطلقــت الشــركة صنــدوق للتكافــل االجتماعــي والــذي يعمــل علــى رعايــة عائــالت موظفــي الشــركة يف حــال تعرضهــم إلصابــات أدت إلــى العجــز عــن العمــل أو إلــى الوفــاة ســواء أثنــاء عملهــم أو خارجــه. 
ويهــدف الصنــدوق إلــى إعانــة العائــالت املتضــررة ومســاعدتهم علــى أعبــاء احليــاة.

كما وقد بلغ عدد املوظفني 317 موظفًا لعام 2015 موزعني كالتالي:      

العددالمؤهل العلمي

1دكتوراه  

6ماجستير  

107بكالوريوس 

50دبلوم

71توجيهي

42ثانوي 

32إعدادي  

8ابتدائي  
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الشركات التابعة

شركة فلسطين للطباعة والنشر

اســتحوذت شــركة بيرزيــت لألدويــة عــام 1992 علــى شــركة فلســطن للطباعــة والنشــر والتــي تقــوم بتزويــد الشــركة بكافــة احتياجاتهــا مــن الكرتــون واملطبوعــات والنشــرات التــي تســتخدمها الشــركة. 
إذ أنهــا شــركة مســاهمة خاصــة، رأســمالها: 406،000  دينــاراً ومتلــك الشــركة %67 منهــا ويعمــل فيهــا إحــدى عشــر موظفــاً وعنوانهــا شــارع رام اهلل القــدس مقابــل مخيــم املعــري.

قائمة موظفي شركة فلسطني للطباعة والنشر حسب املؤهل العلمي لكل فرد:

العددالمؤهل العلمي

1 بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية

1 دبلوم سكرتاريا وإدارة أعمال
1دبلوم صيانة معدات

1دبلوم طباعة

2توجيهي

2املرحلة الثانوية

2املرحلة اإلعدادية

1 املرحلة االبتدائية
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شركة ميدكس للعناية بالبشرة والجمال

قامــت شــركة بيرزيــت لألدويــة بتأســيس شــركة ميدكــس للعنايــة بالبشــرة واجلمــال عــام 1996 إذ تقــوم الشــركة بتمثيــل العديــد مــن الشــركات العامليــة التــي تعنــى بالبشــرة كشــركة مايبيلــن، وشــركة 
فيتشــي وغيرهــا مــن الشــركات املماثلــة

رأسمال شركة ميدكس 400،000  دينار ويعمل فيها عشرة موظفن وهي مملوكة بالكامل للشركة وعنوانها يف املنطقة الصناعية يف رام اهلل.

بلغ عدد موظفي شركة ميدكس للعناية بالبشرة واجلمال عشرة موظفني موزعني كما يف اجلدول:      

العددالمؤهل العلمي

6بكالوريوس 

1دبلوم

3توجيهي
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وضع الشركة التنافسي 
متتاز الشركة بعدة عوامل ترفع من وضعها التنافسي، وأهمها النمو املستمر للشركة من خالل العناصر التطويرية التالية 

التصدير  	
تعمــل الشــركة  جاهــدة علــى توســيع أســواقها التصديريــة اذ ســجلت  أصنافــا جديــدة يف أســواق شــرق أوروبــا وتعمــل جاهــدة علــى تســجيل قائمــة مميــزة مــن أصنافهــا يف ســوق روســيا الــذي 

يعتبــر مــن اكبــر األســواق االســتهالكية لألدويــة.

 النمو الداخلي للشركة  	

أنهــت الشــركة عــام 2014 االســتثمار يف فصــل مســتحضرات املضــادات احليويــة الرئيســية يف موقعــن منفصلــن مســتثمرة بذلــك أحــدث اآلالت الالزمــة لتتطابــق مــع متطلبــات الصحــة 
العامليــة وأعلــى درجــات اجلــودة.  كمــا و قامــت الشــركة بتجهيــز قســم املعقمــات الســائلة  باألجهــزة  واملعــدات الالزمــة لزيــادة حجــم اإلنتــاج يف هــذا القســم لتتــالءم مــع احتياجــات الســوق 
احمللــي واخلارجــي و تهــدف الشــركة مــن خــالل كل ذلــك  إلــى رفــع مســتوى جــودة املســتحضرات وزيــادة اإلنتاجيــة األمــر الــذي سيســاعدها علــى املنافســة ويؤهلهــا للدخــول يف أســواق 

مميــزه كأســواق أوروبــا وغيرهــا مــن البلــدان. 

البحث والتطوير 	
تعمل الشركة وباستمرار على إنتاج أدوية جديدة لتزيد حصتها يف األسواق املستهدفة. 
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سياسة ومخاطر االستثمار
هنالــك وقائــع وأمــور خارجيــة تعيــق عمــل الشــركة وتشــكل مخاطــر علــى عملهــا، 

ومــن أهــم هــذه املخاطــر:

االضطــراب السياســي وإغــالق املعابــر املفاجــئ ممــا يكلــف الشــركة زيــادة يف 
مخزونهــا والــذي يؤثــر ســلبا علــى الســيولة املتداولــة.

ضيق السوق احمللي واملنافسة الشديدة بن الشركات احمللية واألجنبية. 

ــدول  ــة يف فلســطن ويف ال ــة بتســجيل األدوي ــة  املتعلق ــن الفجائي ــر القوان تغيي
املســتهدفة.

األســاليب املتبعــة يف حتصيــل الــذمم املتراكمــة علــى الزبائــن املعتمديــن يف 
األســواق التصديريــة بســبب طبيعــة العمــل والتنافس الشــرس يف هذه األســواق.

املنافسة الشديدة يف السوق احمللي وانخفاض  أسعار األدوية العاملية.

33



المسؤولية 
االجـتماعيـة
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مســؤولية الشــركة االجتماعيــة مــن أولويــات عملهــا ومبادئهــا إذ تســتثمر ومنــذ ســنوات عــدة بدعــم وتطويــر مجتمعهــا مــن خــالل 
حمــالت وبرامــج عــدة أساســها تنفيــذ مشــاريع مســتدامة وهادفــة. هدفــت الشــركة منــذ أعــوام إلــى دعــم برامجهــا البيئيــة و التــي 
تعمــل علــى التقليــل مــن املخاطــر الناجتــة عــن التصنيــع الدوائــي. وقــد جنحــت الشــركة بالعمــل علــى إنشــاء أول مبنــى صديــق للبيئــة 

يعمــل بــه منــذ مطلــع العــام 2012.

أما يف مجال الصحة فقد قامت الشركة بدعم و تأثيث غرف يف مستشفيات يف القدس و رام اهلل 

كمــا تواصــل الشــركة دعمهــا ألبنــاء شــعبها مدركــة أهميــة متتعهــم بصحــة جيــدة تؤهلهــم علــى العمــل واإلنتــاج. إذ تدعــم الشــركة 
العديــد مــن املؤسســات التــي تعنــى بأمــراض التوحــد و متالزمــة داون.

وإميانــا منــا بــان التعليــم أســاس جناحنــا الــذي يضمــن ازدهارنــا ومنونــا، فباإلضافــة إلــى  املنــح الدراســية التــي تقدمهــا الشــركة 
ــى  ــة للشــركة يتعــرف فيهــا الطــالب عل ــارات ميداني ــام، تنســق الشــركة مــع العديــد مــن املــدارس زي ســنوياً، وبرنامــج كفــاالت األيت
آليــة التصنيــع الدوائــي كمــا وتوفــر الشــركة فــرص تدريــب للطــالب اجلامعيــن وتكــرس مختبراتهــا لصالــح البحــوث العلميــة ودعــم 

القطــاع األكادميــي. 

كما تركز الشركة على دعم أبناء بلدها من خالل دعم مخيمات الشتات ملساعدتهم على التعليم واالنخراط يف املجتمع.

وأخيــرا، تســاهم  الشــركة يف احملافظــة علــى التــراث الفلســطيني وذلــك مــن خــالل دعــم فــرق فلســطينيه و مؤسســات تعنــى باحلفــاظ 
علــى التــراث و الثقافــة و العمــران القــدمي. 
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البيانات المالية
االختالفات: ال يوجد اختالفات بين البيانات النهائية واألولية.
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شركة بير زيت لألدوية المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة

رام اهلل - فلسطين

القوائم المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات المستقل

للسنة المالية المنتهية في 31 كانول األول 2015
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تقرير مدقق الحسابات المستقل

تقرير حول القوائم المالية الموحدة 
قمنــا بتدقيــق القوائــم املاليــة املوحــدة املرفقــة لشــركة بيرزيــت لصناعــة األدويــة املســاهمة العامــة احملــدودة والشــركات التابعــة لهــا )»املجموعــة«(، والتــي تتكــون مــن قائمــة املركــز املالــي املوحــدة كمــا يف 
31 كانــون األول 2015 وكل مــن قائمــة الدخــل والدخــل الشــامل اآلخــر املوحــدة، قائمــة التغيــرات يف حقــوق امللكيــة املوحــدة، وقائمــة التدفقــات النقديــة املوحــدة للســنة املنتهيــة بذلــك التاريــخ، وملخــص 

للسياســات احملاســبية الهامــة وإيضاحــات تفســيرية أخــرى.

مسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية
إن اإلدارة مســئولة عــن إعــداد هــذه القوائــم املاليــة املوحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة، وتشــمل هــذه املســؤولية االحتفــاظ بالرقابــة الداخليــة التــي جتدهــا اإلدارة 

مناســبة لتمكنهــا مــن إعــداد وعــرض القوائــم املاليــة املوحــدة بصــورة عادلــة خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة، ســواء كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو عــن خطــأ.

مسؤولية مدقق الحسابات
إن مســؤوليتنا هــي إبــداء رأي حــول هــذه القوائــم املاليــة املوحــدة اســتنادا إلــى تدقيقنــا. لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق، وتتطلــب تلــك املعاييــر أن نتقيــد مبتطلبــات قواعــد الســلوك 

املهنــي وأن نقــوم بتخطيــط وإجــراء التدقيــق للحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت القوائــم املاليــة املوحــدة خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة.

يتضمــن التدقيــق القيــام بإجــراءات للحصــول علــى بّينــات تدقيــق ثبوتيــة للمبالــغ واإلفصاحــات يف القوائــم املاليــة املوحــدة. تســتند اإلجــراءات املختــارة إلــى تقديــر مدقــق احلســابات، مبــا يف ذلــك تقييــم 
مخاطــر األخطــاء اجلوهريــة يف القوائــم املاليــة املوحــدة ، ســواء كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو عــن خطــأ، وعنــد القيــام بتقييــم تلــك املخاطــر، يأخــذ مدقــق احلســابات يف اإلعتبــار إجــراءات الرقابــة 
الداخليــة للشــركة واملتعلقــة باإلعــداد والعـــرض العــادل للقوائــم املاليــة املوحــدة ، وذلــك لغــرض تصميــم إجــراءات التدقيــق املناســبة حســب الظــروف، وليــس لغــرض إبــداء رأي حــول فعاليــة الرقابــة 
الداخليــة لــدى الشــركة. يتضمــن التدقيــق كذلــك تقييــم مالئمــة السياســات احملاســبية املتبعــة ومعقوليــة التقديــرات احملاســبية املعــدة مــن قبــل اإلدارة، وكذلــك تقييــم العــرض اإلجمالــي للقوائــم املاليــة 

املوحدة.

نعتقد أن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا حول التدقيق.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل »  تتمة «

الـرأي
يف رأينـــا، أن القوائــم املاليـــة املوحــدة تظهـــر بصــورة عادلـــة، مــن جميــع النواحــي اجلوهريـــة، املركــز املالــي لشــركة بيرزيــت لصناعــة األدويــة املســاهمة العامــة احملــدودة والشــركات التابعــة لهــا  كمــا يف 

31 كانــون األول 2015 وأدائهــا املالــي وتدفقاتهــا النقديــة للســنة املنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة.

تقرير حول المتطلبات القانونية
باإلضافــة إلــى مــا تقــدم، فقــد حصلنــا علــى املعلومــات واإليضاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألداء مهمتنــا، وبرأينــا أن الشــركة حتتفــظ بقيــود وســجالت محاســبية منظمــة بصــورة أصوليــة وهــي متفقــة 
مــع القوائــم املاليــة املوحــدة املرفقــة، ويف حــدود املعلومــات التــي توفــرت لدينــا لــم تقــع مخالفــات ألحــكام قانــون الشــركات والنظــام الداخلــي للشــركة والتــي قــد تؤثــر بشــكل جوهــري علــى نشــاط 

الشــركة أو علــى مركزهــا املالــي.

سابا و شــــركاهم          
رام اهلل - فلسطن

يعقوب اليوسف
رخصة رقم )96( 

14 آذار  2016 
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2014 2015
دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاحات املوجـــــــــــــــــــودات

املوجودات املتداولة
5,567,906 3,872,249 5 نقد وما يف حكمه

19,975,069 17,048,011 6 ذمم مدينة ، بالصايف
8,145,657 9,649,995 7 بضاعة
6,470,772 9,071,159 8 – أ  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

141,946 132,402 9 أرصدة مدينة أخرى
40,301,350 39,773,816 مجموع املوجودات املتداولة

موجودات غير متداولة
559,690 444,422 10 موجودات ضريبية مؤجلة

6,509,979 -- 8 – ب  موجودات مالية متوفرة للبيع

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل

-- 7,525,450 8 – ج الدخل الشامل اآلخر
4,198,661 3,149,622 8 – د   إستثمارات يف شركات حليفة
3,152,000 3,226,200 11 إستثمارات عقارية 

15,042,172 15,004,200 12 ممتلكات وآالت ومعدات – بالصايف
29,462,502 29,349,894 مجموع املوجودات غير املتداولة
69,763,852 69,123,710 مجموع املوجودات

عضو مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

طالل كاظم ناصر الدين

إن اإليضاحات املرفقة من رقم )1( إلى رقم )29( تشكل جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة

قائمة المركز المالي الموحدة    /  كما في 31 كانون األول 2015
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2014 2015
دوالر أمريكي دوالر أمريكي  إيضاحات املطلوبات وحقوق امللكية

مطلوبات متداولة
9,152,500 5,993,803 13 ذمم وأرصدة دائنة أخرى
1,431,220 492,988 14 مخصص ضريبة الدخل

10,583,720 6,486,791 مجموع املطلوبات املتداولة
مطلوبات غير متداولة

,5,925,624 6,118,155 15 مخصص تعويض نهاية اخلدمة
16,509,344 12,604,946 مجموع املطلوبات

حقوق امللكية 
18,502,825 18,502,825 1 رأس املال
4,622,544 4,625,706 16 إحتياطي إجباري
4,665,553 5,158,810 16 إحتياطي إختياري
14,913,914 14,913,914 16 إحتياطي خاص
10,498,731 11,789,398 أرباح مدورة

11,817 149,589 فروقات ترجمة القوائم املالية للشركات التابعة للدوالر األمريكي
)230,153( -- التغير املتراكم يف القيمة العادلة لالستثمارات املتوفرة للبيع

-- 1,062,280
التغير املتراكم يف القيمة العادلة للموجودات املالية

املقيمة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
52,985,231 56,202,522 حقوق عائدة ملساهمي الشركة األم

269,277 316,242 حقوق جهات غير مسيطرة
53,254,508 56,518,764 مجموع حقوق امللكية 
69,763,852 69,123,710 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

عضو مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة
طالل كاظم ناصر الدين

إن اإليضاحات املرفقة من رقم )1( إلى رقم )29( تشكل جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة

قائمة المركز المالي الموحدة    /  كما في 31 كانون األول 2015
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2014 2015
دوالر أمريكي دوالر أمريكي  إيضاحات

24,938,216 26,475,495 املبيعات
)14,471,848( )14,115,009( 17 تكلفة املبيعات

10,466,368 12,360,486 إجمالي الربح
)1,549,406( )1,651,031( 18 مصاريف املبيعات
)1,306,846( )862,906( 19 مصاريف الدعاية
)2,161,369( )2,001,867( 20 مصاريف إدارية وعموميه

- )500,000( 6 مخصص ديون مشكوك يف حتصيلها
5,448,747 7,344,682 صايف الربح من التشغيل

304,268 )831,679( 21 )خسائر( أرباح موجودات مالية
- 74,200 أرباح تقييم إستثمارات عقارية

)1,037,661( )701,855( خسائر فروقات عملة
)9,210( 101,102 22 إيرادات )مصاريف( أخرى

4,706,144 5,986,450 صايف ربح السنة قبل ضريبة الدخل
)550,000( )550,000( 14 ضريبة الدخل 

- )388,616( ضريبة دخل عن سنوات سابقة
53,331 )115,268( 10  )إطفاء( إنتفاعات ضريبية مؤجلة

4,209,475 4,932,566 صايف ربح السنة 
العائد الى:

4,139,611 4,885,601 مساهمي الشركة األم
69,864 46,965 حقوق جهات غير مسيطرة

4,209,475 4,932,566
0.224 0.264 23 الربح األساسي للسهم الواحد 

بنود الدخل الشامل اآلخر
4,209,475 4,932,566 صايف ربح السنة

بنود لن يتم حتويلها الحقًا الى األرباح واخلسائر 
)189,847( 137,772 فروقات ترجمة القوائم املالية للشركات التابعة للدوالر األمريكي

- 1,292,433 أرباح تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
15,670 - أرباح تقييم موجودات  مالية بالقيمة العادلة ملوجودات مالية متوفرة للبيع

)174,177( 1,430,205 إجمالي بنود  الدخل الشامل اآلخر )اخلسارة الشاملة(  
4,035,298 6,362,771 الدخل الشامل للسنة
3,965,434 6,315,806 العائد الى: مساهمي الشركة األم

69,864 46,965 حقوق جهات غير مسيطرة
4,035,298 6,362,771

إن اإليضاحات املرفقة من رقم )1( إلى رقم )29( تشكل جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة

قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015
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رأس املـال
إحتيـاطــي 

إجبــــاري
إحتيـاطـي 
إختيــاري

إحتيـاطـي 
أرباح مدورةخاص

فروقات 
ترجمة 

القوائم املالية 
للشركات 

التابعة 
للدوالر 

األمريكي 

التغير 
املتراكم 

يف القيمة 
العادلة 

لالستثمارات 
املتوفرة للبيع

التغيير 
املتراكم

يف القيمة 
العادلة 

للموجودات 
املالية املقيمة 

بالقيمة 
العادلة  من 

خالل الدخل 
الشامل اآلخر

حقوق عائدة  
ملساهمي 

الشركة األم 
حقوق جهات 
املجموعغير مسيطرة

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي 

51,725,357199,41351,924,770-)245,823(18,502,8254,622,5444,204,60514,913,9149,525,628201,664الرصيد كما يف 31 كانون األول 2013
4,035,298-4,035,298-15,670)189,847(4,209,475----الدخل الشامل اآلخر للسنة 

)2,775,424(-)2,775,424(---)2,775,424(----توزيعات أرباح للمساهمن
69,86469,864---------التغير يف حقوق جهات غير مسيطرة

------)460,948(-460,948--احملول لالحتياطيات
52,985,231269,27753,254,508)230,153(18,502,8254,622,5444,665,55314,913,91410,498,73111,817الرصيد كما يف 31 كانون األول 2014

أثر تطبيق معيار التقارير املالية الدولي

رقم )9( يف القوائم املالية
------230,153)230,153(---

الرصيد املعدل كما يف
 31 كانون األول 2014

18,502,8254,622,5444,665,55314,913,91410,498,73111,817-)230,153(52,985,231269,27753,254,508
6,362,771-6,362,771-4,932,566137,7721,292,433----الدخل الشامل اآلخر للسنة 
)3,145,480(-)3,145,480(---)3,145,480(----توزيعات أرباح للمساهمن 

46,96546,965---------التغير يف حقوق جهات غير مسيطرة
------)496,419(-3,162493,257-احملول لالحتياطيات

56,202,522316,24256,518,764-18,502,8254,625,7065,158,81014,913,91411,789,398149,5891,062,280الرصيد كما يف 31 كانون األول 2015 

إن اإليضاحات املرفقة من رقم )1( إلى رقم )29( تشكل جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015

45



2014 2015
دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاحات

األنشطة التشغيلية:
4,706,144 5,986,450 صايف ربح السنة قبل ضريبة الدخل
1,554,945 1,602,704 12 إستهالكات

-- 500,000 6 مخصص ديون مشكوك يف حتصيلها
-- )74,200( 11 أرباح تقييم استثمارات عقارية

)304,268( 831,679 21 خسائر )أرباح ( موجودات مالية
560,740 325,552 15 مخصص تعويض نهاية اخلدمة

6,517,561 9,172,185 النقد الناجت من األنشطة التشغيلية قبل التغير يف املوجودات واملطلوبات
)2,198,440( 932,264 النقص )الزيادة( يف املوجودات املتداولة األخرى

2,636,213 )3,158,697( )النقص( الزيادة يف املطلوبات املتداولة األخرى
6,955,334 6,945,752 النقد الناجت من االنشطة التشغيلية قبل الضرائب وانتفاعات املوظفني املدفوعة

- )1,876,848( 14 ضريبة دخل مدفوعة
)65,939( )133,021( 15 تعويضات نهاية اخلدمة املدفوعة

6,889,395 4,935,883 صايف النقد الناجت من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستمثارية:
)913,931( )2,106,065( صايف إضافات موجودات مالية 
)794,716( )1,564,732( 12 إضافات ممتلكات وآالت ومعدات 

)1,708,647( )3,670,797( النقد )املستخدم يف( األنشطة اإلستثمارية 

األنشطة التمويلية:
69,864 46,965 التغير يف حقوق جهات مسيطرة

)2,775,424( )3,145,480( 24 أرباح موزعة على املساهمن
)2,705,560( )3,098,515( صايف النقد )املستخدم يف( األنشطة التمويلية 

2,475,188 )1,833,429( صايف )النقص( الزيادة  يف النقد وما يف حكمه
)189,847( 137,772 فروقات ترجمة القوائم املالية للشركات التابعة للدوالر األمريكي
3,282,565 5,567,906 5 نقد وما يف حكمه يف بداية السنة
5,567,906 3,872,249 5 نقد وما يف حكمه يف نهاية السنة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015

46



1 - عام 
 شركة بيرزيت لصناعة األدوية املساهمة العامة هي شركة عاملة يف فلسطن ومسجلة لدى مراقب الشركات حتت رقم 562600122. 

ومن أهم غاياتها تصنيع كافة أنواع األدوية واإلجتار بها.
بتاريــخ 9 نيســان 2013، قــررت الهيئــة العامــة يف اجتماعهــا غيــر العــادي حتويــل العملــة األساســية للشــركة مــن الدينــار األردنــي إلــى الــدوالر األمريكــي وبذلــك مت حتويــل رأس املــال مــن 13,100,000 
دينــار أردنــي إلــى 18,502,825 دوالر أمريكــي موزعــة علــى  18,502,825 ســهماً، كمــا قــررت الهيئــة العامــة كذلــك رفــع رأس املــال مــن 18,502,825 دوالر أمريكــي إلــى 20,000,000 دوالر أمريكــي، 

أي بزيــادة قدرهــا  1,497,175 دوالر أمريكــي علــى أن  يتــم االكتتــاب يف هــذه األســهم يف املســتقبل، حيــث لــم يتــم االكتتــاب بهــذه األســهم حتــى تاريــخ القوائــم املاليــة.
وافــق مجلــس إدارة الشــركة علــى القوائــم املاليــة للســنة املنتهيــة يف 31 كانــون األول 2015 وذلــك يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 10 شــباط 2016، هــذا وســيتم عــرض القوائــم املاليــة علــى الهيئــة العامــة 

يف إجتماعهــا الســنوي وذلــك للحصــول علــى موافقــة الهيئــة العامــة علــى هــذه القوائــم املاليــة.

2 - تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية اجلديدة واملعدلة

املعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر املالية اجلديدة واملعدلة املطبقة بدون تأثيـر جوهري على القوائم املالية  1–2

مت تطبيــق املعاييـــر الدوليــة إلعــداد التقاريـــر املاليــة اجلديــدة واملعدلــة التاليــة يف هــذه القوائــم املاليــة املوحــدة، وهــي املعاييـــر التـــي أصبحــت ســارية للفتــرات الســنوية التـــي تبــدأ اعتبــاراً مــن 1 	 
كانــون الثانــي 2015 أو بعــد ذلــك التاريــخ، والتـــي علــى الرغــم مــن أنــه لــم يكــن لتطبيقهــا أي تأثيـــر جوهــري علــى املبالــغ املعروضــة للســنة احلاليــة أو الســنوات الســابقة، إال أن ذلــك قــد يؤثــر 

علــى محاســبة املعامــالت أو التعاقــدات املســتقبلية.
التحســينات الســنوية علــى دورة املعاييـــر الدوليــة إلعــداد التقاريـــر املاليــة 2010 – 2012، والتـــي تتضمــن تعديــالت علــى املعاييـــر الدوليــة إلعــداد التقاريـــر املاليــة – األرقــام ) 2 و 3 و 8 و 13( 	 

وعلــى معاييـــر احملاســبة الدوليــة – األرقــام ) 16و 24 و38(.
التحســينات الســنوية علــى دورة املعاييـــر الدوليــة إلعــداد التقاريـــر املاليــة  2011 – 2013، والتـــي تتضمــن تعديــالت حــول املعاييـــر الدوليــة إلعــداد التقاريـــر املاليــة – األرقــام ) 1 و 3 و 13 ( وحــول 	 

معيــار احملاســبة الدولــي رقــم )40(.
تعديــالت علــى معيــار احملاســبة الدولــي رقــم ) 19( – »منافــع املوظفــن« بحيــث توضــح املتطلبــات املتعلقــة بالطريقــة التـــي تُعــزى بهــا املســاهمات مــن املوظفــن أو مــن أطــراف أخــرى تتعلــق 	 

باخلدمــة إلــى فتــرات اخلدمــة.

قامــت الشــركة بتاريــخ 1 كانــون الثانــي 2015 بتطبيــق املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم )9( ومت تصنيــف اإلســتثمارات املتوفــرة للبيــع علــى أنهــا موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
الدخــل الشــامل اآلخــر إلعتقــاد اإلدارة أن تلــك اإلســتثمارات إســتراتيجية وفقــاً لنمــاذج أعمالهــا، لقــد كان إلعــادة تصنيــف األدوات املاليــة النــاجت عــن تطبيــق املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة 
رقــم )9( أثــره يف تغييــر أســس القيــاس و/أو سياســة األعتــراف باألربــاح أو اخلســائر للموجــودات املاليــة والتــي كانــت مســبقا مســجلة بالقيمــة العادلــة ومصنفــة كمتاحــة للبيــع والتــي مت إعــادة تصنيفهــا 

الــى اســتثمارات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر.

كان تأثيــر تطبيــق املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم )9( علــى إعــادة تصنيــف انخفــاض القيمــة العادلــة واملســجلة مســبقا يف التغيــر املتراكــم يف القيمــة العادلــة لالســتثمارات املاليــة املتوفــرة 
للبيــع بقيمــة 230,153 دوالر الــى التغيــر املتراكــم يف القيمــة العادلــة للموجــودات املاليــة املقيمــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر.
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2 - تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية اجلديدة واملعدلة »تتمة«

املعاييـر الدولية للتقاريـر املالية اجلديدة واملعدلة قيد اإلصـدار  وغيـر املفعلة بعد   2-2
لم تقم الشركة بعد بتطبيق املعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر املالية اجلديدة واملعدلة التالية التـي مت إصـدارها ولم يتم سريانها بعد:

معمول بها للفترات السـنوية التي تبدأ يف أو بعداملعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر املالية اجلديدة واملعدلة

1 كانون الثاني 2016املعيار الدولي إلعداد التقاريـر املالية رقم )14(  - “احلسابات التنظيمية املؤجلة”.
تعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم )1( -  “عرض البيانات املالية” بشأن مبادرة اإلفصاح.

1 كانون الثاني 2016

تعديــالت علــى املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريـــر املاليــة رقــم )11( – “الترتـــيبات التعاقديــة املشــتركة لبيــان محاســبة االســتحواذ علــى 
1 كانون الثاني 2016احلصــص يف العمليــات املشــتركة”.

تعديــالت علــى معيــار احملاســبة الدولــي رقــم )16( – “املمتلــكات، اآلالت واملعــدات” ومعيــار احملاســبة الدولــي رقــم )38( – “املوجــودات غيـــر 
1 كانون الثاني 2016امللموســة”، وذلــك بشــأن إيضــاح طــرق اإلســتهالك واإلطفــاء املقبولــة.

تعديــالت علــى معيــار احملاســبة الدولــي رقــم )16( – “املمتلــكات، اآلالت واملعــدات” ومعيــار احملاســبة الدولــي رقــم )41( – “الزراعــة”، حــول 
1 كانون الثاني 2016حامــل النبــات.

تعديــالت علــى معيــار احملاســبة الدولــي رقــم )27( – “البيانــات املاليــة املنفصلــة” واملتعلقــة باحملاســبة عــن اإلســتثمارات يف الشــركات التابعة 
1 كانون الثاني 2016واملشــاريع املشــتركة والشــركات الزميلــة اختيارًيــا باســتخدام طريقــة حقــوق امللكيــة يف بيانــات ماليــة منفصلــة.
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2- تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية اجلديدة واملعدلة »تتمة«

املعاييـر الدولية للتقاريـر املالية اجلديدة واملعدلة قيد اإلصـدار  وغيـر املفعلة بعد »تتمة«   2-2

معمول بها للفترات السـنوية التي تبدأ يف أو بعداملعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر املالية اجلديدة واملعدلة

تعديــالت علــى املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريـــر املاليــة رقــم )10( – “البيانــات املاليــة املوحــدة”، واملعيــار الدولــي إلعــداد التقاريـــر املاليــة رقــم 
)12( – “اإلفصــاح عــن احلصــص يف املنشــآت األخــرى”، ومعيــار احملاســبة الدولــي رقــم ) 28( -  “اإلســتثمار يف الشــركات الزمليــة واملشــاريع 

املشتـــركة”، وذلــك فيمــا يتعلــق بتطبيــق إســثناء التوحيــد علــى املنشــآت االســتثمارية.
1 كانون الثاني 2016

التحســينات الســنوية على دورة املعاييـــر الدولية إلعداد التقاريـــر املالية 2012 – 2014 والتي تشــمل تعديالت على املعاييـــر الدولية إلعداد 
التقاريـــر املاليــة – األرقــام ) 5 و 7 ( وعلــى معيــار احملاســبة الدولــي رقــم ) 19( و )34(.

1 كانون الثاني 2016

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )9( األدوات املالية )النسخة املعدلة لعام2014( 

إن النســخة النهائيــة للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم )9( حتتــوي علــى املتطلبــات احملاســبية لــألدوات املاليــة التــي مت إصدارهــا يف شــهر 
متــوز 2014. تتضمــن النســخة اجلديــدة مــن املعيــار املتطلبــات التاليــة:

التصنيف والقياس:  	

تقــدم هــذه النســخة تصنيــف جديــد لبعــض أدوات الديــن حيــث ميكــن تصنيفهــا ضمــن »املوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل 
الشــامل اآلخــر«، ويتــم تصنيــف املطلوبــات املاليــة بشــكل مشــابهة ملعيــار احملاســبة الدولــي رقــم )39( لكــن هنالــك إختالفــات يف املتطلبــات 

املنطبقــة علــى قيــاس مخاطــر اإلئتمــان  املتعلقــة باملنشــأة.

التدني:  	

قدمــت نســخة 2014 منــوذج “اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة” الحتســاب خســارة تدنــي املوجــودات املاليـــة ، وعليــه أصبــح مــن غيــر الضــروري 
زيــادة املخاطــر االئتمانيــة بشــكل مســبق حتــى يتــم االعتــراف بخســارة التدنــي.

1 كانون الثاني 2018
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2 - تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية اجلديدة واملعدلة »تتمة«

2-2 املعاييـر الدولية للتقاريـر املالية اجلديدة واملعدلة قيد اإلصـدار  وغيـر املفعلة بعد »تتمة« 

معمول بها للفترات السـنوية التي تبدأ يف أو بعداملعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر املالية اجلديدة واملعدلة

املعيار الدولي إلعداد التقاريـر املالية رقم )15( – »اإليـرادات من العقود املبـرمة مع العمالء« 

صــدر املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريـــر املاليــة رقــم )15(  يف أيــار 2014 حيــث أســس نظامــاً شــاماًل وحيــداً تســتعن بــه املنشــآت يف 
محاســبة اإليـــرادات الناجتــة مــن العقــود املبـــرمة مــع العمــالء، وبالتالــي، فســيحل املعيــار الدولي إلعداد التقاريـــر املالية رقــم )15( محل 
اإلرشــادات الســارية بشــأن االعتــراف باإليـــرادات مبــا يف ذلــك معيــار احملاســبية الدولــي رقــم )18( – »اإليـــرادات«، ومعيــار احملاســبة 

الدولــي رقــم )11( – »عـــقود اإلنشــاءات« ومــا يتصــل بهــا مــن تفسيـــرات عندمــا يســري العمــل بــه.

ويقــوم املبــدأ األساســي للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريـــر املاليــة رقــم )15( علــى أنــه يتعــن علــى املنشــأة اإلعتـــراف بإيـــراداتها لتحديــد 
حتويــل البضائــع أو اخلدمــات املتفــق عليهــا للعمــالء بقيمــة تعكــس املقابــل الــذي تتوقــع املنشــأة احلصــول عليــه لقــاء تلــك اخلدمــات أو 

البضائــع. ويقــدم املعيــار علــى وجــه الدقــة منهجــاً لإلعتــراف باإليـــرادات قائمــاً علــى خمــس خطــوات:
اخلطوة 1: حتديد العقد )العقود( املبـرمة مع العميل.	 
اخلطوة 2: حتديد تنفيذ اإللتـزامات املتضمنة بالعقد.	 
اخلطوة 3: حتديد قيمة املعاملة.	 
اخلطوة 4: تخصيص قيمة املعاملة إلى تنفيذ اإللتـزامات الواردة بالعقد.	 
اخلطوة 5: اإلعتراف باإليـرادات عند )أو حن( تستويف فيه املنشأة التـزاماتها مع العمالء.	 

ومبوجــب املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريـــر املاليــة رقــم )15(، تعتـــرف املنشــأة بإيـــراداتها عندمــا يتــم إســتيفاء اإللتـــزام، أي عندمــا حُتول 
إلــى العميــل »الســيطرة« علــى البضائــع أو اخلدمــات التــي تنطــوي علــى إســتيفاء إلتـــزام مــا. لقــد مت إضافــة مزيــداً مــن التوجيهــات 
املســتقبلية للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريـــر املاليــة رقــم )15( حتــى يتــم معاجلــة ســيناريوهات محــددة. وإضافــة إلــى ذلــك، يتطلــب 

املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريـــر املاليــة رقــم )15( مزيــداً مــن اإلفصاحــات املوســعة.

1 كانون الثاني 2018

تعديــالت علــى املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريـــر املاليــة رقــم )10( – »البيانــات املاليــة املوحــدة«، وعلــى املعيــار احملاســبي الدولــي رقــم 
)28( – “اإلســتثمار يف الشــركات الزميلــة واملشــاريع املشتـــركة” )2011(، وذلــك بشــأن معاجلــة بيــع املوجــودات أو املســاهمة بهــا مــن 

املســتثمر إلــى شــركته الزميلــة أو مشــروعه املشتـــرك.

أُرجئ تاريخ السريان ألجل غيـر مسمى
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تتوقــع اإلدارة أن يتــم تطبيــق املعاييــر املبينــة أعــاله يف إعــداد القوائــم املاليــة عنــد تاريــخ ســريان كل منهــا دون أن حتــدث هــذه املعاييــر أي أثــر جوهــري علــى القوائــم املاليــة للشــركة باســتثناء تطبيــق 
املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة أرقــام )9 – نســخة 2014( و)15( و )16( ، حيــث تتوقــع اإلدارة ان يتــم تطبيــق املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة ارقــام )9 – نســخة 2014( و )15( يف القوائــم املاليــة 
للشــركة خــالل الفتــرات املاليــة الــذي تبــدأ يف أو بعــد األول مــن كانــون الثانــي 2018 ، واملعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم )16( يف أو بعــد األول مــن كانــون الثانــي 2019 ، علمــا بأنــه قــد يكــون لهــا 
أثــر جوهــري علــى املبالــغ واالفصاحــات الــواردة يف القوائــم املاليــة واملتعلقــة بااليــرادات مــن العقــود مــع العمــالء واملوجــودات واملطلوبــات املاليــة للشــركة، اال انــه مــن غيــر العملــي أن يتــم تقديــر أثــر 

تطبيــق ذلــك يف الوقــت احلالــي بشــكل معقــول حلــن قيــام االدارة باســتكمال الدراســة التفصيليــة لتطبيــق تلــك املعاييــر علــى القوائــم املاليــة للشــركة.

.
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3- أهم السياسات احملاسبية 

3-1 بيان اإللتزام 

مت إعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية )IFRS( ووفقاً للقوانن احمللية النافذة.

3-2 أسس اإلعداد 

مت إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة املرفقــة طبقــاً ملبــدأ التكلفــة التاريخيــة باســتثناء بعــض األدوات املاليــة واإلســتثمارات العقاريــة املقاســة بقيــم إعــادة التقييــم أو بالقيمــة العادلــة كمــا يف نهايةالفتــرة 
املاليــة ، كمــا هــو موضــح يف السياســات احملاســبية أدنــاه. تعتمــد التكلفــة التاريخيــة بشــكل عــام علــى القيمــة العادلــة للمقابــل املدفــوع مقابــل املوجــودات والبضائــع واخلدمــات.

تُعــرف القيمــة العادلــة بالســعر الــذي ســيتم قبضــه لبيــع أي مــن املوجــودات أو دفعــه لتحويــل أي مــن املطلوبــات ضمــن معاملــة منظمــة بــن املتشــاركن يف الســوق يف تاريــخ القيــاس، بغــض النظــر 
عمــا إذا كان الســعر ميكــن حتقيقــه بطريقــة مباشــرة أو كان مقــدراً باســتخدام أســلوب تقييــم آخــر، وعنــد تقديــر القيمــة العادلــة ألي مــن املوجــودات أو املطلوبــات، تأخــد الشــركة بعــن االعتبــار تلــك 
العوامــل عنــد تســعير األصــل أو اإللتــزام يف تاريــخ القيــاس. مت حتديــد القيمــة العادلــة ألغــراض القيــاس و/أو اإلفصــاح يف هــذه القوائــم املاليــة املوحــدة علــى ذلــك األســاس، باســتثناء القياســات التـــي 

تتشــابه مــع القيمــة العادلــة ولكنهــا ليســت قيمــة عادلــة، مثــل القيمــة املســتخدمة يف املعيــار احملاســبي الدولــي رقــم )36(.

تُصنــف قياســات القيمــة العادلــة، ألغــراض إعــداد التقاريــر املاليــة، إلــى املســتوى ا أو 2 أو 3 بنــاًء علــى مــدى وضــوح املدخــالت بالنســبة لقياســات القيمــة العادلــة وأهميــة املدخــالت بالنســبة لقياســات 
القيمــة العادلــة بالكامــل، وهــي محــددة كما يـــلي:

- مدخالت املستوى 1 : وهي املدخالت املستنبطة من األسعار املدرجة )غيـر املعّدلة( ملوجودات أو مطلوبات مطابقة يف أسواق نشطة والتـي ميكن 

للمنشأة احلصول عليها يف تاريخ القياس؛

- مدخالت املستوى 2 : وهي املدخالت املستنبطة من البيانات عدا عن األسعار املدرجة املستخدمة يف املستوى 1 واملالحظة للموجودات أو 

املطلوبات، سواء بطريقة مباشرة أو غيـر مباشرة؛ و

- مدخالت املستوى 3 : وهي مدخالت للموجودات أو املطلوبات ال تعتمد على أسعار السوق امللحوظة.

إن الدوالر األمريكي هو عملة إظهار القوائم املالية والذي ميثل العملة الرئيسية للشركة.

إن السياسات احملاسبية املتبعة يف الشركات التابعة متماثلة مع تلك السياسات املطبقة يف الشركة األم.

إن السياسات احملاسبية املتبعة خالل السنة متماثلة مع تلك السياسات املتبعة يف السنة السابقة باستثناء أثر تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية اجلديدة )إيضاح 2(.
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3- أهم السياسات احملاسبية  )تتمة(

3-3 أسس توحيد القوائم املالية

تتألــف القوائــم املاليــة املوحــدة اخلاصــة باملجموعــة مــن القوائــم املاليــة لشــركة بيرزيــت لألدويــة املســاهمة العامــة احملــدودة ومــن القوائــم املاليــة لشــركاتها التابعــة التــي متتلــك فيهــا الشــركة حــق 
الســيطرة وهــي )شــركة فلســطن للطباعــة والنشــر املســاهمة اخلصوصيــة احملــدودة، وشــركة ميدكــس للتجهيــزات الطبيــة املســاهمة اخلصوصيــة احملــدودة(.

تتحقق السيطرة عندما يكون للمجموعة:

القدرة على التحكم باملنشأة املستثمر بها،	 

نشوء حق للمجموعة يف العوائد املتغيرة نتيجة الرتباطها باملنشأة املستثمر بها، و	 

القدرة على التحكم يف املنشأة املستثمر بها بغرض التأثير على عوائد املستثمر.	 

تقــوم املجموعــة بإعــادة تقييــم مــا إذا كانــت تســيطر علــى أي مــن املنشــآت املســتثمر بهــا أم ال، ومــا إذا كانــت احلقائــق والظــروف تشــير إلــى حــدوث تغيــرات علــى واحــد أو أكثــر مــن عناصــر الســيطرة 
املشــار إليهــا أعــاله.

عندمــا تقــل حقــوق التصويــت اخلاصــة باملجموعــة يف أي مــن املنشــآت املســتثمر بهــا عــن أغلبيــة حقــوق التصويــت بهــا، فيكــون للمجموعــة الســيطرة علــى تلــك املنشــأة 
املســتثمر بهــا عندمــا تكــون حقــوق التصويــت كافيــة ملنحهــا قــدرة عمليــة لتوجيــه األنشــطة ذات الصلــة باملنشــأة املســتثمر بهــا بشــكل منفــرد.

تأخــذ املجموعــة بعــن االعتبــار كافــة احلقائــق والظــروف ذات الصلــة عنــد تقييــم مــا إذا كان للمجموعــة حقــوق التصويــت يف املنشــأة املســتثمر بهــا أم ال بشــكل كاٍف 
ملنحهــا الســيطرة. تشــمل تلــك احلقائــق والظــروف مــا يلــي:

حجم حقوق التصويت التي متتلكها املجموعة بالنسبة حلجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت اآلخرين،	 

حقوق التصويت احملتملة التي متتلكها املجموعة وحاملي حقوق التصويت اآلخرين واألطراف اآلخرى،	 

احلقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى، و	 

أيــة حقائــق وظــروف إضافيــة قــد تشــير إلــى أن املجموعــة لديهــا، أو ليــس لديهــا، القــدرة احلاليــة علــى توجيــه األنشــطة ذات الصلــة وقــت احلاجــة التخــاذ قــرارات، مبــا يف ذلــك كيفيــة التصويــت 	 
يف اجتماعات املســاهمن الســابقة.
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3-3  أسس توحيد القوائم املالية )تتمة(

تبــدأ عمليــة توحيــد الشــركة التابعــة عندمــا حتصــل املجموعــة علــى الســيطرة علــى تلــك الشــركة التابعــة، بينمــا تتوقــف تلــك العمليــة عندمــا تفقــد املجموعــة الســيطرة علــى الشــركة التابعــة. وعلــى 
وجــه اخلصــوص، يتــم تضمــن إيــرادات ومصاريــف الشــركة التابعــة املســتحوذة أو املســتبعدة خــالل الســنة يف قائمــة الدخــل املوحــدة وقائمــة الدخــل الشــامل املوحــدة مــن تاريــخ حصــول املجموعــة 

علــى حــق الســيطرة حتــى التاريــخ الــذي تنقطــع فيــه ســيطرة املجموعــة علــى الشــركة التـــابعة.

إن الربــح أو اخلســارة وكل عنصــر مــن عناصــر الدخــل الشــامل األخــرى موزعــة علــى مالكــي املجموعــة ومالكــي احلصــص غيــر املســيطرة. إجمالــي الدخــل الشــامل للشــركة التابعــة مــوزع علــى مالكــي 
املجموعــة واألطــراف غيــر املســيطرة حتــى لــو أدى ذلــك إلــى حــدوث عجــز يف أرصــدة األطــراف غيــر املســيطرة. حيثمــا لــزم األمــر، يتــم إجــراء تعديــالت علــى القوائــم املاليــة للشــركات التابعــة لكــي 

تتالئــم سياســاتها احملاســبية مــع تلــك املســتخدمة مــن قبــل املجموعــة.

يتــم إســتبعاد جميــع املعامــالت مبــا يف ذلــك األصــول وااللتزامــات وحقــوق امللكيــة واألربــاح واملصاريــف والتدفقــات النقديــة الناجتــة عــن املعامــالت الداخليــة بــن الشــركة األم والشــركات التابعــة لهــا 
عنــد التوحيــد.
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3-3 أسس توحيد القوائم املالية )تتمة(

إن تفاصيل الشركات التابعة كما يلي:

صايف الربح للسنة صايف حقوق امللكية مجموع املطلوباتمجموع املوجوداتنسبة املساهمةطبيعة العمل31 كانون األول 2015 اسم الشركة

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي 

2,059,702406,0071,653,69587,031%100بيع مواد طبية ومواد جتميلشركة ميدكس للتجهيزات الطبية

895,244260,570634,674140,895%67الطباعة والنشرشركة فلسطن للطباعة والنشر

صايف الربح للسنة صايف حقوق امللكيةمجموع املطلوباتمجموع املوجوداتنسبة املساهمةطبيعة العمل31 كانون األول 2014اسم الشركة

دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

2,362,186731,5331,630,65338,019%100بيع مواد طبية ومواد جتميلشركة ميدكس للتجهيزات الطبية

900,643261,009639,634209,591%67الطباعة والنشرشركة فلسطن للطباعة والنشر

اتخذ مجلس إدارة شركة بيرزيت لصناعة األدوية يف أجتماعه بتاريخ 7 حزيران 2015 قرارا بتصفية شركة ميدكس للتجهيزات الطبية كما يف 1 كانون الثاني 2016، وضم كافة النشاطات 
التشغيلية إلى شركة بيرزيت لصناعة اإلدوية.
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3-4 املعامالت بالعمالت األجنبية

حتتفــظ الشــركة بقيــود وســجالت محاســبية منظمــة بالــدوالر األمريكــي، هــذا وقــد متــت ترجمــة املعامــالت املاليــة بالشــيقل اإلســرائيلي والدينــار األردنــي وباقــي العمــالت األخــرى وفقــا لألســس 
التاليــة:

- املعامالت املالية بالشيقل اإلسرائيلي وباقي العمالت األخرى وذلك حسب سعر التحويل السائد بتاريخ كل معاملة.
- أرصــدة املوجــودات واملطلوبــات املتداولــة كمــا يف 31 كانــون األول 2015 والقائمــة فعــال بالشــيقل اإلســرائيلي والعمــالت األخــرى )بإســتثناء املصاريــف املدفوعــة مقدمــا واملمتلــكات واآلالت واملعــدات( 

يتــم حتويلهــا علــى أســاس ســعر حتويــل الــدوالر األمريكــي الســاري كمــا يف 31 كانــون األول 2015.
- يتم قيد فروقات العملة يف قائمة الدخل.

هــذا، وحتتفــظ الشــركات التابعــة بقيــود وســجالت محاســبية منظمــة بالشــيقل اإلســرائيلي وقــد جــرى ترجمــة املوقــف املالــي ونتائــج أعمــال هــذه الشــركات علــى أســاس ســعر صــرف الشــيقل مقابــل 
الــدوالر كمــا يف 31 كانــون األول 2015، أمــا فــرق ترجمــة القوائــم املاليــة للشــركات التابعــة إلــى الــدوالر  األمريكــي فيظهــر يف حقــوق امللكيــة.

إنتفاعات املوظفني
مخصص تعويض  نهاية خدمة املوظفني

يتم التخصيص لتعويضات نهاية اخلدمة للموظفن حسب قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 وذلك بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة محتسبة على آخر راتب.

صندوق توفير املوظفني
يشــمل نظــام صنــدوق توفيــر املوظفــن جميــع العاملــن يف الشــركة حيــث يتــم إقتطــاع نســبة %6 مــن الراتــب األساســي للموظــف وتســاهم الشــركة بنفــس النســبة ويتــم إيــداع اإلقتطاعــات ومســاهمة 
الشــركة يف صنــدوق خــاص يــدار مــن قبــل جلنــة مــن املوظفــن واإلدارة ، إن موجــودات ومطلوبــات هــذا الصنــدوق ال تظهــر ضمــن القوائــم املاليــة املوحــدة املرفقــة كــون الشــركة تقــوم بتحويــل التزاماتهــا 

جتــاه هــذا الصنــدوق بشــكل شــهري.

3-6  مخصص الديون املشكوك يف حتصيلها
يتــم تقديــر مخصــص الديــون املشــكوك يف حتصيلهــا مــن قبــل إدارة الشــركة، وتقــوم إدارة الشــركة مبراجعــة دوريــة لهــذا املخصــص لفحــص مــدى كفايتــه. يتــم إظهــار الــذمم املدينــة املختلفــة بالصــايف 

مــن مخصــص الديــون املشــكوك يف حتصيلهــا وذلــك عنــد توفــر دليــل موضوعــي لــدى اإلدارة يشــير الــى إنخفــاض قيمــة األصــل.

أهم السياسات احملاسبية )تتمة(
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3-7  البضاعة
يتــم تســعير البضاعــة بالكلفــة أو القيمــة التحصيليــة أيهمــا أقــل حســب طريقــة الــوارد أوال يصــرف أوال يف حتديــد الكلفــة والتــي تشــمل جميــع املصاريــف الالزمــة والضروريــة لتحضيــر البضاعــة للبيــع، 

ويتــم إحتســاب القيمــة التحصيليــة إعتمــادا علــى أســعار البيــع بعــد تنزيــل املصاريــف املتوقعــة إلمتــام عمليــة البيــع.

يتــم تســعير البضاعــة حتــت التصنيــع علــى أســاس متوســط كلفــة اإلنتــاج وتشــمل تكاليــف اإلنتــاج تكلفــة املــواد املباشــرة، األجــور املباشــرة والتكاليــف غيــر املباشــرة التــي يتــم تكبدهــا يف مراحــل اإلنتــاج 
املختلفــة إلنتــاج بضائــع جاهــزة ومعــدة للبيــع.

3-8  ممتلكات وآالت ومعدات

تظهر أرض املصنع واإلستثمارات يف األراضي املقتناة بهدف التوسع يف أعمال الشركة  بالتكلفة التاريخية.	 

تظهــر تكاليــف األعمــال حتــت التنفيــذ بالتكلفــة ناقصــا أيــة خســائر ناجتــة عــن اإلنخفــاض يف القيمــة، وكمــا هــو احلــال مــع املمتلــكات األخــرى فــان إســتهالك هــذه األصــول يبــدأ عندمــا تصبــح 	 
جاهــزة لإلســتخدام الــذي أنشــأت مــن أجلــه.

تظهر املمتلكات  واآلالت واملعدات األخرى بالتكلفة بعد تنزيل اإلستهالك املتراكم وأية خسائر ناجتة عن اإلنخفاض يف القيمة. 	 

يتــم إحتســاب اإلســتهالك بهــدف إســتهالك قيمــة املمتلــكات واآلالت واملعــدات )بإســتثناء األراضــي( بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي املتوقــع لهــا ومبعــدالت ســنوية تتــراوح 	 
بــن %2 و %20 كمــا يلــي:

النسبة السنوية

2 %أبنية وإنشاءات

7 - %20أثاث وأجهزة مكتبية

10 %آالت ومعدات مكتبية

15 %سيارات

عندما يقل املبلغ املمكن إسترداده من أي من املمتلكات عن صايف قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة املمكن إستردادها وتسجل قيمة التدني يف قائمة الدخل.	 

يتــم مراجعــة العمــر اإلنتاجــي للممتلــكات واآلالت واملعــدات يف نهايــة كل عــام، فــإذا كانــت توقعــات العمــر اإلنتاجــي تختلــف عــن التقديــرات املعــدة ســابقا، يتــم إظهــار أي تغيــر يف هــذه التقديــرات 	 
خــالل الفتــرة املاليــة التــي مت فيهــا التغيــر والفتــرات املســتقبلية.

يتم قيد األرباح و/أو اخلسائر الناجتة عن بيع أو إستبعاد املمتلكات واآلالت واملعدات، والتي متثل الفرق بن متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل ضمن قائمة الدخل.	 
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3-9  إستثمارات عقارية

ــم  ــادة تقيي ــم إع ــة املوحــدة. يت ــم املالي ــخ القوائ ــا يف تاري ــة كم ــا العادل ــر بقيمته ــن، وتظه ــا مبــرور الزم ــاع يف قيمته ــن اإلرتف ــدف اإلســتفادة م ــا به ــظ به ــكات محتف ــة هــي ممتل االســتثمارات العقاري
اإلســتثمارات يف األراضــي بحســب ســعر الســوق بنــاءا علــى تقاريــر مخمنــن معتمديــن، ويتــم إظهــار الفــرق بــن القيمــة العادلــة والقيمــة الدفتريــة يف قائمــة الدخــل.

3-10  املوجودات املالية 

يتم االعتراف باملوجودات املالية واملطلوبات املالية عندما تصبح الشركة طرفاً يف أحكام تعاقدية خاصة باألداة.	 

ــازة أو إصــدار املوجــودات واملطلوبــات املاليــة )عــدا 	  ــة، وتضــاف أو تخصــم تكاليــف املعامــالت التــي تعــود مباشــرة إلــى حي ــاً بالقيمــة العادل ــاس املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة مبدئي تُق
املوجــودات واملطلوبــات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو اخلســائر( مــن القيمــة العادلــة للموجــودات املاليــة أو املطلوبــات املاليــة، حســب االقتضــاء، عنــد االعتــراف املبـــدئي. يتــم 

االعتــراف بتكاليــف املعامــالت املتعلقــة مباشــرة بحيــازة موجــودات ماليــة أو مطلوبــات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل مباشــرة يف قائمــة الدخــل.

تصنيف املوجودات املالية	 

تشــمل املوجــودات املاليــة للشــركة نقــد وأرصــدة لــدى البنــوك وذمم مدينــة وشــيكات برســم التحصيــل وأرصــدة مدينــة أخــرى، باإلضافــة الــى اســتثمارات يف أوراق ماليــة. إن تصنيــف املوجــودات املاليــة 
بالشــكل املذكــور يتــم بنــاءا علــى طبيعــة وهــدف اقتنــاء تلــك املوجــودات املاليــة ويتــم قياســها يف وقــت إثباتهــا.

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل	 

متثــل املوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل اســتثمارات يف أســهم شــركات، وإن الهــدف مــن االحتفــاظ بهــا هــو حتقيــق األربــاح مــن تقلبــات األســعار الســوقية قصيــرة األجــل أو 
هامــش أربــاح املتاجــرة.

يتم إثبات املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بالقيمة العادلة عند الشراء )تقيد مصاريف االقتناء على قائمة الدخل عند الشراء( ويعاد تقييمها الحقاً بالقيمة العادلة، ويظهر 
التغير يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل مبا فيها التغير يف القيمة العادلة الناجت عن فروقات حتويل بنود املوجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية، ويف حال بيع هذه املوجودات أو جزء منها يتم 

أخذ األرباح أو اخلسائر الناجتة عن ذلك يف قائمة الدخل.
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	 )FVTOCI( املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

عنــد االعتــراف املبدئــي، ميكــن للشــركة أن تختــار بشــكل نهائــي )علــى أســاس كل أداة علــى حــدة( تصنيــف اإلســتثمارت يف أدوات امللكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، وال يســمح 
التصنيــف بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر إذا كان االســتثمار بــأداة امللكيــة محتفــظ بــه لغــرض املتاجــرة. يتــم إثبــات املوجــودات املاليــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر بالقيمــة 

العادلــة عنــد الشــراء )تقيــد مصاريــف االقتنــاء علــى قائمــة الدخــل عنــد الشــراء( ويعــاد تقييمهــا الحقــاً بالقيمــة العادلــة، ويظهــر التغيــر يف القيمــة العادلــة ضمــن بنــود الدخــل الشــامل اآلخــر.

التدني يف قيمة املوجودات املالية 

تقوم الشركة مبراجعة القيم املثبتة يف السجالت للموجودات املالية يف تاريخ القوائم املالية لتحديد فيما إذا كانت هنالك مؤشرات تدل على تدني يف قيمتها افرادياً أو على شكل مجموعة، ويف 
حالة وجود مثل هذه املؤشرات فانه يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد من أجل حتديد خسارة التدني.

إن الدليل املوضوعي على انخفاض القيمة من املمكن أن يشتمل على ما يلي:

صعوبات مالية هامة يوجهها املصدر أو الطرف املقابل.	 

تخلف أو تأخر يف سداد الفائدة أو الدفعات األساسية.	 

من احملتمل أن املقترض سوف يواجه إفالساً أو إعادة هيكلة مالية.	 

اختفاء سوق نشطة لهذه املوجودات املالية بسبب الصعوبات املالية.	 

بالنســبة لبعــض فئــات املوجــودات املاليــة، مثــل الــذمم املدينــة واملوجــودات التــي ال يتــم خفــض قيمتهــا بشــكل إفــرادي حيــث يتــم فحصهــا النخفــاض القيمــة بشــكل إجمالــي. يتمثــل الدليــل املوضوعــي 
النخفــاض قيمــة محفظــة الــذمم املدينــة باخلبــرة الســابقة للشــركة يف حتصيــل الــذمم، الزيــادة يف عــدد الدفعــات املســتحقة للمحفظــة خــالل الســنة الســابقة، إضافــة إلــى التغيــرات امللحوظــة يف 

ظــروف االقتصــاد احمللــي والتــي لهــا عالقــة بتحصيــالت الــذمم.

تتمثــل خســارة انخفــاض القيمــة يف املوجــودات املاليــة املدرجــة يف الفــرق بــن القيمــة الدفتريــة لتلــك املوجــودات املاليــة والقيمــة احلاليــة للتدفقــات النقديــة املســتقبلية املتوقعــة منهــا والتــي تعكــس 
مقــدار الضمــان والكفالــة مخصومــاً علــى ســعر الفائــدة الفعلــي لتلــك املوجــودات املاليــة.

يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة جلميــع املوجــودات املاليــة بقيمــة خســائر انخفــاض القيمــة مباشــرًة، باســتثناء الــذمم املدينــة والتــي يتــم تخفيضهــا بأخــذ مخصــص للــذمم املشــكوك يف حتصيلهــا. يف 
حــال اعتبــار الــذمم املدينــة غيــر قابلــة للتحصيــل، يتــم إعــدام تلــك الــذمم مقابــل مخصــص الــذمم املشــكوك يف حتصيلهــا.
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يف حــال اســترداد تلــك الــذمم فيتــم إثباتهــا كتحصيــالت مقابــل مخصــص الــذمم املشــكوك يف حتصيلهــا. ثــم يتــم إثبــات التغيــر يف القيمــة الدفتريــة ملخصــص الــذمم املشــكوك يف حتصيلهــا ضمــن 
قائمــة الدخــل.

أنــه يف حــال مت الحقــاً اســترداد خســارة انخفــاض القيمــة وكان ذلــك االســترداد يعــود إلــى وقــوع حــدث موضوعــي بعــد تاريــخ إثبــات تلــك اخلســارة يف انخفــاض القيمـــة، يتــم عكــس خســارة االنخفــاض 
املعتــرف بهــا ســابقاً مــن خــالل قائمــة الدخــل علــى أال تتجــاوز القيمــة املدرجــة لالســتثمار بتاريــخ عكــس االنخفــاض لقيمــة التكلفــة املطفــأة فيمــا لــو لــم يتــم االعتــراف باالنخفــاض يف القيمــة.

الغاء االعتراف باملوجودات املالية

تقــوم الشــركة بإلغــاء االعتــراف باملوجــودات املاليــة فقــط عندمــا تنتهــي احلقــوق التعاقديــة للتدفــق النقــدي مــن تلــك املوجــودات املاليــة أو عنــد حتويــل املوجــودات املاليــة ومبــا فيهــا جميــع املكاســب 
واملخاطــر املتعلقــة مبلكيــة املوجــودات املاليــة إلــى طــرف آخــر. إذا لــم تقــم الشــركة بتحويــل املوجــودات املاليــة بشــكل كامــل أو لــم تقــم بتحويــل جميــع املكاســب واملخاطــر املتعلقــة مبلكيــة املوجــودات 
املاليــة واســتمرت بالســيطرة علــى تلــك املوجــودات املاليــة التــي مت حتويلهــا إلــى طــرف آخــر، فــإن الشــركة تقــوم باالعتــراف بعوائدهــا املتبقيــة باملوجــودات املاليــة وأي التزامــات يتوجــب عليهــا ســدادها. 

إذا لــم تقــم الشــركة بتحويــل جميــع املكاســب واملخاطــر املتعلقــة مبلكيــة املوجــودات املاليــة، تســتمر الشــركة باالعتــراف باملوجــودات املاليــة باإلضافــة إلــى قــرض مضمــون مقابــل عائــدات مســتلمة.

يف حــال مت اســتبعاد املوجــودات املاليــة التــي مت قياســها بالتكلفــة املطفــأة أو التــي مت قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل، فــإن الفــرق بــن القيمــة الدفتريــة للموجــودات ومجمــوع املبالــغ 
املســتلمة وغيــر املســتلمة مقابــل ذلــك يتــم االعتــراف بهــا يف قائمــة الدخــل.

يف حــال مت اســتبعاد املوجــودات املاليــة املصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بنــود الدخــل الشــامل األخــرى، فإنــه ال يتــم إعــادة تصنيــف الربــح أو اخلســارة والتــي مت إثباتهــا ســابقاً يف حســاب التغيــرات 
املتراكمــة يف القيمــة العادلــة لــألوراق املاليــة، ضمــن قائمــة الدخــل ، ولكــن يتــم إعــادة تصنيفهــا ضمــن األربــاح املــدورة يف حقــوق امللكيــة مباشــرة.
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3-11   إستثمارات يف شركات حليفة

الشــركات احلليفــة هــي تلــك الشــركات التــي متــارس الشــركة فيهــا تأثيــراً فعــاالً علــى القــرارات املتعلقــة بالسياســات املاليــة والتشــغيلية والتــي متلــك الشــركة فيهــا نســبة تتــراوح بــن %20 و %50 مــن 
حــق التصويــت، وتظهــر اإلســتثمارات يف الشــركات احلليفــة علــى أســاس حــق امللكيــة النســبية.

3-12  ضريبة الدخل

 متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة.

- حتســب مصاريــف الضرائــب املســتحقة علــى أســاس األربــاح اخلاضعــة للضريبــة، وتختلــف األربــاح اخلاضعــة للضريبــة عــن األربــاح املعلنــة يف القوائــم املاليــة ألن األربــاح املعلنــة تشــمل إيــرادات غيــر 
خاضعــة للضريبــة أو مصاريــف غيــر قابلــة للتنزيــل يف الســنة املاليــة وإمنــا يف ســنوات الحقــة أو اخلســائر املتراكمــة املقبولــة ضريبيــا أو بنــود ليســت خاضعــة أو مقبولــة التنزيــل ألغــراض ضريبيــة.

- حتســب الضرائب مبوجب النسب الضرائبية املقررة مبوجب القوانن واألنظمة والتعليمات سارية املفعول.

- إن الضرائــب املؤجلــة هــي الضرائــب املتوقــع تكبدهــا أو اإلنتفــاع منهــا نتيجــة الفروقــات الزمنيــة املؤقتــة بــن قيمــة املوجــودات أو املطلوبــات يف القوائــم املاليــة والقيمــة التــي يتــم إحتســاب الربــح 
الضريبــي علــى أساســها. يتــم إحتســاب الضرائــب املؤجلــة بإســتخدام طريقــة اإللتــزام بقائمــة املركــز املالــي وحتتســب الضرائــب املؤجلــة وفقــاً للنســب الضريبيــة التــي يتوقــع تطبيقهــا عنــد تســوية 

اإللتــزام الضريبــي أو حتقــق املوجــودات الضريبيــة املؤجلــة.

- يتم مراجعة رصيد املوجودات الضريبية املؤجلة يف تاريخ القوائم املالية ويتم تخفيضها يف حالة توقع عدم إمكانية اإلستفادة من تلك املوجودات الضريبية جزئيا او كليا.

3-13   التقــاص

يتــم إجــراء تقــاص بــن املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة وإظهــار املبلــغ الصــايف يف قائمــة املركــز املالــي فقــط عندمــا تتوفــر احلقــوق القانونيــة امللزمــة وكذلــك عندمــا يتــم تســويتها علــى أســاس 
التقــاص أو يكــون حتقــق املوجــودات وتســوية املطلوبــات يف نفــس الوقــت.

3-14   النقد وما يف حكمه

ألغــراض جتهيــز قائمــة التدفقــات النقديــة، فــإن النقــد ومــا يف حكمــه يتمثــل يف النقــد يف الصنــدوق، حســابات البنــوك اجلاريــة وحتــت الطلــب والودائــع الثابتــة غيــر احملتجــزة لــدى البنــوك والتــي 
تســتحق خــالل ثالثــة أشــهر أو أقــل مــن تاريــخ القوائــم املاليــة.
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3- أهم السياسات احملاسبية )تتمة(
3-15 االعتراف باإليرادات

يتم قياس املبيعات بالقيمة العادلة للمقابل الذي حصلت عليه املجموعة أو ستحصل عليه من هذه املبيعات. تظهر املبيعات بالصايف بعد طرح مردودات املبيعات واخلصومات وما شابه ذلك.

يتم االعتراف مببيعات البضائع كإيراد عند استيفائها للشروط التالية:

أن يتم حتويل املخاطر واملزايا املتعلقة بالبضائع إلى املشتري.	 

أن ال حتتفظ املجموعة )البائع( بالتحكم الفعال على البضائع املباعة أو اإلستمرار يف التدخل اإلداري فيما يتعلق بالبضائع املباعة بنفس درجة تدخلها يف إدارة البضائع اململوكة لها.	 

إمكانية قياس مبلغ اإليراد بشكل يعتمد عليه.	 

أن يكون من املتوقع أن تصب املنافع االقتصادية املتعلقة بعملية البيع ملصلحة املجموعة.	 

إمكانية قياس التكاليف املتكبدة أو التي سيتم تكبدها مقابل عملية البيع بشكل يعتمد عليه.	 

يتم إحتساب إيراد الفوائد على الودائع الثابتة مع البنوك على أساس الفترات الزمنية لربط الودائع ومبالغ الربط األساسية ومعدل سعر الفائدة املتفق عليه مع البنوك.

اإلفتراضات احملاسبية الهامة واملصادر الرئيسية للتقديرات غير املؤكدة

مــن خــالل تطبيــق املجموعــة للسياســات احملاســبية كمــا هــو وارد يف إيضــاح )3( حــول القوائــم املاليــة املوحــدة، فــإن ذلــك يتطلــب أن تقــوم اإلدارة بعمــل تقديــرات وافتراضــات حــول القيــم املدرجــة 
للموجــودات واملطلوبــات يف القوائــم املاليــة املوحــدة والتــي ال ميكــن حتديــد قيمتهــا بشــكل واضــح مــن مصــادر أخــرى. إن التقديــرات واالفتراضــات تعتمــد علــى اخلبــرة التاريخيــة لــإلدارة وعوامــل 

أخــرى تؤخــذ يف عــن االعتبــار عنــد القيــام بتلــك التقديــرات واالفتراضــات. إن النتائــج الفعليــة قــد تختلــف عــن هــذه التقديــرات.

يتــم مراجعــة التقديــرات واإلفتراضــات بشــكل دوري. يتــم إدراج أثــر التعديــل يف التقديــرات احملاســبية يف نفــس الفتــرة التــي مت فيهــا التعديــل وذلــك يف حــال إن ذلــك التعديــل يؤثــر فقــط علــى تلــك 
الفتــرة، أو علــى الفتــرة التــي مت فيهــا التعديــل والفتــرات الالحقــة وذلــك يف حــال أن أثــر ذلــك التعديــل يظهــر يف الفتــرة احلاليــة والفتــرات الالحقــة .

4-1 اإلفتراضات الهامة املعمول بها يف تطبيق السياسات احملاسبية

يف إطار تطبيق للسياسات احملاسبية، فإنه ويف رأي إدارة املجموعة، ال يوجد إفتراضات مت العمل بها من املتوقع أنها ستؤثر بشكل جوهري على القيم املدرجة يف 
القوائم املالية املوحدة وذلك باستثناء تلك التي تشتمل على تقديرات كما هو موضح أدناه.
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4-اإلفتراضات احملاسبية الهامة واملصادر الرئيسية للتقديرات غير املؤكدة  )تتمة(
4-2 التقديرات غير املؤكدة

إن التقديــرات الرئيســية اخلاصــة باملســتقبل واإلفتراضــات األخــرى غيــر املؤكــدة بتاريــخ املركــز املالــي املوحــد والتــي لهــا نســبة مخاطــرة قــد تتســبب بتعديــل جوهــري للقيمــة الدفتريــة للموجــودات 
واملطلوبــات خــالل الســنة املاليــة القادمـــة تتمثــل فيمــا يلــي:

4-2-1 إنخفاض قيمة الذمم املدينة 
تقــوم إدارة املجموعــة بتقييــم التحصيــالت مــن الــذمم املدينــة عنــد وجــود إحتمــال بعــدم حتصيلهــا بشــكل كامــل. يتــم حتديــد وجــود إنخفــاض دائــم يف قيمــة الــذمم املدينــة التجاريــة بــأن تقــوم إدارة 
املجموعــة بتقييــم املــالءة املاليــة لزبائنهــا وكذلــك بتقييــم التســديدات خــالل الفتــرة الســابقة وبالرجــوع إلــى شــروط التســهيالت املتفــق عليهــا مــع بعــض الزبائــن . يتــم إدراج الفــرق مــا بــن القيمــة 
املتوقــع حتصيلهــا والرصيــد الدفتــري لتلــك الــذمم ضمــن قائمــة الدخــل املوحــدة. أيــة فروقــات بــن املبالــغ احملصلــة فعليــاً خــالل الفتــرات املســتقبلية واملبالــغ املتوقــع اســتردادها يتــم إدراجهــا ضمــن 

قائمــة الدخــل املوحــدة عنــد إســتالم مثــل هــذه املبالــغ.

4-2-2 إستهالك ممتلكات، آالت ومعدات
يتــم إســتهالك تكلفــة املمتلــكات، اآلالت واملعــدات علــى مــدة اخلدمــة املتوقعــة التــي يتــم تقديرهــا بنــاًء علــى اإلســتخدام املتوقــع لألصــل وكذلــك علــى عــدد الوحــدات املنتجــة لبعــض بنــود املمتلــكات 
واألالت واملعــدات، وبرنامــج الصيانــة والتصليــح باإلضافــة إلــى التقــادم التقنــي وإعتبــارات القيمــة املســتردة لألصــل. إن إدارة املجموعــة لــم تــدرج أيــة قيمــة متبقيــة لألصــول علــى إعتبــار أنهــا غيــر 

جوهريــة.

4-2-3 الضرائب 
يتم حتميل السنة مبا يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقاً لألنظمة والقوانن املرعية.

4-2-4 مخصص تعويض نهاية اخلدمة للموظفني 
يتم احتساب مخصص تعويض ترك اخلدمة وفقاً لقانون العمل ساري املفعول يف مناطق السلطة الفلسطينية.

4-2-5 أخرى 
تقوم اإلدارة مبراجعة دورية للموجودات املالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي تدني يف قيمتها ويتم أخذ التدني يف قائمة الدخل.

يتم تكوين مخصص لقاء القضايا املقامة ضد املجموعة إعتماداً على دراسة قانونية معدة من قبل محامي ومستشار املجموعة القانوني ومبوجبها يتم حتديد املخاطر احملتمل حدوثها يف املستقبل، 
ويعاد النظر يف تلك الدراسات بشكل دوري.

قياس وتبويب املوجودات املالية 
يعتمــد قيــاس وتبويــب املوجــودات املاليــة علــى منــوذج أعمــال اإلدارة إلدارة موجوداتهــا املاليــة وعلــى خصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة للموجــودات املاليــة املقــدرة. تعتقــد اإلدارة أن قياســها 

وتبويبهــا للموجــودات املاليــة قــد مت علــى نحــو مالئــم.
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نقد وما يف حكمه 

2014 2015
دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

4,976 4,853 نقد يف الصندوق
نقد لدى البنوك

1,006,099 1,168,234 بالشيقل اإلسرائيلي
901,574 415,090 بالدينار األردني

3,655,257 2,284,072 بعمالت أخرى
5,567,906 3,872,249

ذمم مدينة، بالصايف

2014 2015
دوالر أمريكي دوالر أمريكي

10,734,741 6,540,779 مدينون جتاريون - قطاع عام
10,984,580 12,253,685 مدينون جتاريون - قطاع خاص / أفراد وشركات

  )2,320,305( )2,820,305( ينزل :مخصص ديون مشكوك يف حتصيلها
19,399,016 15,974,159 صايف مدينون جتاريون

576,053 1,073,852 موظفون مدينون
19,975,069 17,048,011

إن احلركة على مخصص ديون مشكوك يف حتصيلها كما يلي:

2014 2015
دوالر أمريكي دوالر أمريكي

2,320,305 2,320,305 الرصيد يف بداية السنة
-- 500,000 التخصيص

2,320,305 2,820,305 الرصيد يف نهاية السنة
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بضاعة

2014 2015
دوالر أمريكي دوالر أمريكي

3,931,725 4,246,582 مواد أولية
2,216,540 2,097,512 مواد تعبئة
1,985,069 3,293,639 بضاعة جاهزة

12,323 12,262 مواد حتت التصنيع
8,145,657 9,649,995

املوجودات املالية

2014 2015 أ – موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
دوالر أمريكي  دوالر أمريكي

6,470,772 9,071,159 إستثمارات يف أسهم شركات مدرجة
6,470,772 9,071,159

2014 2015 ب –موجودات مالية متوفرة للبيع
دوالر أمريكي  دوالر أمريكي

3,992,525 -- إستثمارات يف أسهم شركات مدرجة )*(
2,517,454 -- إستثمارات يف أسهم شركات غير مدرجة )*(
6,509,979 --
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8 - املوجودات املالية )تتمة(

2014 2015 ج –موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
دوالر أمريكي  دوالر أمريكي الشامل اآلخر

-- 4,858,552 إستثمارات يف أسهم مدرجة)*(
-- 2,666,898 إستثمارات يف أسهم غير مدرجة )*(
-- 7,525,450

)*( قامــت املجموعــة خــالل ســنة 2015 بتطبيــق معيــار احملاســبة الدولــي رقــم )9( والــذي أدى الــى تغييــر يف السياســات احملاســبية املتبعــة يف تســجيل األدوات املاليــة ذات العالقــة مــن حيــث القيــاس 
والتصنيــف لهــذه األدوات. مت تطبيــق أثــر هــذا املعيــار بأثــر رجعــي وإرتــأت الشــركة عــدم تعديــل القوائــم املاليــة  لســنة املقارنــة مبــا يســمح بــه هــذا املعيــار احملاســبي.

د - إستثمارات يف شركات حليفة
2014 2015

دوالر أمريكي  دوالر أمريكي

1,610,379 1,311,340 شركة لوتس لألوراق املالية
2,588,282 1,838,282 شركة بترا فارم
4,198,661 3,149,622

9 - أرصدة مدينة أخرى

2014 2015
دوالر أمريكي دوالر أمريكي

124,681 87,985 مصاريف مدفوعة مقدما
17,265 44,417 أخرى

141,946 132,402
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10 - موجودات ضريبية مؤجلة

املوجــودات الضريبيــة املؤجلــة هــي مبالــغ ضريبــة الدخــل القابلــة لإلســترداد يف فتــرات مســتقبلية، ويقابلهــا ضريبــة دخــل مؤجلــة »إنتفاعــات ضريبيــة« تنشــأ عــن فــروق التوقيــت ملخصــص تعويــض 
نهايــة اخلدمــة الــذي ال يخضــع للضريبــة عنــد إســتحقاقه إمنــا يكــون خاضــع للضريبيــة عنــد دفعــه يف ســنوات الحقــة.

2014 2015
دوالر أمريكي دوالر أمريكي

5,596,899 5.925.624 تعويضات نهاية اخلدمة )الشركة األم(
10% 7.50% نسبة الضريبة

559,690 444,422

11 - إستثمارات عقارية

متثل االسثتمارات العقارية إستثمارات يف: 

أ -  سبع قطع أراضي يف عن ترفيديا يف بيتونيا )حوض رقم 7(، ومساحتها 6,962 متر مربع.

خــالل ســنة 2015 مت إعــادة تقييــم هــذه األراضــي بحســب ســعر الســوق بنــاءا علــى تقاريــر مخمنــن معتمديــن، وكان الفــرق بــن القيمــة الســوقية والقيمــة الدفتريــة مبلــغ 74,200 دوالر أمريكــي مت 
بيانــه يف قائمــة الدخــل لســنة 2015.

ب - 20 % مــن قطعــة األرض رقــم )104( مــن احلــوض رقــم )2( موقــع جــورة ســرور يف قريــة أبــو قــش قضــاء رام اهلل والبالــغ مســاحتها االجماليــة 36,471 متــر مربــع، وقــد مت شــراء هــذه احلصــه 
خــالل ســنة 2011 مببلــغ 960,000 دوالر أمريكــي. حســب املعلومــات املتوفــرة إلدارة الشــركة فــإن القيمــة العادلــة لهــذه األراضــي كمــا يف 31 كانــون األول 2015 تقــارب قيمتهــا الدفتريــة حســب القوائــم 

املاليــة املوحــدة املرفقــة.
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12 - ممتلكات وآالت ومعدات، بالصايف

املجموع سيارات آالت، معدات 
وأجهزة

أثاث وأجهزة 
مكتبية أبنية وإنشاءات

دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي 2015
الكلفة

37,496,078 1,134,404 25,780,193 3,036,691 7,544,790 الرصيد يف 1 كانون الثاني 2015
1,248,511 211,034 980,808 56,669 - إضافات خالل السنة

)399,630( )374,758( )24,872( - - إستبعادات
38,344,959 970,680 26,736,129 3,093,360 7,544,790 الرصيد يف 31 كانون األول 2015

اإلستهالك املتراكم
24,421,669 1,071,372 18,582,600 2,574,329 2,193,368 الرصيد يف 1 كانون الثاني 2015
1,602,704 41,504 1,350,616 62,575 148,009 إستهالكات السنة
)399,630( )376,264( )23,366( - - إستبعادات

25,624,743 736,612 19,909,850 2,636,904 2,341,377 الرصيد يف 31 كانون األول 2015
12,720,216 234,068 6,826,279 456,456 5,203,413 صايف القيمة الدفترية
1,900,996 أراضي 

382,988 مشاريع قيد اإلجناز
15,004,200 املجموع

املجموع سيارات آالت، معدات 
وأجهزة

أثاث وأجهزة 
مكتبية أبنية وإنشاءات

دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي 2014
الكلفة

36,623,382 1,120,878 25,546,320 2,745,324 7,210,860 الرصيد يف 1 كانون الثاني 2014
872,696 13,526 233,873 291,367 333,930 إضافات خالل السنة

37,496,078 1,134,404 25,780,193 3,036,691 7,544,790 الرصيد يف 31 كانون األول 2014
اإلستهالك املتراكم

22,866,724 1,026,229 17,264,576 2,523,175 2,052,744 الرصيد يف 1 كانون الثاني 2014
1,554,945 45,143 1,318,024 51,154 140,624 إستهالكات السنة

24,421,669 1,071,372 18,582,600 2,574,329 2,193,368 الرصيد يف 31 كانون األول 2014
13,074,409 63,032 7,197,593 462,362 5,351,422 صايف القيمة الدفترية
1,900,996 أراضي 

66,767 مشاريع قيد اإلجناز
15,042,172 املجموع

ميثل حساب مشاريع قيد اإلجناز الكلفة املتراكمة لكافة املشاريع التي لم يتم االنتهاء من تنفيذها حتى تاريخ القوائم املالية املوحدة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015

68



13-  ذمم وأرصدة دائنة أخرى

2014 2015
دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

3,287,611 3,545,235 دائنون جتاريون
506,472 681,233 مصاريف مستحقة
808,528 1,006,531 شيكات آجلة الدفع
33,720 33,720 شركات حليفة دائنة

4,516,169 727,084 ضريبة القيمة املضافة وإقتطاعات ضريبة الدخل
9,152,500 5,993,803

14 - مخصص ضريبة الدخل

2014 2015
دوالر أمريكي دوالر أمريكي

881,220 1,431,220 الرصيد يف بداية السنة 
550,000 550,000 التخصيص للسنة

-- 388,616 ضرائب سنوات سابقة
-- )1,876,848( املدفوع على حساب الضريبة 

1,431,220 492,988 الرصيد يف نهاية السنة 

حصلت الشركة على مخالصات ضريبية للسنوات حتى السنة املالية 2014.	 
قــررت الهيئــة العامــة لتشــجيع االســتثمار الفلســطينية  منــح الشــركة شــهادة تأكيــد إســتثمار بشــأن تطويــر مصنــع أدويــة، وعليــه أصبحــت ضريبــة الدخــل علــى الربــح الصــايف 50 % مــن نســبة 	 

الضريبــة القانونيــة، وميتــد هــذا اإلعفــاء اجلزئــي حتــى تاريــخ 31 كانــون األول 2019.
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15- مخصص تعويض نهاية اخلدمة 

2014 2015
دوالر أمركي دوالر أمركي

5,430,823 5,925,624 الرصيد يف بداية السنة
560,740 325,552 التخصيص للسنة

5,991,563 6,251,176
)65,939( )133,021( تعويضات مدفوعة خالل السنة

5,925,624 6,118,155 الرصيد يف نهاية السنة
16- اإلحتياطيات 

إحتياطي إجباري
تقــوم املجموعــة مبوجــب قانــون الشــركات ونظامهــا الداخلــي بإقتطــاع 10 % مــن صــايف ربــح الســنة بعــد الضريبــة حلســاب اإلحتياطــي اإلجبــاري إلــى أن تبلــغ االقتطاعــات ربــع قيمــة رأس املــال، ويجــوز زيــادة النســبة 

بقــرار مــن مجلــس اإلدارة الــى أن تبلــغ اإلقتطاعــات قيمــة رأس املــال وعندئــذ يجــب وقفهــا. ال يجــوز توزيــع هــذا االحتياطــي علــى املســاهمن.

إحتياطي إختياري

يجــوز للهيئــة العامــة بنــاًء علــى إقتــراح مجلــس اإلدارة أن تقــرر إقتطــاع جــزء مــن األربــاح بإســم إحتياطــي إختيــاري علــى أن ال يزيــد املبلــغ املقــرر ســنوياً عــن 20 % مــن األربــاح لتلــك الســنة. ال يجــوز أن يتجــاوز مجمــوع املبالــغ 
املقتطعــة حلســاب اإلحتياطــي اإلختيــاري نصــف قيمــة رأس املــال. يســتعمل اإلحتياطــي االختيــاري  يف األغــراض التــي يقررهــا مجلــس اإلدارة وإذا لــم يســتعمل يجــوز ملجلــس اإلدارة إعادتــه إلــى املســاهمن علــى شــكل أربــاح.

إحتياطي خاص
يتــم تكويــن إحتياطــي خــاص بالتحويــل مــن الربــح الســنوي بنــاًء علــى توصيــات مجلــس اإلدارة وموافقــة املســاهمن خــالل اإلجتمــاع الســنوي العــادي للهيئــة العامــة للمســاهمن. إن هــذا اإلحتياطــي مخصــص ملشــاريع التطويــر 

املســتقبلية ويتــم اســتخدامه بنــاًء علــى قــرارات مجلــس اإلدارة.

17- تكلفة املبيعات 

2014 2015
دوالر أمركي دوالر أمركي

1,891,809 1,985,069 بضاعة جاهزة يف بداية السنة
2,549,263 3,265,604 مشتريات بضاعة جاهزة
12,015,845 12,157,975 تكلفة اإلنتاج للسنة *
16,456,917 17,408,648 بضاعة معدة للبيع

)1,985,069( )3,293,639( بضاعة جاهزة يف نهاية السنة
14,471,848 14,115,009 تكلفة املبيعات 
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17- تكلفة املبيعات )تتمة(

2014 2015 *   يتكون بند تكلفة االنتاج للسنة مما يلي:
دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

املواد األولية
2,484,554 3,931,725 بضاعة يف أول السنة
4,355,987 3,546,051 مشتريات
6,840,541 7,477,776 مواد متوفرة للتصنيع

)3,931,725( )4,246,582( بضاعة يف آخر السنة
2,908,816 3,231,194 املواد األولية املستعملة يف الصناعة

مواد التعبئة
1,394,758 2,216,540 بضاعة يف أول السنة
2,251,133 1,244,618 مشتريات
3,645,891 3,461,158 مواد متوفرة للتصنيع

)2,216,540( )2,097,512( بضاعة يف آخر السنة
1,429,351 1,363,646 مواد التعبئة املستعملة يف اإلنتاج
4,338,167 4,594,840 مجموع املواد املستعملة يف الصناعة
4,053,519 3,605,774 الرواتب الصناعية واملصاريف املتعلقة بها

املصاريف الصناعية األخرى
1,091,269 1,154,555 إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح 8-3(
488,958 1,032,915 صيانة آالت ومعدات ومباني
117,955 91,204 تأمن عمال وموجودات املصنع
213,075 414,828 سفر وتنقالت ونقل بضاعة
843,908 795,974 رسوم كهرباء ومياه ومحروقات
193,640 377,553  مصاريف صناعية متفرقة
286,607 90,271 رسوم رخص وإشتراكات

3,235,412 3,957,300 مجموع املصاريف الصناعية
11,627,098 12,157,914 مجموع املواد واملصاريف الصناعية

401,070 12,323 بضاعة حتت التصنع - أول السنة
)12,323( )12,262( بضاعة حتت التصنيع - آخر السنة

12,015,845 12,157,975 تكلفة اإلنتاج
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18- مصاريف املبيعات

2014 2015
دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

988,169 1,101,970 رواتب ومصاريف متعلقة بها
391,125 270,864 مصاريف توزيع
20,638 28,314 رسوم عطاءات
15,136 10,762 مصاريف التصدير

134,338 239,121 مصاريف أخرى متفرقة
1,549,406 1,651,031

19- مصاريف الدعاية

2014 2015
دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

740,703 768,890 رواتب ومصاريف متعلقة بها
465,823 60,473 دعاية وإعالن

71,767 8,085 سفريات وتنقالت
28,553 25,458 أخرى

1,306,846 862,906
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20- مصاريف إدارية وعمومية

2014 2015
دوالر أمريكي دوالر أمريكي

1,100,743 1,014,108 رواتب  ومصاريف متعلقة بها
172,020 196,400 مكافآت وتنقالت أعضاء مجلس اإلدارة
463,676 448,149 إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح 8-3(

5,424 5,467 قرطاسيه ومطبوعات وصيانة األجهزة املكتبية
14,942 32,072 أتعاب إستشارية ومهنية
50,581 13,854 تنقالت وسفريات
6,756 11,656 بريد وبرق وهاتف
4,104 4,176 إيجارات
3,984 9,271 تأمن املوظفن
7,087 12,490 ضيافة
2,010 10,707 تبرعات
4,209 5,925 منح دراسية

101,866 95,790 عالقات عامة ومسؤولية إجتماعية
223,967 141,802 رسوم ورخص وإشتراكات وأخرى

2,161,369 2,001,867

21- )خسائر( أرباح موجودات مالية

2014 2015
دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

323,307 398,650 أرباح املتاجرة باألسهم
203,215 )329( أربــاح غيــر متحققــة ناشــئة عــن تقييــم موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن 

خــالل قائمــة الدخــل 
)222,254( )1,230,000( خسائر اإلستثمار يف شركات حليفة

304,268 )831,679(
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22- إيرادات )مصاريف( أخرى

2014 2015
دوالر أمريكي دوالر أمريكي

)31,948( 44,137 فوائد بنكية 
-- 6,000 خصم مكتسب على سلفيات ضريبة الدخل  

22,738 50,965 إيرادات متفرقة
)9,210( 101,102

23- الربح األساسي للسهم الواحد 

مت احتساب الربح األساسي للسهم الواحد على أساس قسمة الربح للسنة على املعدل املرجح لعدد األسهم العادية املتداولة خالل السنة على النحو التالي:

2014 2015
دوالر أمريكي دوالر أمريكي

4,139,611 4,885,601 صايف ربح السنة
18,502,825 18,502,825 عدد االسهم

0.224 0.264 العائد على السهم

24- توزيعات األرباح

قررت الهيئة العامة للشركة يف إجتماعها العادي بتاريخ 14 نيسان 2015 توزيع 0,17 دوالر لكل سهم كأرباح نقدية عن سنة 2014 مبا مقداره 3.145.480 دوالر أمريكي.

فيمــا يتعلــق بالســنة احلاليــة، فــإن مجلــس إدارة شــركة بيرزيــت لصناعــة األدويــة يقتــرح توزيــع أربــاح مببلــغ 3,700,565 دوالر أي بواقــع 0,20 دوالر لــكل ســهم، حيــث ســيتم دفعهــا 
خــالل عــام 2016 بعــد إقرارهــا مــن املســاهمن يف اإلجتمــاع الســنوي العــادي للهيئــة العامــة.
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 25-  معامالت مع أطراف ذات عالقة

بلغت  قيمة املعامالت مع األطراف ذات عالقة )شركات حليفة ومساهمن رئيسين واإلدارة العليا( خالل السنة املنتهية يف 31 كانون األول 2015 واألرصدة كما يف ذلك التاريخ كما يلي

2014 2015
دوالر أمريكي دوالر أمريكي

4,881,113 4,319,781 ذمم مدينة
1,528,224 33,720 ذمم دائنة

452,011 520,272 رواتب ومصاريف متعلقة بها *
172,020 196,400 مكافآـت أعضاء مجلس اإلداره

* متثل الرواتب واملصاريف املتعلقة بها الرواتب واملكافآت وال تشمل أتعاب نهاية اخلدمة.

26- إدارة املخاطر 

إدارة مخاطر السوق

تخضع املجموعة ملخاطر املنافسة يف أسعار البيع مع شركات تصنيع األدوية األخرى يف فلسطن، وتقوم إدارة املجموعة بشكل دوري بتقييم حصتها يف األسواق مقارنة بالشركات املنافسة.	 

متارس املجموعة أنشطتها الرئيسية يف فلسطن وبشكل جزئي يف اجلزائر وشرق أوروبا.	 

إدارة مخاطر االئتمان

تعني مخاطر اإلئتمان عدم قدرة اجلهات األخرى على تسديد التزاماتها التعاقدية األمر الذي قد ينتج عنه خسارة مالية للمجموعة. تقوم املجموعة مبراقبة مدى تعرضها ملخاطر اإلئتمان وإلى 
التأكد من أن القيمة التراكمية لإلئتمان تتعلق بأطراف موافق عليها من قبل اإلدارة و تقوم مبتابعة حدود اإلئتمان املمنوحة لألطراف األخرى.

تتكون الذمم التجارية املدينة من عدد كبير من العمالء موزعة على مختلف مناطق فلسطن. يتم التحكم مبدى التعرض ملخاطر اإلئتمان بوضع حدود للتعامل التجاري مع عمالء املجموعة ويجري 
مراجعة هذه احلدود وإعتمادها بشكل دوري من قبل اإلدارة ومدراء األقسام ذات الصلة.

إن معظم مبيعات املجموعة تتم يف فلسطن وتنحصر معظم موجودات ومطلوبات الشركة املجموعة يف فلسطن
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26- إدارة املخاطر  )تتمة(

إدارة مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية

تخضــع املجموعــة مــن خــالل موجوداتهــا والتزاماتهــا املرتبطــة بالعمــالت األجنبيــة إلــى مخاطــر أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة حيــث املبيعــات مرتبطــه بالشــيقل اإلســرائيلي، ومشــتريات املــواد 
اخلــام مرتبطــه بالــدوالر األمريكــي أو اليــورو، األجــور املباشــرة وغيــر املباشــرة مرتبطــه بالدينــار األردنــي واملصاريــف األخــرى مرتبطــه بالشــيقل اإلســرائيلي، وبغــرض تقليــل تلــك املخاطــر تقــوم إدارة 

املجموعــة باإلحتفــاظ بودائــع لــدى البنــوك بالعمــالت املختلفــة لتغطيــة التزاماتهــا بتلــك العمــالت.

اجلدول التالي يبن حتليل املوجودات املالية واملطلوبات املالية حسب العمالت وفرق حساسية العمالت األجنبية عند نسبة تغير %10 - 31 كانون األول 2015:

املجموععمالت أخرىدينار أردنيشيقل إسرائيليدوالر أمريكي    املوجودات املالية
1,971,4341,173,087415,090312,6383,872,249نقد وما يف حكمه

4,319,78117,048,011-12,728,230-ذمم مدينة، بالصايف 

موجودات مالية بالقيمة العادلة  
9,071,159-4,548,082-4,523,077من خالل قائمة الدخل

موجودات مالية بالقيمة العادلة 
7,525,450---7,525,450من خالل الدخل الشامل اآلخر

132,402--132,402-أرصدة مدينة أخرى

14,019,96114,033,7194,963,1724,632,41937,649,271مجموع املوجودات

املطلوبات املالية

5,993,803--714,9535,278,850ذمم وأرصدة دائنة أخرى

5,993,803--714,9535,278,850مجموع املطلوبات

13,305,0088,754,8694,963,1724,632,41931,655,468الصايف
فرق حساسية العمالت األجنبية 

1.330.501875,487496,317463,2423.165.547بتغير 10 %
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اجلدول التالي يبن حتليل املوجودات املالية واملطلوبات املالية حسب العمالت وفرق حساسية العمالت األجنبية عند نسبة تغير %10 - 31 كانون األول 2014:

  
املجموععمالت أخرىدينار أردنيشيقل إسرائيليدوالر أمريكي 

املوجودات املالية

5.567.906-3.655.2571.011.075901.574نقد وما يف حكمه

4.881.11319.975.609-15.093.956-ذمم مدينة، بالصايف 

6.470.772-4.429.853-2.040.919موجودات مالية للمتاجرة

6.509.979---6.509.979موجودات مالية متوفرة للبيع 

141.946--141.946-أرصدة مدينة أخرى

12.206.15516.246.9775.331.4274.881.11338.665.672مجموع املوجودات 

املطلوبات املالية
9.152.500--540.1928.612.308ذمم وأرصدة دائنة أخرى

9.152.500--540.1928.612.308مجموع املطلوبات
11.665.9637.634.6695.331.4274.881.11329.513.172الصايف

فرق حساسية العمالت األجنبية 
1.166.596763.467533.143488.1112.951.317بتغير 10%
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26- إدارة املخاطر  )تتمة(

إدارة مخاطر السيولة

إن املســؤولية النهائيــة عــن إدارة مخاطــر الســيولة تقــع علــى عاتــق مجلــس اإلدارة الــذي يقــوم بــدوره ببنــاء إطــار مناســب إلدارة عمليــات توفيــر متويــل قصيــر أو متوســط أو طويــل األجــل باإلضافــة 
إلــى متطلبــات إدارة الســيولة األخــرى. تقــوم املجموعــة بــإدارة مخاطــر الســيولة وذلــك باإلحتفــاظ بإحتياطــي نقــدي كايف عــن طريــق مراقبــة التدفقــات النقديــة التقديريــة والفعليــة بشــكل مســتمر، 

التعامــل مــع مؤسســات ماليــة ذات جــدارة ائتمانيــة عاليــة باإلضافــة إلــى مالئمــة تواريــخ إســتحقاق املوجــودات واملطلوبــات املاليــة.

كان إستحقاق املوجودات واملطلوبات املالية للمجموعة كما يف 31 كانون األول 2015 كما يلي:

بدون تاريخ  181 إلى 365 يوم 91 إلى 180 يوم 1 إلى 90 يوم
املجموعاستحقاق

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي 
املوجودات املالية

----3,872,249نقد وما يف حكمه
--

3,872,249

--11,179,1475,868,864ذمم مدينة، بالصايف 
--

17,048,011

موجودات مالية بالقية العادلة 
----من خالل قائمة الدخل 

9,071,159
9,071,159

موجودات مالية بالقيمة العادلة 
7,525,4507,525,450----من خالل الدخل الشامل اآلخر

132,402----132,402--أرصدة مدينة أخرى

16,596,60937,649,271--15,051,3966,001,266مجموع املوجودات 

املطلوبات املالية

3,578,9551,687,764727,084ذمم وأرصدة دائنة أخرى
--

5,993,803

5,993,803--3,578,9551,687,764727,084مجموع املطلوبات
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26- إدارة املخاطر  )تتمة(

كان إستحقاق املوجودات واملطلوبات املالية للمجموعة كما يف 31 كانون األول 2014 كما يلي:

املجموعبدون تاريخ  استحقاق181 إلى 365 يوم 91 إلى 180 يوم 1 إلى 90 يوم

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي 
املوجودات املالية

5.567.906------5.567.906نقد وما يف حكمه
19.975.069----10.984.5808,990,489ذمم مدينة، بالصايف 

------موجودات مالية للمتاجرة
6,470,772

6,470,772

------موجودات مالية متوفرة للبيع
6,509,979

6,509,979

141,946----141,946--أرصدة مدينة أخرى

12,980,75138,665,672--16,552,4869,132,435مجموع املوجودات 

املطلوبات املالية

5,067,5063,544,802540,192ذمم وأرصدة دائنة أخرى
--

9,152,500

9,152,500--5,067,5063,544,802540,192مجموع املطلوبات
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26- إدارة املخاطر  )تتمة(

مخاطر أسعار األسهم

 تنتج مخاطر أسعار األسهم عن التغير يف القيمة العادلة لإلستثمارات يف األسهم. تعمل املجموعة على إدارة هذه املخاطر عن طريق تنويع اإلستثمارات يف مناطق جغرافية وقطاعات إقتصادية 
مختلفة.

يبن اجلدول التالي التغير يف القيمة العادلة نتيجة للتغيرات احملتملة واملمكنة يف أسعار األسهم مع بقاء جميع املؤثرات األخرى ثابتة:

التغير يف املؤشر

األثر على قائمة الدخل

دوالر أمريكي

األثر على حقوق امللكية

دوالر أمريكي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

±907,116± 907,116± %10قائمة الدخل
موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل 

± 752,545--± %10الشــامل اآلخــر

مخاطر أسعار الفائدة
يوجد على املجموعة التزامات خاضعة للفوائد مببالغ غير مادية.

مخاطر التشغيل
متثــل مخاطــر املجموعــة مخاطــر حــدوث خســائر مباشــرة أو غيــر مباشــرة نتيجــة فشــل معــن نــاجت عــن التطبيقــات التكنولوجيــة أو العمليــات أو أخطــاء املوظفــن. تعمــل املجموعــة علــى التقليــل مــن 
حــدوث هــذه املخاطــر مــا أمكــن مــن خــالل إطــار مــن السياســات واإلجــراءات لتقييــم ومراقبــة وإدارة هــذه املخاطــر. تشــمل مراقبــة هــذه املخاطــر العمــل علــى مراقبــة جــودة اإلنتــاج والفصــل الفعــال 

للواجبــات والصالحيــات وإجــراءات املطابقــة، باإلضافــة إلــى زيــادة وعــي املوظفــن بهــذه املخاطــر وطــرق تقييمهــا.

مخاطر أخرى
تشمل املخاطر األخرى مخاطر عدم الوفاء باملتطلبات الرقابية واملخاطر القانونية ومخاطر السمعة. يتم السيطرة على مخاطر عدم الوفاء باملتطلبات الرقابية من خالل إطار من السياسات 

واإلجراءات املتعلقة باالنضباط واملتابعة. يتم إدارة مخاطر السمعة من خالل فحص منتظم للعوامل املتعلقة بسمعة املجموعة باإلضافة إلى إصدار تعليمات وسياسات خاصة حيث ما كان ذلك 
مالئماً.

إدارة مخاطر رأس املال

ــال،  ــة يف رأس امل ــة واملتمثل ــدة ملســاهمي املجموع ــة العائ ــوق امللكي ــن حق ــة م ــكل رأســمال املجموع ــون هي ــد للمســاهمن. يتك ــان اســتمراريتها وتعظيــم العائ ــال لضم ــة بــإدارة رأس امل تقــوم املجموع
اإلحتياطيــات واألربــاح املســتبقاة كمــا ظهــرت يف القوائــم املاليــة.
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27- معلومات عن قطاعات أعمال املجموعة

تنقسم أعمال املجموعة إلى قطاعن رئيسين هما، قطاع أنشطة التصنيع والتجارة وقطاع اإلستثمارات. تتكون أنشطة التصنيع والتجارة من تصنيع األدوية وبيعها يف فلسطن والتصدير إلى 
اخلارج. تضم أعمال االستثمارات أنشطة اإلستثمارات يف أسهم الشركات واألراضي لغايات املتاجرة والربح.

املجموعاإلستثماراتالتصنيع والتجارة
دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي2015

25,718,016)757,479(26,475,495اجمالي اإليرادات
)19,130,813(--)19,130,813(تكلفة املبيعات واملصاريف

)600,753(--)600,753(خسائر أخرى
5,986,450)757,479(6,743,929الربح قبل الضريبة

)550,000()59,750()490,250(ضريبة الدخل
)388,616(--)388,616(ضريبة سنوات سابقة
)115,268(--)115,268(إطفاء ضريبة مؤجلة

4,932,566)817,229(5,749,795صايف ربح السنة
46,151,27922,972,43169,123,710موجودات
)12,604,946(--)12,604,946(مطلوبات

33,546,33322,972,43156,518,764حقوق امللكية
املجموعاإلستثماراتالتصنيع والتجارةف

دوالر أمريكيدوالر أمريكيدوالر أمريكي2014
24,938,216304,26825,242,484اجمالي اإليرادات

)19,489,469( --)19,489,469( تكلفة املبيعات واملصاريف
)1,046,871(--)1,046,871(خسائر أخرى

4,401,876304,2684,706,144الربح قبل الضريبة
)550,000()50,000()500,000(ضريبة الدخل

53,331--53,331إنتفاعات ضريبية مؤجلة
3,955,207254,2684,209,475صايف ربح السنة

49,432,44020,331,41269,763,852موجودات
)16,509,344(--)16,509,344(مطلوبات

32,923,09620,331,41253,254,508حقوق امللكية
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28- التزامات طارئة

على املجموعة بتاريخ القوائم املالية التزامات طارئة على شكل كفاالت بنكية مببلغ 850,000 دوالر أمريكي.
هنالــك قضيتــان مقامتــان علــى املجموعــة مببلــغ 50,284 دوالر أمريكــي وذلــك مقابــل مطالبــات عماليــة. يف رأي املستشــار القانونــي للمجموعــة   فإنــه لــن يترتــب علــى املجموعــة أيــة مبالــغ إضافيــة 

بســبب التغطيــة التأمينيــة ملثــل هــذه احلــاالت وبالتالــي فليــس هنالــك حاجــة لتكويــن مخصــص خســائر لهــذه القضايــا.

29-قياس القيمة العادلة 

إن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة يف القوائم املالية ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها  الدفترية.

فيما يلي وصف للطرق واالفتراضات املستخدمة لتحديد القيم العادلة لألدوات املالية غير املدرجة بالقيمة العادلة يف القوائم املالية: 

األدوات املاليــة التــي تقــارب قيمتهــا العادلــة القيمــة الدفتريــة،  وهــي املوجــودات واملطلوبــات املاليــة النقديــة أو التــي لهــا فتــرة إســتحقاق قصيــرة )أقــل مــن ثالثــة أشــهر( وتكــون قيمتهــا الدفتريــة 
مقاربــة لقيمتهــا العادلــة. 

األدوات املاليــة ذات ســعر الفائــدة الثابــت- يتــم تقديــر القيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات املاليــة املدرجــة بالتكلفــة املطفــأة  والتــي لهــا ســعر فائــدة ثابــت عــن طريــق مقارنــة التدفقــات النقديــة 
املخصومــة بإســتخدام  أســعار الفائــدة الســوقية عنــد إدراجهــا أول مــرة مــع األســعار الســوقية احلاليــة ألدوات ماليــة مشــابهة.

يوضح اجلدول التالي حتلياًل لألدوات املالية والتي مت قياسها بالقيمة العادلة بعد تاريخ اإلعتراف املبدئي ، والتي مت جتميعها يف ثالثة مستويات تبعاً ملدى إمكانية قياس القيمة العادلة.

-  قياس القيمة العادلة من املســتوى 1 : وهي املدخالت املســتنبطة من األســعار املدرجة )غيـــر املعّدلة( ملوجودات أو مطلوبات مطابقة يف أســواق نشــطة والتـــي ميكن للمنشــأة احلصول عليها يف 
تاريخ القياس؛

-  قياس القيمة العادلة من املســتوى 2 : وهي املدخالت املســتنبطة من البيانات عدا عن األســعار املدرجة املســتخدمة يف املســتوى 1 واملالحظة للموجودات أو املطلوبات، ســواء بطريقة مباشــرة 
أو غيـــر مباشرة؛ و

-  قيــاس القيمــة العادلــة مــن املســتوى 3 : وهــي مدخــالت للموجــودات أو املطلوبــات ال تعتمد على أســعار الســوق امللحوظة.

 إن بعــض املوجــودات املاليــة مقيمــة بالقيمــة العادلــة يف نهايــة كل فتــرة ماليــة، واجلــدول التالــي يوضــح معلومــات حــول كيفية حتديــد القيمة العادلة لهذه املوجودات املالية )طــرق التقييم واملدخالت 
املستخدمة(.
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29-  قياس القيمة العادلة ) تتمة(

2015
املوجودات املالية 

القيمة العادلة
31 كانون األول  
) دوالر أمريكي(

مستوى القيمة
طـريقة التقييمواملدخالت املستخدمةالعادلة

مدخالت هامة غير 
ملموسة

العالقة بن املدخالت 
الهامة  غير امللموسة 

والقيمة العادلة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
ال ينطبقال ينطبقاألسعار املعلنة يف األسواق املاليةاملستوى األول 9,071,159خالل قائمة الدخل )مدرجة( 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل:

ال ينطبقال ينطبقاألسعار املعلنة يف األسواق املاليةاملستوى األول4,858,552أسهم شركات مدرجة

املستوى الثاني2,666,898أسهم شركات غير مدرجة
مقارنتها بالقيمة السوقية ألداة مالية 

ال ينطبقال ينطبقمشابهة

ال ينطبقال ينطبقتقارير مخمنن معتمديناملستوى الثالث3,226,200إستثمارات عقارية 

--------19,822,809املجموع
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29-  قياس القيمة العادلة ) تتمة(

2014
املوجودات املالية

القيمة العادلة
31 كانون األول  
) دوالر أمريكي(

مستوى القيمة
العادلة

طـريقة التقييم 
واملدخالت املستخدمة

مدخالت هامة 
غير ملموسة

العالقة بن 
املدخالت الهامة  

غير امللموسة 
والقيمة العادلة

إستثمارات يف أوراق مالية 

املستوى األول 6,470,772للمتاجرة )مدرجة(
األسعار املعلنة يف 

ال ينطبقال ينطبقاألسواق املالية
إستثمارات متوفرة للبيع:

املستوى األول3,992,525أسهم شركات مدرجة
األسعار املعلنة يف 

ال ينطبقال ينطبقاألسواق املالية

املستوى الثاني2,517,454أسهم شركات غير مدرجة

مقارنتها بالقيمة 
السوقية ألداة مالية 

ال ينطبقال ينطبقمشابهة

املستوى الثالث3,152,000إستثمارات عقارية 
تقارير مخمنن 

ال ينطبقال ينطبقمعتمدين

--------16,132,751املجموع

لم تكن هناك حتويالت بني املستوى األول واملستوى الثاني خالل العامني 2015 و 2014.
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