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  الموحدة المرحلية مراجعة المعلومات الماليةتقرير 

  
  اإلدارة المحترمين السادة رئيس وأعضاء مجلس 

  المحدودة   المساهمة العامة شركة بيرزيت لألدوية
  وشركاتها التابعة 

  
  

  فلسطين  -رام هللا 
  

  مقدمة
وشــركاتها  لمســاهمة العامة المحدودة  ا  لألدويةلشــركة بيرزيت  المرفقة   الموحدة الموجزة  قمنا بمراجعة قائمة المركز المالي

لدخل الـشامل  االموجزة الموحدة، وقائمة  وكل من قائمة األرباح أو الخـسائر  ٢٠٢١  آذار ٣١كما في  (معاً "المجموعة")    التابعة
 الثالثةرة ـــــــــ لفت  الموجزة الموحدة  الـتدفـقات النـقديةقائـمة  و الموجزة الموحدة الملكـيةالتغيرات في حقوق    الموجزة الموحدة، وقائـمة

وعرضـها بصـورة عادلة وفقاً  الموحدة أشـهر المنتهية بذلك التاريخ. إن اإلدارة مسـؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية
ـــبة الدولي رقم ( ــؤوليتـنا هي إبداء  –) ٣٤لمعـيار المـحاســ ــتنـتاج حول هذه المعلومات الـماليةإالتـقارير الـمالـية المرحلـية. إن مســ    ســ

  استناداً إلى مراجعتنا. لموحدةاالمرحلية 
  

  المراجعـة أعمال  نطاق
 ، " مراجـعة المعلوـمات الـمالـية المرحلـية التي يقوم بـها  ٢٤١٠لـقد قمـنا بمراجعتـنا وفـقاً للمعـيار اـلدولي حول عملـيات المراجـعة رقم  

تقل لل ابات المـس اراتتتضـمن مراجعة المعلومات المالية الم  ".ةمجموعمدقق الحـس تفـس ي من رحلية القيام بإجراء االـس كل رئيـس ، بـش
ــل  ات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى، وإتباع إجراءين عن األمور المالية والمحاسبيةاألشخاص المسؤول . إن نطاق المراجعة أق

 ً الحصول على تأكيد حول جميع األمور من نطاق القيام بالتدقيق وفقاً للمعايير الدوليــة للتدقيق، وبالتالي، فإنها ال تمكننا من  جوهريا
 ، فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنها.  لتي يمكن إن يبينها التدقيق. لذاالهامـة ا

 
  ستنتـاجاإل

ــتناداً إلى مراجعتناإ ، من المرفقة لم يتم إعدادها الموحدة ، لم يتبين لنا ما يدعونا إلى االعتقاد بأن المعلومات الماليــــــــة المرحليةسـ
 .التقارير المالية المرحلية –) ٣٤، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (جميع النواحي الجوهرية

 
 

  أمور أخرى
ــامل اآلخر الموحدة، قائمة التغييرات في حقوق لم يتم مراجعة أو تدقيق  ــائر الموحدة، قائمة الدخل الش كل من قائمة األرباح والخس

ــهر المنتهية في الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة  الملكية ، وعليه فإننا ال نبدي أي  ٢٠٢٠آذار    ٣١المقارنة لفترة الثالثة أشــ
  رأي أو استنتاج حولها.

  
  

)   ١١٤رخصة رقم ( –إن شريك التدقيق المصدر لهذا التقرير هو: منذر البندك   

 
  )٢٠٨رقم (رخصة   - ديلويت آند توش (الشرق األوسط)

  فلسطين – رام هللا
----٢٠٢١  

  

 توش (الشرق األوسط) ديلويت آند  
 عمارة المشرق للتأمين      

 حي النهضة، الماصيون 
  ٤٤٧رام هللا، صندوق بريد 

 فلسطين
 

 +      ٩٧٠) ٠( ٢ ٢٩٨ ٠٠٤٨هاتف: 
 + ٩٧٠) ٠( ٢ ٢٩٥ ٩١٥٣فاكس: 

www.deloitte.com 
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دة  زة الموح الي الموج ركز الم ة الم قائم
ي 31 آذار 2021 كما ف

انون األول 312020 آذار 2021 31 ك
احات ة)إيض ة غير مدقق (مدققة)(مراجع

ريكي ريكيدوالر أم دوالر أم
ودات الموج

ة ودات المتداول الموج
ه ي حكم 54,189,9622,553,639نقد وما ف

وك دى البن ة ل              1,500,000                    -ودائع ثابت
افي ة، بالص م مدين 623,380,03224,013,458ذم

713,230,10312,190,134مخزون البضاعة
ائر اح أو الخس ة األرب الل قائم ن خ ة م ة العادل ة بالقيم ودات مالي 89,323,7458,637,123-أموج

رى ة أخ 1,888,1211,218,803أرصدة مدين
ة ودات المتداول وع الموج 52,011,96350,113,157مجم

ة ير المتداول ودات غ الموج
ة 1,062,5181,033,989موجودات ضريبية مؤجل

ر  امل اآلخ دخل الش الل ال ن خ ة م ة العادل ة بالقيم 819,907,23819,698,876-بموجودات مالي
ة تثمارات عقاري 96,143,5196,143,519اس

افي دات -  بالص ات وآالت ومع 1021,779,45422,070,380ممتلك
ة ير المتداول ودات غ وع الموج 48,892,72948,946,764مجم

ودات وع الموج 100,904,69299,059,921مجم

ة وق الملكي ات وحق المطلوب
ة ات المتداول المطلوب

رى ة أخ دة دائن 7,013,4026,154,496ذمم وأرص
دخل ريبة ال                         -                    -11مخصص ض

ة -  الجزء قصير األجل              1,166,664          1,166,664قروض بنكي
ة ات المتداول وع المطلوب 8,180,0667,321,160مجم

ة ير المتداول ات غ المطلوب
ة ة الخدم 1210,340,9349,972,995مخصص تعويض نهاي

ة -  الجزء طويل األجل              1,743,0622,034,728قروض بنكي
ات وع المطلوب 20,264,06219,328,883مجم

ة وق الملكي حق
ال 119,002,40119,002,401رأس الم

ة                (138,900)           (135,112)أسهم خزين
18,867,28918,863,501

اري اطي إجب 4,750,6004,750,600احتي
اري اطي إختي 5,158,8105,158,810احتي

اطي خاص 20,000,00020,000,000احتي
دورة اح م 32,540,12031,632,153أرب

ة  ودات مالي م موج اطي تقيي (1,605,954)        (1,518,327)احتي
ة  دفقات النقدي وط الت اطي تح                (387,048)           (387,048)احتي

ة وائم المالي ة الق ات ترجم 379,241462,459فروق
ركة ي الش اهمين ف ة المس وق ملكي وع حق 79,790,68578,874,521مجم

يطرة 849,945856,517حقوق جهات غير مس
ة وق الملكي وع حق 80,640,63079,731,038مجم

ة وق الملكي ات وحق وع المطلوب 100,904,69299,059,921مجم

ا.  رأ معه ب أن تق دة ويج زة الموح ة الموج وائم المالي ذه الق ن ه زأ م زءاً ال يتج ة ج احات المرفق كل االيض تش
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دة زة الموح ائر الموج اح أو الخس ة األرب قائم

ي 31 آذار 2021 ة ف هر المنتهي ة أش ترة الثالث لف
ي 31 آذار  ة ف هر المنتهي ة أش ترة الثالث لف

احات 20212020إيض
ة) ة غير مدقق ة)(مراجع ة غير مدقق (غير مراجع

ريكي ريكيدوالر أم دوالر أم

ات                  8,032,739          7,575,582المبيع
ات ة المبيع                 (5,444,819)        (5,163,195)تكلف
ربح الي ال                  2,587,920          2,412,387إجم

ات  اريف المبيع                    (594,931)           (556,664)مص
ة  اريف الدعاي                    (241,807)           (244,846)مص

ة  ة وعمومي                    (609,319)           (726,883)مصاريف إداري
ة اريف تمويلي                      (48,455)             (11,250)مص

غيل ن التش ربح م افي ال                  1,093,408             872,744ص
ة ودات مالي م موج ع وتقيي اح بي ة وارب اح مقبوض                     129,752             588,138أرب

ة ات عمل                      (33,702)           (500,166)(خسائر)  فروق
رى رادات أخ                                 -               69,368إي

ريبة ل الض ترة قب ح الف افي رب                  1,189,458          1,030,084ص
ترة دخل للف ريبة ال                    (200,000)           (157,218)11ض

ة ريبية مؤجل ات ض                                 -               28,529إنتفاع
ريبة د الض ترة بع ربح للف افي ال                     989,458             901,395ص

ى : د ال العائ
ركة األم اهمي الش                     973,637             907,967مس

يطرة                       15,821               (6,572)حقوق جهات غير مس

901,395             989,458                    

د  هم الواح ي للس ربح األساس                           0.05                   130.05ال

ا.  رأ معه ب أن تق دة ويج زة الموح ة الموج وائم المالي ذه الق ن ه زأ م زءاً ال يتج ة ج احات المرفق كل االيض تش
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دة  زة الموح امل الموج دخل الش ة ال قائم
ي 31 آذار 2021 ة ف هر المنتهي ة أش ترة الثالث لف

ي 31 آذار  ة ف هر المنتهي ة أش ترة الثالث لف
20212020

ة) ة غير مدقق ة)(مراجع ة غير مدقق (غير مراجع
ريكي ريكيدوالر أم دوالر أم

ترة ح الف افي رب                   989,458                 901,395ص

ر امل اآلخ دخل الش ود ال بن
دة ائر الموح اح أو الخس ة األرب ى قائم اً إل ل الحق ة للتحوي ير القابل ود غ البن

ة ودات المالي م الموج اطي تقيي ي احتي ير ف                  (262,613)                   87,627التغ
87,627                   (262,613)                 

دة ائر الموح اح أو الخس ة األرب ى قائم اً إل ل الحق ة للتحوي ود القابل البن
ة وائم المالي ة الق ات ترجم                  (397,432)                 (83,218)فروق

(83,218)                 (397,432)                 
ارة)  اآلخرى ود (الخس الي بن                  (660,045)                     4,409إجم

ر امل اآلخ دخل الش الي ال                   329,413                 905,804إجم

ى : د إل العائ
ركة األم اهمي الش                   313,592                 912,376مس

يطرة                     15,821                   (6,572)حقوق جهات غير مس
905,804                 329,413                  

ا.  رأ معه ب أن تق دة ويج زة الموح ة الموج وائم المالي ذه الق ن ه زأ م زءاً ال يتج ة ج احات المرفق كل االيض تش
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دة زة الموح ة الموج وق الملكي ي حق يرات ف ة التغ قائم
ي 31 آذار 2021 ة ف هر المنتهي ة أش ترة الثالث لف

ال اريرأس الم اطي إجب اري إحتي اطي إختي اص إحتيـ اطي خ دورة إحتي اح م  أرب
وط  اطي تح  احتي
ة دفقات النقدي الت

م  اطي تقيي  احتي
ة ودات مالي موج

ة  ات ترجم  فروق
ة وائم المالي ةالق هم خزين  أس

وق  وع حق  مجم
ي  اهمين ف ة المس ملكي

ركة الش
ير  ات غ وق جه  حق

يطرة مس
وق  وع حق  مجم

ة الملكي

ريكي ريكيدوالر أم ريكيدوالر أم ريكيدوالر أم ريكيدوالر أم ريكيدوالر أم ريكيدوالر أم ريكيدوالر أم ريكيدوالر أم ريكيدوالر أم ريكيدوالر أم ريكيدوالر أم دوالر أم

انون األول 2020  (مدقق) ي 31 ك ا ف        79,731,038           856,517        78,874,521      (138,900)            462,459    (1,605,954)          (387,048)    31,632,153     20,000,000     5,158,810   4,750,600   19,002,401الرصيد كم
ترة ربح للف افي ال             901,395             (6,572)             907,967                  -                       -                    -                       -          907,967                     -                    -                  -                    - ص

ر امل اآلخ دخل الش ود ال                 4,409                     -                  4,409                  -             (83,218)          87,627                      -                    -                      -                    -                  -                    - بن
ترة ر للف امل اآلخ دخل الش الي ال             905,804             (6,572)             912,376                  -             (83,218)          87,627                      -          907,967                     -                    -                  -                    - إجم

ة هم الخزين ي أس                 3,788                     -                  3,788           3,788                      -                    -                       -                    -                      -                    -                  -                    - التغير ف
ة) ة غير مدقق ي 31 آذار 2021  (مراجع ا ف        80,640,630           849,945        79,790,685      (135,112)            379,241    (1,518,327)          (387,048)    32,540,120     20,000,000     5,158,810   4,750,600   19,002,401الرصيد كم

انون األول 2019  (مدقق) ي 31 ك ا ف        78,703,710           611,647        78,092,063      (136,848)            261,881        611,529                      -     28,443,690     20,000,000     5,158,810   4,750,600   19,002,401الرصيد كم
ة ى شركة تابع ن االستحواذ عل اتج ع             278,671           278,671                       -                   -                       -                    -                       -                    -                      -                    -                  -                    -  الن

19,002,401   4,750,600   5,158,810     20,000,000     28,443,690     -                      611,529        261,881            (136,848)      78,092,063        890,318           78,982,381       

ترة ربح للف افي ال             989,458             15,821             973,637                  -                       -                    -                       -          973,637                     -                    -                  -                    - ص
ر امل اآلخ دخل الش ود ال           (660,045)                     -            (660,045)                  -           (397,432)       (262,613)                      -                    -                      -                    -                  -                    - بن

ترة ر للف امل اآلخ دخل الش الي ال             329,413             15,821             313,592                  -           (397,432)       (262,613)                      -          973,637                     -                    -                  -                    - إجم
ة هم الخزين ي أس                 4,031                     -                  4,031           4,031                      -                    -                       -                    -                      -                    -                  -                    - التغير ف

ة) ة غير مدقق ي 31 آذار 2020  (غير مراجع ا ف        79,315,825           906,139        78,409,686      (132,817)          (135,551)        348,916                      -     29,417,327     20,000,000     5,158,810   4,750,600   19,002,401الرصيد كم

ا.  رأ معه ب أن تق دة ويج زة الموح ة الموج وائم المالي ذه الق ن ه زأ م زءاً ال يتج ة ج احات المرفق كل االيض تش
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دة زة الموح ة الموج دفقات النقدي ة الت قائم
ي 31 آذار 2021 ة ف هر المنتهي ة أش ترة الثالث لف

ي 31 آذار  ة ف هر المنتهي ة أش ترة الثالث لف
20212020

ة) ة غير مدقق ة)(مراجع ة غير مدقق (غير مراجع
ريكي ريكيدوالر أم دوالر أم

غيلية طة التش األنش
ريبة ل الض ترة قب ح الف افي رب                1,189,458             1,030,084ص

ديالت تع
تهالكات                   424,334                412,219إس

ة ودات مالي م موج ع وتقيي اح)  بي                 (129,752)               (408,363)(أرب
ة ات عمل                          -                  30,271فروق

ة ة الخدم                1,201,544                386,044مخصص تعويض نهاي
ات ودات والمطلوب ي الموج ير ف ل التغ غيلية قب ات التش ن العملي ة م دفقات النقدي                2,685,584             1,450,255الت

ة م مدين ي ذم                   851,688                633,426النقص ف
اعة ادة)  النقص في مخزون البض                   387,164            (1,039,969)(الزي

ة أخرى ي أرصدة مدين ادة)  النقص ف                   628,155               (826,536)(الزي
ة أخرى دة دائن م وأرص ص)  في ذم ادة (النق              (2,287,286)                858,906 الزي

وظفين ات الم رائب وانتفاع ل الض غيلية قب ات التش ن العملي ة م دفقات النقدي                2,265,305             1,076,082الت
ة               (1,023,871)                        -ضريبة دخل مدفوع

ة ة المدفوع ة الخدم                 (918,758)                   (5,660)تعويضات نهاي

غيلية ات التش ن العملي ة م دفقات النقدي افي الت                   322,676             1,070,422ص

تثمارية: ات االس العملي
افي  ة، بالص ودات مالي ي موج ير ف                     49,329               (415,283)التغ

وك دى البن ة ل ع ثابت ي ودائ                          -             1,500,000النقص ف
ارم  ركة بتراف ى ش تحواذ عل ة االس الل عملي دفوع خ د الم                   199,507                        -النق

ة تثمارات عقاري راء اس              (1,916,800)                        -ش
دات  ات وآالت ومع افات ممتلك                 (228,087)               (147,720)إض

تثمارية  ات اإلس ي)  العملي تخدم ف ن (المس اتج م د الن افي النق              (1,896,051)                936,997ص

ة: ات التمويلي العملي

ة ن قروض بنكي                 (291,666)               (291,666)المسدد م

ة ي أسهم خزين                       4,031                    3,788التغير ف

ة  ات التمويلي ي)  العملي تخدم ف د (المس افي النق                 (287,635)               (287,878)ص

ه  ي حكم ا ف د وم ي النق ص)  ف ادة (النق افي الزي              (1,861,010)             1,719,541ص
ريكي دوالر األم ة لل ركات التابع ة للش وائم المالي ة الق ات ترجم                 (397,432)                 (83,218)فروق

ة الفترة ي بداي ه ف ي حكم ا ف د وم                5,023,746             2,553,639النق

ترة ة الف ي نهاي ه ف ي حكم ا ف د وم                2,765,304             4,189,962النق

ة: ير نقدي طة غ أنش
افة ة المض دخل والقيم ريبة ال ى ض حة عل ع وزارة الص اص م                          -            (1,000,554)تق

رى ة أخ دة مدين ى أرص ة إل دخل المحول                          -               (723,365)مستحقات ضريبة ال
ة ركة التابع ن الش ا م تحوذ عليه                   746,837                        -صافي الموجودات المس

ر امل االخ دخل الش الل ال ن خ ة م ة العادل اطي القيم ي احتي                   262,613                 (87,627)صافي التغير ف

(1,811,546)            1,009,450               

ا.  رأ معه ب أن تق دة ويج زة الموح ة الموج وائم المالي ذه الق ن ه زأ م زءاً ال يتج ة ج احات المرفق كل االيض تش
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 عام   -١
 

  ،٥٦٢٦٠٠١٢٢شركة عاملة في فلسطين ومسجلة لدى مراقب الشركات تحت رقم   ناعة األدوية المساهمة العامة هيشركة بيرزيت لص
  من أهم غاياتها تصنيع األدوية واإلتجار بها. و
 

ً  ١٩٬٠٠٢٬٤٠١  موزعة على دوالر ١٩٬٠٠٢٬٤٠١ مبلغ ٢٠٢١ آذار ٣١بلغ رأس مال الشركة كما في    .سهما
 

  . ١٢٠٢---- بتاريخالمرفقة من قبل مجلس إدارة الشركة  الموحدة  تم اعتماد القوائم المالية الموجزة
  

 ملخص بأهم السياسات المحاسبية -٢
 

  أسس إعداد القوائم المالية
  

إعداد القوائم المالية   المرفقة متماثلة مع تلك السياسات المتبعة في  الموحدة  إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموجزة
 . ٢٠٢١كانون الثاني  ١نافذة المفعول إعتباراً من   باستثناء المعايير والتعديالت التي أصبحت ٢٠٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

  
 ٢٠٢١كانون الثاني  ١المالية التي تبدأ في تعديالت على المعايير والتفسيرات الصادرة والسارية خالل السنة ) (أ

 
   ٢المرحلة  –إعادة تشكيل معيار سعر الفائدة  

 
الفائدة   التعديالت في  إعادة تشكيل معيار سعر  والمعيار   ٩(تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية    ٢المرحلة    –تقدم 

والمعيار الدولي    ٤، المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٧، المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٣٩الدولي للتقارير المالية رقم  
تطلبها إعادة التشكيل، وتوضيح أن محاسبة التحوط ال يتم ايقافها فقط يتعديالت التي  للوسيلة عملية  )  ١٦ية رقم  للتقارير المال

نتيجة اعادة تشكيل ايبور، وإدخال اإلفصاحات التي تسمح للمستخدمين بفهم طبيعة ومدى المخاطر الناتجة عن اعادة تشكيل  
لمنشأة لتلك المخاطر باالضافة الى تقدم المنشأة في التحول من ايبور الى معدالت الذي تتعرض له المنشأة وكيفية إدارة ا  ايبور

  .االنتقالمرجعية بديلة، وكيف تدير المنشأة هذا 
  

 (ب) المعايير الجديدة والتعديالت الصادرة ولكنها غير سارية المفعول 
  
   كانون   ١(يسري تطبيقه من    ١تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    –تصنيف المطلوبات كمتداولة او غير متداولة

). تهدف التعديالت الى تعزيز االتساق في تطبيق المتطلبات من خالل مساعدة الشركات على تحديد ما اذا كان  ٢٠٢٣  الثاني
خرى التي لها تاريخ تسوية غير مؤكدة كمتداولة (مستحقة او يحتمل ان تكون مستحقة  يجب تصنيف الديون والمطلوبات األ

 المركز المالي.  قائمةالسداد خالل سنة واحدة) او غير متداولة في 
 

   للتقارير المالية رقم    –تعديالت على المراجع حول اإلطار المفاهيمي  ١(يسري تطبيقه من    ٣تعديالت على المعيار الدولي 
دون تغيير  ٣جع قديم لإلطار المفاهيمي في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ر). تهدف التعديالت الى تحديث م٢٠٢٢  يناير

 هام في متطلبات المعيار. 
  

   يسري تطيقه    ١٦تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم    –عائدات قبل االستخدام المقصود    –ممتلكات ومنشآت ومعدات)
). تمنع التعديالت ان تخصم من تكلفة اي بند من بنود الممتلكات والمنشأت والمعدات اي عائدات من  ٢٠٢٢  الثاني  كانون  ١من  

ناء احضار ذلك األصل الى الموقع والحالة الالزمة له ليكون قادراً على العمل بالطريقة المقصودة من ثبيع األصناف المنتجة ا
 نشأة بعائدات بيع هذه البنود، في الربح او الخسارة. قبل اإلدارة. وبدالً من ذلك، تعترف الم
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 "تتمة"  ملخص بأهم السياسات المحاسبية -٢
 

  "تتمة"  (ب) المعايير الجديدة والتعديالت الصادرة ولكنها غير سارية المفعول
 
   كانون الثاني   ١(يسري تطبيقه من    ٣٧على المعيار المحاسبي الدولي رقم    تتعديال   –تكلفة تنفيذ العقد    –عقود مثقلة باإللتزامات  

). تحدد التعديالت ان "تكلفة الوفاء" بالعقد تشمل "التكاليف التي تتعلق مباشرة بالعقد إما تكاليف اضافية للوفاء بهذا العقد ٢٠٢٢
ى المرتبطة مباشرة بتنفيذ العقود (على سبيل المثال (على سبيل المثال العمالة والمواد المباشرة) او تخصيص التكاليف االخر

 تخصيص مصاريف االستهالك لبند من الممتلكات والمنشأة والمعدات المستخدمة في تنفيذ العقد). 
  

   استثمارات   ٢٨المالية الموحدة والمعيار المحاسبي الدولي رقم    القوائم  -  ١٠تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
) المتعلقة بمعالجة بيع او المساهمة في األصول بين المستثمر والشركات الزميلة ٢٠١١ي شركات زميلة ومشاريع مشتركة (ف

 او المشاريع المشتركة. (تم تأجيل تاريخ التطبيق الى اجل غير مسمى. ال يزال التطبيق مسموح به). 
 

   ٢٠٢٢  كانون الثاني  ١على المعايير الدولية للتقارير المالية (يسري تطبيقها من    ٢٠٢٠  –  ٢٠١٨دورة التحسينات السنوية  .(
: تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية للمرة ١تشمل دورة التحسينات السنوية تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

  ١األدوات المالية (يسري تطبيقه من    ٩  رقم  )، المعيار الدولي للتقارير المالية٢٠٢٢  كانون الثاني  ١ن  األولى (يسري تطبيقه م
عقود اإليجار (لم يتم بعد تحديد تاريخ التطبيق) والمعيار المحاسبي    ١٦)، المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٢٠٢٢  كانون الثاني
 .)٢٠٢٢ كانون الثاني ١ الزراعة (يسري تطبيقه من  ٤١الدولي رقم 

 
   المحاسبية السياسات  الدولي رقم    –اإلفصاح عن  المحاسبي  المعيار  المالية بيان   ١التعديالت على  للتقارير  الدولي  والمعيار 

). تتطلب التعديالت ان تفصح المنشأة عن سياساتها المحاسبية الجوهرية،  ٢٠٢٣  كانون الثاني  ١(يسري تطبيقه من    ٢الممارسة  
يمكن للمنشأة تحديد السياسة المحاسبية الجوهرية، يتم اضافة    فكي   ى من سياساتها المحاسبية الهامة. توضح التعديالت االخر  بدالً 

أمثلة على متى يحتمل ان تكون السياسة المحاسبية جوهرية. لدعم لتعديل، وضع مجلس االدارة ايضاً ارشدادات وامثلة لشرح  
الن المكونة من اربع خطوات" الموضحة في بيان الممارسة  وإثبات تطبيق "عملية االهمية  الخاص بالمعيار الدولي  و  ٢سبية 

 للتقارير المالية.
 

   التقديرات المحاسبية الثاني  ١(يسري تطبيقه من    ٨تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم    –تعريف  ). ٢٠٢٣  كانون 
التعديالت تعري المبالغ    ف تستبدل  التقديرات المحاسبية هي "  الجديد، فإن  التقديرات المحاسبية. بموجب التعريف  التغيير في 

المالية التي تخضع لعدم التأكد من القياس". تقوم المنشآت بتطوير التقديرات المحاسبية اذا كانت السياسات   القوائمالنقدية في  
بطريقة تنطوي على عدم التأكد من القياس. توضح التعديالت ان التغير في التقدير المالية    القوائمالمحاسبية تتطلب قياس بنود في  

 المحاسبي الناتج عن معلومات جديدة او تطورات جديدة ال يعد تصحيحاً لخطأ.
  

للمجموعة متى كانت قابلة  تتوقع االدارة ان يتم تبني هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية الموجزة الموحدة  
كما تتوقع االدارة عدم وجود أي أثر جوهري على القوائم المالية الموجزة إعتماد هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة.  للتطبيق، و

    .الموحدة للمجموعة عند التطبيق االولي
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 "تتمة"  ملخص بأهم السياسات المحاسبية ٢-
  

ً  الموجزة الماليةتم إعداد القوائم    : "التقارير المالية المرحلية ٣٤لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم   الموحدة وفقا

  

ً   تم إعداد القوائم المالية لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا االستثمارات العقارية والموجودات المالية التي تم قياسها   الموجزة الموحدة وفقا
  لتكلفة التاريخية بصفة عامة تمثل القيمة العادلة للثمن المحدد المقدم مقابل تبادل الموجودات. بالقيمة العادلة. إن ا

  

التي يتم الموحدة    السنوية  ال تتضمن القوائم المالية الموجزة الموحدة المرفقة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية
كانون األول   ٣١ويجب قراءتها بالرجوع للقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  إعدادها وفقاً للمعاير الدولية إلعداد التقارير المالية  

لسنة ل  عةالمتوق  نتائجلل  مؤشراً   ٢٠٢١ آذار  ٣١أشهر المنتهية في    الثالثةليس من الضروري أن تعتبر نتائج فترة    ،إضافة إلى ذلك  .٢٠٢٠
 . ٢٠٢١كانون األول  ٣١التي ستنتهي في 

  

غير منتظمة ومحددة خالل السنة المالية يتم تقديرها أو تأجيلها في القوائم المالية الموجزة   ةبصور  مجموعةإن المصاريف التي تتكبدها ال
  إذا كان من المالئم عمل ذلك. 

  

من أرباح الفترة الحالية، حيث أن    ١٩٦٤) لسنة  ١٢رقم (  باقتطاع االحتياطي القانوني حسب أحكام قانون الشركات  المجموعةلم تقم  
  ن اإلقتطاعات يتم اجراؤها في نهاية السنة المالية. هذه القوائم مرحلية وإ

  

  . مجموعةعملة إظهار القوائم المالية للالعملة الوظيفية للشركة األم وهو إن الدوالر األمريكي هو 
  

  أسس توحيد  القوائم المالية
  

دوية المساهمة العامة المحدودة ومن القوائم المالية تتألف القوائم المالية الموجزة الموحدة من القوائم المالية الخاصة بشركة بيرزيت لأل
المحدودة، شركة  المساهمة الخصوصية  للطباعة والنشر  السيطرة وهي (شركة فلسطين  الشركة حق  فيها  التي تمتلك  التابعة  لشركاتها 

  ودة).ميدكس للتجهيزات الطبية المساهمة الخصوصية المحدودة، وشركة بترا فارم المساهمة الخصوصية المحد
  

  تتحقق السيطرة عندما يكون للشركة:
  .القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها 
  نشوء حق للشركة في العوائد المتغيرة نتيجة الرتباطها بالمنشأة المستثمر بها، و  
 .القدرة على التحكم في المنشأة المستثمر بها بغرض التأثير على عوائد المستثمر  

  

بإعادة تقييم ما إذا كانت تـسيطر على أي من المنـشآت المـستثمر بها أم ال، وما إذا كانت الحقائق والظروف تـشير إلى حدوث  تقوم الـشركة  
  تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار إليها أعاله.

  

التـصويت بها، فيكون للـشركة الـسيطرة  عندما تقل حقوق التـصويت الخاـصة بالـشركة في أي من المنـشآت المـستثمر بها عن أغلبية حقوق
على تلك المنـشأة المـستثمر بها عندما تكون حقوق التـصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه األنـشطة ذات الـصلة بالمنـشأة المـستثمر بها  

  بشكل منفرد.
  

حقوق التصويت في المنشأة المستثمر بها أم   تأخذ الـشركة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الـصلة عند تقييم ما إذا كان للـشركة
  ال بشكل كاٍف لمنحها السيطرة. تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي:

 .حجم حقوق التصويت التي تمتلكها الشركة بالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت اآلخرين  
 خرى.ألطراف األلة التي يمتلكها حاملي حقوق التصويت اآلخرين وامحقوق التصويت المحت  
 الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى، و  
   ــلة وقت ــطة ذات الص ــت لديها، القدرة الحالية على توجيه األنش ــركة لديها، أو ليس ــير إلى أن الش ــافية قد تش أية حقائق وظروف إض

 السابقة.الحاجة التخاذ قرارات، بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات المساهمين 
  

تبدأ عملية توحيد الشــركة التابعة عندما تحصــل الشــركة على الســيطرة على تلك الشــركة التابعة، بينما تتوقف تلك العملية عندما تفقد 
الـشركة الـسيطرة على الـشركة التابعة، وعلى وجه الخـصوص، يتم تـضمين إيرادات ومـصاريف الـشركة التابعة المـستحوذة أو المـستبعدة 

من تاريخ حصــول الشــركة على حق الســيطرة حتى التاريخ الذي تنقطع فيه ســيطرة الشــركة  رباح او الخســائرالســنة في قائمة األخالل 
      على الشركة التـابعة.
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 "تتمة"  ملخص بأهم السياسات المحاسبية -٢
  

  "تتمة" أسس توحيد  القوائم المالية
  

اآلخر موزعة على مالكي الشــركة ومالكي الحصــص غير المســيطرة.  إن الربح أو الخســارة وكل عنصــر من عناصــر الدخل الشــامل
للشركة التابعة موزع على مالكي الشركة واألطراف غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى حدوث عجز في  اآلخر  إجمالي الدخل الشامل

ــاتها   ــياسـ ــركات التابعة لكي تتالئم سـ ــيطرة. حيثما لزم األمر، يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشـ ــدة األطراف غير المسـ أرصـ
  المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل الشركة.

  

عن   الناتجة  النقدية  والتدفقات  والمصاريف  واألرباح  الملكية  وااللتزامات وحقوق  األصول  ذلك  في  بما  المعامالت  جميع  إستبعاد  يتم 

  المعامالت الداخلية بين الشركة والشركة التابعة لها عند التوحيد. 

  

  : ٢٠٢١آذار   ٣١التابعة كما في  اتفيما يلي تفاصيل الشرك
 
  لملكية نسبة ا    رأس المال    

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١  ٢٠٢١ آذار ٣١  البلد   دوالر    طبيعة النشاط   اسم الشركة 
            

  
شركة ميدكس للتجهيزات  

  الطبية 

تجارة مواد طبية 
  ومواد تجميل

  
٥٦٥٬٠٠٠  

  
  فلسطين

  
١٠٠ ٪  

  
١٠٠ ٪  

شركة فلسطين للطباعة  
  والنشر

  ٪ ٦٧  ٪ ٦٧  فلسطين  ٥٧٣٬٥٠٠  طباعة ونشر

األدوية   * بترافارمشركة  صناعة 
  والمنتجات التجميلية

  ٪ ٧٥  ٪ ٧٥  الجزائر   ١٥٦٫٧١٥

  
بشراء حصة استثمارية إضافية من شركة بترافارم (شركة حليفة) من خالل دفع   ٢٠٢٠كانون الثاني    ٢٣قامت المجموعة بتاريخ    *

كما بتاريخ   ٪٦٧من رأس مال شركة بترافارم (  ٪٧٥نسبته  دوالر لتصبح كامل الحصة المملوكة لصالح المجموعة ما    ٢٠٨٫٠٠٠مبلغ  
(تاريخ االستحواذ    ٢٠٢٠وعليه قامت المجموعة بتوحيد نتائج أعمال شركة بترافارم اعتباراً من كانون الثاني    ،)٢٠١٩كانون األول    ٣١

  .والتسجيل)
 
  
  إدارة المخاطر المالية  -٣

  

لسنة المنتهية  امع تلك السياسات واألهداف الموضوعة في القوائم المالية كما في    مجموعةالمالية للداف إدارة المخاطر  تتطابق سياسات وأه
  . ٢٠٢٠كانون األول  ٣١في 

  
  األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غيـر المؤكـدة -٤
  

فتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية وكذلك على إقيام اإلدارة باتخاذ تقديرات و الموحدةيتطلب إعداد القوائم المالية الموجزة 
  اإليرادات والمصاريف المدرجـة. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.و المطلوباتو الموجودات ةقيم
  

، كانت التقديرات الجوهرية التـي اتخذتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية  والمصادر  الموحدة  الموجزة  الماليةعند إعداد هذه القوائم  
  .٢٠٢٠ كانون األول ٣١الرئيسية للتقديرات غيـر المؤكـدة هي نفس التقديرات والمصادر الُمطبقة في القوائم المالية  للسنة المنتهية في 

   



      لألدوية المساهمة العامة المحدودة  لصناعة شركة بيرزيت
  لها  شركات التابعةالو

  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة 

  ٢٠٢١ آذار ٣١أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 
 

١١ 
 

  
 نقد وما في حكمه  -٥

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١    ٢٠٢١آذار  ٣١  
  ) مدققة(    )مراجعة غير مدققة(  
  دوالر    دوالر  

  نقد في الصندوق
  نقد لى البنوك:

٦٩٬١١٣   ١٤٣٬١٧٦ 

 ١٬٦٧٦٬٤٤٥    ٢٬٤٥٣٬٧٧٣  بالشيقل االسرائيلي
 ١٦٧٬٦٩٤   ٥٣١٬٠٨١  بالدينار األردني

 ٦٠٣٬٤٣٠   ١٬٠٠٢٬٨٠٠   بالدوالر األمريكي
 ٣٦٬٩٥٧    ٥٩٬١٣٢  أخرىعمالت 

  ٢٬٥٥٣٬٦٣٩    ٤٬١٨٩٬٩٦٢ 
  

آذار   ٣١دوالر أمريكي كما في    ٢٠٣٫١٠٦يتضمن النقد لدى البنوك مبالغ محجوزة كتأمينات مقابل تسهيالت بقيمة   -
  .٢٠٢٠كانون األول  ٣١و ٢٠٢١

 

ذات مخاطر   أرصدة حسابات  على أنها  الموجزة الموحدة  وك كما بتاريخ القوائم الماليةالبن  أرصدة النقد لدىتم تقييم جميع   -
لم  كما    ،تصنيف ائتماني عاليمالءة مالية واالحتفاظ بها لدى مؤسسات مصرفية محلية ذات    ائتمانية منخفضة حيث يتم

العوامل   األرصدة. لذلك ، فإن احتمالية التخلف عن السداد بناًء علىهذه    ي من  ألتخلف عن السداد  تاريخيا أي  يكن هناك  
  .وغير جوهرية خسارة تعتبر ضئيلة احتمالية وأي مستقبليةال

 
 

 ة، بالصافي مدينذمم  -٦
  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١    ٢٠٢١آذر  ٣١  
  ) مدققة(    )مراجعة غير مدققة(  
  دوالر    دوالر  

 ١٢٬٤٩٧٬٢٧١    ١٢٬٧٨٥٬٧٧٨  قطاع عام  -مدينون تجاريون 
 ١٥٬١٣١٬٥١٦    ١٤٬٥١٦٬٦٧٧  وشركاتقطاع خاص / أفراد   -مدينون تجاريون 

  ٢٧٬٦٢٨٬٧٨٧   ٢٧٬٣٠٢٬٤٥٥ 
  (٤٬٩٦٦٬٥٠٨)   )٤٬٩٤٩٬٦١٩(   خسائر إئتمانية متوقعةينزل :مخصص 

 ٢٢٬٦٦٢٬٢٧٩   ٢٢٬٣٥٢٬٨٣٦  صافي مدينون تجاريون
 ١٬٣٥١٬١٧٩   ١٬٠٢٧٬١٩٦  موظفون مدينون

   ٢٤٬٠١٣٬٤٥٨   ٢٣٬٣٨٠٬٠٣٢ 
  

  .يوًما وال يتم تحصيل فائدة على الذمم التجارية المدينة القائمة ٩٠يبلغ متوسط فترة االئتمان للبضاعة المباعة 
  

  كما يلي: هي خسائر ائتمانية متوقعةإن الحركة على مخصص 
أشهر  الثالثةلفترة     

آذر  ٣١المنتهية في 
٢٠٢١  

للسنة المالية المنتهية في   
  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١

  ) مدققة(    )مراجعة غير مدققة(    
  دوالر    دوالر    

  ٤٬٦٤٧٬٩١٥   ٤٬٩٦٦٬٥٠٨    الرصيد في بداية الفترة/ السنة 
 ٢٧١٬٠٥٤   -    للسنة  /تخصيص للفترة

 ٤٧٬٥٣٩    ) (١٦٬٨٨٩    فروقات ترجمة الرصيد االفتتاحي
 ٤٬٩٦٦٬٥٠٨    ٤٬٩٤٩٬٦١٩   الفترة/ السنةالرصيد في نهاية 

   



      لألدوية المساهمة العامة المحدودة  لصناعة شركة بيرزيت
  لها  شركات التابعةالو

  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة 

  ٢٠٢١ آذار ٣١أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 
 

١٢ 
 

  
 بضاعة مخزون ال -٧

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١    ٢٠٢١آذر  ٣١  
  ) ة(مدقق    )مراجعة غير مدققة(  
  دوالر    دوالر  

 ٣٬٨٣٧٬٠٢٧    ٤٬٣٧٠٬٨٧٤  مواد أولية
 ٢٬١٤٧٬٨١٨    ٢٬٢٢٧٬١٦١  مواد تعبئة

 ٦٬١٨٦٬٧٦٤   ٦٬٦١٤٬١٥٧  بضاعة جاهزة
  ١٨٬٥٢٥    ١٧٬٩١١  التصنيعمواد تحت  

  ١٢٬١٩٠٬١٣٤   ١٣٬٢٣٠٬١٠٣  
 

  
   الموجودات المالية -٨

  

  األرباح او الخسائر  خالل قائمة موجودات مالية بالقيمة العادلة من  –أ 
  

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١    ٢٠٢١آذار  ٣١  
  ) ة(مدقق    )مراجعة غير مدققة(  
  دوالر    دوالر  

  ٨٬٦٣٧٬١٢٣    ٩٬٣٢٣٬٧٤٥  إستثمارات في أسهم شركات مدرجة
 ٨٬٦٣٧٬١٢٣    ٩٬٣٢٣٬٧٤٥  

  

  الشامل اآلخر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل – ب
  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١    ٢٠٢١آذار  ٣١  
  ) ة(مدقق    )مراجعة غير مدققة(  
  دوالر    دوالر  

 ٩٬٢٧٣٬١٧٥   ٩٬٢٥٦٬٠١٣  * إستثمارات في أسهم  شركات مدرجة
 ١٠٬٤٢٥٬٧٠١   ١٠٬٦٥١٬٢٢٥  **إستثمارات في أسهم شركات غير مدرجة 

  ١٩٬٦٩٨٬٨٧٦    ١٩٬٩٠٧٬٢٣٨  
  

ــمن*  ــهم مرهونة بقيمة    تتضـ ــهيالت إئتمانية من أحد البنوك  ٤٬١٢٣٬٨٣٠ أسـ ــول المجموعة على تسـ دوالر وذلك مقابل حصـ
  دوالر مقابل عضوية مجلس إدارة بأحد الشركات المستثمر فيها. ١٤٨٬٠٨٠المحلية، كما تتضمن أسهم محجوزة بقيمة  

  
  بالشركات المستثمر بها.** تم تقييم االستثمارات في شركات غير مدرجة بناًء على أحدث بيانات مالية خاصة 

  
 استثمارات عقارية -٩

  ٢٠٢٠كانون األول  ٣١    ٢٠٢١آذار  ٣١  
  ) ة(مدقق    (مراجعة غير مدققة)   
  دوالر    دوالر  

 ٦٬١٤٣٬٥١٩    ٦٬١٤٣٬٥١٩ * أراضي
  ٦٬١٤٣٬٥١٩    ٦٬١٤٣٬٥١٩  

) مسجلة متر مربع  ٦٫٩٦٢ساحتها  وم،  ٧حوض رقم  (  بيتونيا عين ترفيديا في  منطقة  قطع أراضي في  *  تمثل استثمارات في سبع  
متر مربع)    ٧٫٧٦٦، ومساحتها  ٢بإسم المجموعة باإلضافة إلى قطعة أرض في منطقة أبو قش في رام هللا (حوض جورة سرور  

   مسجلة باسم أطراف أخرى لمصلحة ومنفعة المجموعة. ٢٠٢١  آذار  ٣١دوالر كما في  ٢٫٥٧٠٫٠٧٩وقيمتها 
   



      لألدوية المساهمة العامة المحدودة  لصناعة شركة بيرزيت
  لها  شركات التابعةالو

  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة 

  ٢٠٢١ آذار ٣١أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 
 

١٣ 
 

  
 عقارية "تتمة"استثمارات  -٩

  

مخمنين معتمدين من هيئة   من قبلبحسب سعر السوق    ٢٠١٩كانون األول   ٣١تم اعادة تقييم االستثمارات العقارية كما في    **
تمت    فعلية  صفقات بيع لوذلك بالمقارنة مع أسعار قطع أراضي مشابهة    ومستقلين عن المجموعة  سوق رأس المال الفلسطينية

دوالر جرى اظهاره في حساب أرباح    ١٫٧٠٢٫٥٧١، وكان الفرق في القيمة السوقية عن القيمة الدفترية مبلغ  خالل الفترة
آذار    ٣١ن القيمة العادلة كما في  تعتقد إلدارة أ.  ٢٠١٩لسنة    اعادة تقييم االستثمارات ضمن قائمة األرباح او الخسائر الموحدة

  . ٢٠١٩كانون األول  ٣١ادلة كما في متقاربة مع القيمة الع ٢٠٢١
  

  كما يلي : هي إن الحركة على حساب االستثمارات العقارية
أشهر   الثالثةلفترة     

آذار  ٣١المنتهية في 
٢٠٢١  

للسنة المالية المنتهية   
كانون األول   ٣١في 

٢٠٢٠  
  ) ة(مدقق    (مراجعة غير مدققة)     
  دوالر    دوالر   

 ٤٬٥١١٬٦١١   ٦٬١٤٣٬٥١٩    الفترة/ السنة الرصيد في بداية 
 (٢٨٤٬٨٩٢)    -    بيع أراضي

 ١٬٩١٦٬٨٠٠    -    شراء أراضي 
 ٦٬١٤٣٬٥١٩   ٦٬١٤٣٬٥١٩   الرصيد في نهاية الفترة/ السنة

  
  كما يلي: ٢٠٢١آذار  ٣١إن تفاصيل االستثمارات العقارية للمجموعة والتسلسل للقيمة العادلة كما في 

    
      

  المستوى  األول
    

  المستوى الثاني
    

  المستوى الثالث
  ٣١القيمة العادلة كما في    

  ٢٠٢١آذار 
  دوالر    دوالر    دوالر    دوالر    

 ٦٬١٤٣٬٥١٩    -   ٦٬١٤٣٬٥١٩    -    أراضي 
    -    ٦٬١٤٣٬٥١٩    -    ٦٬١٤٣٬٥١٩  
 

 ، بالصافيممتلكات وآالت ومعدات -١٠
أشهر   الثالثةلفترة  

آذار  ٣١المنتهية في 
٢٠٢١  

للسنة المالية المنتهية   
كانون األول   ٣١في 

٢٠٢٠  
  ) ة(مدقق    (مراجعة غير مدققة)   
  دوالر    دوالر  

  ١٩٬٢٨١٬٤٢٩    ٢٢٬٠٧٠٬٣٨٠  الرصيد في بداية الفترة/السنة 
  ٥٠٢٬٣٨٩    ١٤٧٬٧٢٠  إضافات خالل الفترة/السنة 

  )(١٬٦٨٥٬٥٥١   ٤١٢٬٢١٩)(  االستهالكات للفترة/السنة
 (١٢٩٬٠٣٠)    ) (٢٦٬٤٢٧  فروقات عملة 

  ١٧٬٩٦٩٬٢٣٧   ٢١٬٧٧٩٬٤٥٤ 
 ٤٬١٠١٬١٤٣   -    الناتج عن االستحواذ على شركة تابعة

  ٢٢٬٠٧٠٬٣٨٠   ٢١٬٧٧٩٬٤٥٤ 
  

   



      لألدوية المساهمة العامة المحدودة  لصناعة شركة بيرزيت
  لها  شركات التابعةالو

  

  إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة 

  ٢٠٢١ آذار ٣١أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 
 

١٤ 
 

 
  مخصص ضريبة الدخل  -١١

أشهر   الثالثةلفترة   
آذار  ٣١المنتهية في 

٢٠٢١  

للسنة المالية المنتهية   
كانون األول   ٣١في 

٢٠٢٠  
  ) ة(مدقق    (مراجعة غير مدققة)   
  دوالر    دوالر  

   -   (٨٨٠٬٥٨٣)  الرصيد في بداية الفترة/السنة 
 ٨٢٣٬٧٢٨   ١٥٧٬٢١٨  التخصيص للفترة/السنة 
 -    -  ضرائب سنوات سابقة 

 (٥٢٣)    -  مدفوعة خالل السنة ضرائب 
 (١٬٧٠٣٬٧٨٨)    (١٬٠٠٠٬٥٥٤)  تقاص مع وزارة الصحة خالل السنة

  (١٬٧٢٣٬٩١٩)    (٨٨٠٬٥٨٣) 
 ٨٨٠٬٥٨٣   ١٬٧٢٣٬٩١٩  المحول إلى أرصدة مدينة أخرى 

 -    -  السنة  /الرصيد في نهاية الفترة
  

  
   وتقومم حالياً بمناقـشة المخالـصة مع   .٢٠١٦الـسنة المالية  نهاية حـصلت الـشركة على مخالـصات ـضريبية للـسنوات حتى

 .٢٠٢٠ ىوحت ٢٠١٧دائرة الضريبة عن السنوات 
 

   منحت الهيئة العامة لتشــجيع االســتثمار الفلســطينية الشــركة شــهادة تأكيد إســتثمار بشــأن تطوير مصــنع أدوية  ومنحها
 الحوافر التالية: 

لمدة خمس ســنوات لنســبة التطوير البالغة   ٪٥المرحلة االولى: دفع ضــريبة دخل على الدخل الخاضــع للضــريبة بنســبة 
  .٢٠٢٤يران حز ٣٠حتى  ٢٠١٩تموز  ١تبدأ من  ٪٤٤

لمدة ثالثة ســنوات لنســبة التطوير البالغة   ٪١٠المرحلة الثانية: دفع ضــريبة دخل على الدخل الخاضــع للضــريبة بنســبة 
 .٢٠٢٧حزيران  ٣٠وحتى  ٢٠٢٤تموز  ١تبدأ من نهاية المرحلة األولى من  ٪٤٤

 
 تعويض نهاية الخدمة  مخصص -١٢

أشهر   الثالثةلفترة   
آذار  ٣١المنتهية في 

٢٠٢١  

للسنة المالية المنتهية   
كانون األول   ٣١في 

٢٠٢٠  
  ) ة(مدقق    (مراجعة غير مدققة)  
  دوالر    دوالر  

 ٩٬٤٤١٬٢٠٩   ٩٬٩٧٢٬٩٩٥  الرصيد في بداية الفترة/السنة 
 ١٬٠٩١٬٧٣٢    ٣٨٦٬٠٤٤  التخصيص للفترة/السنة 

  ١٠٬٥٣٢٬٩٤١   ١٠٬٣٥٩٬٠٣٩ 
 (٥٩٣٬٠١٦)    ) ٥٬٦٦٠(  المدفوع خالل الفترة/السنة  

 ٣٣٬٠٧٠    (١٢٬٤٤٥)  فرق عملة 
  ٩٬٩٧٢٬٩٩٥   ١٠٬٣٤٠٬٩٣٤ 
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١٥ 
 

 
    العائد لمساهمي الشركة األم األساسي للسهم الواحد الربح -١٣

  
األساسي للسهم الواحد على أساس قسمة الربح للفترة على المعدل المرجح لعدد األسهم العادية المتداولة خالل الفترة   ربحتم احتساب ال

  على النحو التالي: 
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  (غير مراجعة غير مدققة)     (مراجعة غير مدققة)   
        

  ٩٧٣٬٦٣٧   ٩٠٧٬٩٦٧  ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة األم (دوالر)
 ١٩٬٠٠٢٬٤٠١   ١٩٬٠٠٢٬٤٠١  المعدل المرجح لعدد األسهم (سهم)

        
  ٠٫٠٥    ٠٫٠٥  الربح األساسي للسهم الواحد العائد الى مساهمي الشركة األم (دوالر)

  
 

  مع أطراف ذات عالقة  معامالت -١٤
  

ــركات عالقة الالتمثل األطراف ذات   ــيين والحليفة وة وتابعالش ــاهمين الرئيس ــروط المتعلقة  اإلدارة العليا.المس ــعار والش يتم إعتماد األس
  بالمعامالت مع أطراف ذات عالقة من قبل مجلس إدارة المجموعة.

  
  التالية مع الجهات ذات العالقة:  رصدةالموجزة الموحدة األ المركز الماليتتضمن قائمة 

  
٢٠٢١    ٢٠٢٠    

    دوالر أمريكي    دوالر أمريكي
       
  للمساهمين توزيعات أرباح مستحقة غير مدفوعة )٩٦٠٫٦٦٨(   )١٫٠١٨٫٢٢٩(

 
 

  الموجزة الموحدة المعامالت التالية مع الجهات ذات العالقة:  األرباح او الخسائر تتضمن قائمة 
  

  آذار ٣١أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة     

    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  مدققة) (غير مراجعة غير     (مراجعة غير مدققة)     
  دوالر    دوالر    

 ٣١٩٬٢٧٣   ٣٤٨٬١٣٦    رواتب اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية للمجموعة
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١٦ 
 

  
 قياس القيمة العادلة    -١٥

 

  يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كما يلي:

   معينة ويتم تداولها في أسواق مالية نشطة بناء على اسعار  يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المرتبطة بشروط
 التداول بالسوق في ختام األعمال في تاريخ قائمة المركز المالي الموجزة الموحدة.

 
   التدفق  يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى وفقاً لنماذج التسعير المتعارف عليها والمعتمدة على تحليل

  النقدي بإستخدام األسعار الحالية والمعمول بها في حركات األسواق المالية ألدوات مالية مشابهة. 
  

  ة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر:مجموعالقيمة العادلة للموجودات المالية لل
  

على القياس المبدئي بالقيمة العادلة، مقسمة إلى ثالثة مستويات من يبين الجدول التالي تحليل األدوات المالية التي يتم قياسها الحقاً  
  على أساس امكانية قياس القيمة العادلة:  ٣إلى   ١
  

   المستوى األول: قياسات القيمة العادلة المستقاة من األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات
 المتطابقة. 

   :قياسات القيمة العادلة المستقاة من مدخالت بخالف األسعار المدرجة والتي تم ادراجها في المستوى األول والتي المستوى الثاني
 يمكن مالحظتها لألصول والمطلوبات إما مباشرة (كاألسعار مثال) أو بطريقة غير مباشرة (المستقاة من األسعار). 

   أساليب التقييم" والتي تتضمن مدخالت لألصول أو المطلوبات والتي ال تستند  المستوى الثالث: قياسات القيمة العادلة المستقاة من"
 الى بيانات السوق المالحظة (المدخالت غير المالحظة).

 
راج أية لم تكن هنالك أية تحويالت بين المستويات خالل الفترة. ال يوجد أية مطلوبات مالية تتطلب قياسها بالقيمة العادلة وبالتالي لم يتم إد

  .٣ايضاحات للجدول أعاله. لم تطرأ أي تغيرات على القيمة العادلة المدرجة ضمن مستوى 
 

   

انون األول31 آذار   31 ك
20212020

دوالردوالر
ن  ة م ة العادل ة بالقيم ودات مالي موج

ر امل اآلخ دخل الش الل ال خ

ة توى االول            9,273,175      9,256,013أسهم شركات مدرج المس
ي  ة ف أسعار المعلن
ة واق المالي األس

ق قال ينطب ال ينطب

ة اني          10,425,701    10,651,225أسهم شركات غير مدرج توى الث المس
ة  ا بالقيم مقارنته

ة  وقية ألداة مالي الس
مشابهة

ق قال ينطب ال ينطب

ن  ة م ة العادل ة بالقيم ودات مالي موج
دخل ة ال الل قائم خ

ة توى االول            8,637,123      9,323,745أسهم شركات مدرج المس
ي  ة ف األسعار المعلن

ة واق المالي األس
ق قال ينطب ال ينطب

وع           28,335,999    29,230,983المجم

ي ا ف ة كم ة العادل القيم

ة   توى القيم مس
ة العادل

م  ريقة التقيي طـ
تخدمة دخالت المس والم

دخالت  م
ير  ة  غ هام

ة ملموس

دخالت  ن الم ة بي العالق
ة  ير الملموس ة  غ الهام

ة ة العادل والقيم
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١٧ 
 

  
  النتائج   موسمية -١٦

 
  ٢٠٢١آذار    ٣١أشهر المنتهية في    الثالثةلفترة    الموجزة الموحدة  قائمة األرباح او الخسائرموسمية في  أي بنود ذات طبيعة  لم يتم تسجيل  

  الموجودات المالية الناتجة عن التوزيعات. يما عدا أرباح ف  ٢٠٢٠و
  

  أثر انتشار فيروس كورونا على المجموعة   -١٧
 

وانتشاره حول العالم مما أدى إلى تعطيل األنشطة التجارية واالقتصادية في معظم   ٢٠٢٠تم تأكيد ظهور فيروس كورونا في بداية سنة 
الفيروس إلى اغالقات عديدة في األسواق ومنع الحركة نتيجة التدابير الوقائية التي اتخذتها  بلدان العالم بما فيها فلسطين، حيث أدى انتشار  

  الحكومة للحد من انتشار الفيروس مما أدى إلى تعليق النشاطات التجارية االعتيادية.
  

ال أعمال  على  تأثير جوهري  لها  يكون  أن  يمكن  والتي  االستثنائية  الظروف  المجموعة  إدارة  درست  التعرض لقد  ومخاطر  مجموعة 
  للمجموعة وخلصت الى أن التأثيرات الرئيسية على ربحية  وسيولة المجموعة قد تنشأ من:

  
  واألرصدة المدينة. الذممإمكانية استرداد 
 .عدم توفر الموظفين وتوقف نشاطات المجموعة التشغيلية 
  إنخفاض إجمالي المبيعات، و 
  لإلستثمارات المحتفظ بها من قبل المجموعة.انخفاض القيمة السوقية 

  المرفقة.  الموجزة الموحدة خلصت اإلدارة الى أنه ال يوجد تأثير جوهري يذكر على ربحية المجموعة كما في تاريخ القوائم المالية
  
  إدارة السيولة / استمرارية المجموعة 

اتخذت اإلدارة تدابير عملية لضمان توفر السيولة الكافية للمجموعة للوفاء بالتزاماتها، كما وضعت خطة للعمل لضمان استمرار انتاج 
وبيع األدوية لزبائنها، تتابع اإلدارة أثر تفشي الفيروس بشكل دوري لتتأكد من عدم وجود انحراف جوهري في األعمال وخاصة فيما  

  واد الالزمة لالنتاج واستمرار عملية االنتاج والبيع وتتخذ جميع اإلجراءات المناسبة بهذا الخصوص.  يتعلق بتوفير الم
  
   تحصيل الذمم المدينة 

أدى انتشار فيروس كورونا إلى زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان نتيجة لإلضطرابات التشغيلية، قامت إدارة المجموعة بتحسين إجراءات 
تأثيراً جوهرياً على    ع الزبائن لضمان أفضل نتائج تحصيل ممكنة. بناًء على تقييم االدارة، فإن المجموعة لم تحددالتحصيل والمتابعة م

في   المنتهية  للفترة  المدينة  األرصدة  إسترداد  الصيدليات   ٢٠٢١آذار    ٣١قابلية  األطباء،  من  واسعة  تتعامل مع شريحة  وأنها  خاصة 
   من الوضع القائم. والمستشفيات التي لم تتأثر كثيراً 

  
 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية  

أدى انتشار فيروس كورونا الى حدوث اضطرابات كبيرة وتقلب في األسعار في األسواق المالية العالمية. تراقب المجموعة ما اذا كانت  
في ظل الظروف الحالية مع العلم أن معظم استثمارات القيم العادلة للموجودات المالية تمثل السعر الذي سيتم تحقيقه للمعامالت في السوق  

المجموعة المالية هي عبارة عن استثمارات في أوراق مالية مدرجة في السوق المحلي حيث لم يكن هناك أي تقلب جوهري في األسعار 
  خالل الفترة.

  
  ٢٠٢١آذار    ٣١بناًء على تقييم االدارة، فإن المجموعة لم تحدد تأثيراً جوهرياً على القيم العادلة للموجودات المالية للفترة المنتهية في  

  بخالف التغير الذي قد انعكس على المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.
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١٨ 
 

 
  أثر انتشار فيروس كورونا على المجموعة (تتمة)١٧- 

  
 قياس القيمة العادلة لإلستثمارات في العقارات 

بناًء على تقييم االدارة، فإنه ال يوجد مؤشرات واقعية على وجود انخفاض جوهري في القيم العادلة للعقارات في السوق المحلي في ظل 
انتشار فيروس كورونا حتى مع انخفاض اإلقبال على الشراء. وبالتالي لم تحدد إدارة المجموعة أي تأثير جوهري على القيمة العادلة  

  .  ٢٠٢١آذار   ٣١العقارات للفترة المنتهية في  لإلستثمارات في
 

 ستقوم المجموعة بمراقبة السوق للتأكد بأن األسعار المستخدمة من قبل المجموعة تمثل القيمة العادلة بشكل دقيق.
 

  
 التزامات طارئة   -١٨

 
  .دوالر أمريكي  ٧٬٤٠٢٬١٧٥على المجموعة بتاريخ القوائم المالية التزامات طارئة على شكل كفاالت بنكية بمبلغ 

  
بمبلغ    قضيتانهنالك   المجموعة  على  عمالية  ٨٣٬٨٤٦مرفوعة  مطالبات  مقابل  وذلك  أمريكي  القانوني دوالر  المستشار  رأي  في   .

 للمجموعة، فإنه لن يترتب على المجموعة أية مبالغ إضافية بسبب التغطية التأمينية لمثل هذه الحاالت وبالتالي فليس هنالك حاجة لتكوين
  خسائر لهذه القضايا.  مخصص


