إطار إستراتيجيتنا
الرؤية :

«الشــركة الرائــدة محليــاً وإقليميــاً فــي توفيــر منتجــات دوائيــة لحيــاة
أفضــل»

الرسالة

«اإلبــداع فــي األســواق المســتهدفة مــن خــال تقديــم مســتحضرات
عاليــة الجــودة مواكبــة للتطــور المســتمر باســتخدام كــوادر مهنيــة
إيفــاء بمســؤولياتنا اتجــاه موظفينــا ومجتمعنــا وشــركائنا،
متميــزة،
ً
وإلتزامــاً بالمحافظــة علــى بيئتنــا نظيفــة وآمنــة لنــا وألبنائنــا»
القيم

«الثقة ،المهنية ،الكفاءة والفعالية ،االنتماء ،التعاون»
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

بسم الله الرحمن الرحيم
األخوات واإلخوة المساهمين الكرام،
بالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس إدارتكــم والعامليــن فــي شــركتنا الموقــرة أرحــب بكــم فــي اجتماعنــا الســنوي هــذا آمــا مــن اللــه
عــز وجــل أن تتحســن أحوالنــا ويبعــد عنــا شــر أعدائنــا وبــاء مــن يريــد الشــر بنــا وبعــد.
لقــد امتــاز عــام  2019وهــو العــام الســادس واألربعــون لتأســيس شــركتكم باالنجــازات الجيــدة والنمــو المتواصــل حســب
الخطــط اإلســتراتيجية التــي وضعهــا مجلــس إدارتكــم للنهــوض المســتمر بشــركتنا والحفــاظ عليهــا فــي طليعــة الشــركات
الدوائيــة الفلســطينية والــذي اســتمر لعشــرات الســنوات الســابقة.
لقــد اســتثمرت شــركتكم بخطــوط إنتــاج جديــدة واســتحدثت اآلالت التــي تزيــد مــن اإلنتاجيــة لتخفيــض التكلفــة واســتمرت
بالتوســع فــي مرافقهــا وخصوصــاً فــي دائــرة التســويق وفرعنــا في مدينــة بيرزيت حيث نعمل حالياً على اســتحداث  2000متراً
مربعــاً الســتقبال خطــوط إنتــاج الهرمونــات واألدويــة شــديدة الفعاليــة والتــي امتــازت شــركتنا لتكــون فــي طليعــة الشــركات
الفلســطينية فــي إنتــاج مثــل هــذه األدويــة والتــي أدت إلــى زيــادة حصتنــا فــي الســوق المحلــي وخصوصــاً مبيعاتنــا لــوزارة
الصحــة الفلســطينية .وجديــر بالذكــر بــأن هــذه التوســعة فــي مدينــة بيرزيــت قــد ســبقها توســعة أخــرى إلنتــاج الكبســوالت
اللينــة فــي خــط إنتــاج هــو األول مــن نوعــه فــي فلســطين.
جميــع هــذه االســتثمارات فــي مرافــق التصنيــع قــد يتجــاوز كلفتهــا الثالثــة مالييــن دوالر ونأمــل مــن خاللهــا بــأن يزيــد حصتنــا
باألســواق المحليــة واألســواق المســتهدفة وكذلــك زيــادة عــدد العامليــن بالشــركة وهــو هدفنــا األساســي فــي صمــود أهلنــا
علــى أرضنــا برغــم الممارســات الــا إنســانية والهمجيــة التــي يمارســها االحتــال البغيــض علــى شــعبنا.
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وال يخفــى عليكــم بأننــا االن الســباقون فــي تحويــل جميــع مرافــق الشــركة الــى مرافــق خضــراء صديقــة للبيئــة إذ اننــا قمنــا
بشــراء محطــة توليــد الكهربــاء بالطاقــة الشمســية حيــث أن جميــع اســتهالكنا مــن الكهربــاء يعتمــد علــى محطــة التوليــد فــي
مدينــة النويعمــة فــي أريحــا بطاقــة إنتاجيــة  2,38ميغــاوط وبتكلفــة إجماليــة وصلــت الــى  3,785,000دوالراً إضافــة إلــى
األرض المقــام عليهــا المشــروع بتكلفــة إضافيــة حوالــي  600ألــف دوالر .وســيتم اســترداد تكلفــة هــذا المشــروع مــن التوفيــر
فــي فاتــورة الكهربــاء الشــهرية والتــي تتجــاوز الربــع مليــون شــيكل شــهرياً.
أمــا علــى صعيــد المنافســة المحليــة ,فســتبقى شــركتنا الرائــدة والمتميــزة باألصنــاف التــي تنتجهــا وباإلربــاح التــي تجنيهــا
مقارنــة بالشــركات الدوائيــة المحليــة والشــركات اإلقليميــة .اذ حققنــا أرباحــا صافيــة وصلــت الــى  9.55مليــون دوالراً مقارنــة
مــع أربــاح العــام المنصــرم  2018والتــي كانــت  7.97مليــون دوالراً أي بزيــادة مقدارهــا .20%
وبذلــك تكــون شــركتنا األمتــن واألقــوى ماليــاً وتســتطيع أن تســتمر فــي برامجهــا التطويريــة لتبقــى فــي طليعــة الشــركات
المنافســة.
وختامــاً أشــكر لكــم ثقتكــم وباســمكم جميعــاً نتقــدم بالشــكر الجزيــل لكافــة موظفــي وعمــال شــركتنا فهــم أهلنــا وشــركائنا
فــي هــذا النجــاح .

وفقكم الله ودمتم

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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نبذة عن الشركة
تعتبــر شــركة بيرزيــت لألدويــة الشــركة الرائــدة فــي مجــال التصنيــع الدوائــي فــي فلســطين ،وتمــارس الشــركة نشــاطاتها مــن
خــال ثــاث مواقــع إذ يقــع المركــز الرئيســي للشــركة فــي المنطقــة الصناعيــة لمدينــة رام اللــه حيــث يضــم هــذا الموقــع ثــاث
مبان.
يضــم المبنــى األول اإلدارة العامــة والمســتودعات المركزيــة باإلضافــة إلــى دائــرة تأكيــد الجــودة ودائــرة التثبــت ويعمــل فــي
اإلدارة العامــة  15إداريــاً يديــرون كافــة دوائــر الشــركة .أمــا المبنــى الثانــي فيضــم خطــوط إنتــاج المســتحضرات العامــة مــن
صلبــة وســائلة وشــبه صلبــة ومســتحضرات ســائلة معقمــة ودائــرة البحــث والتطويــر والمســتودعات الفرعيــة .وأمــا المبنــى
الثالــث فيضــم ثالثــة أجنحــة منفصلــة بشــكل تــام ،إذ يضــم الجنــاح األول خطــوط إنتــاج مســتحضرات البنســيلين والجنــاح الثانــي
خطــوط إنتــاج السيفالوســبيرين بينمــا يضــم الجنــاح الثالــث خــط إنتــاج مســتحضرات الحقــن الجافــة ،كمــا يضــم المبنــى دائــرة
الرقابــة الدوائيــة.
أما الموقع الثاني فيقع أيضا في المنطقة الصناعية لمدينة رام الله ويضم دائرة التسويق بأقسامها المختلفة.
ويقع الموقع الثالث في بلدة بيرزيت حيث يتم فيه إنتاج المستحضرات الهرمونية والمستحضرات شديدة الفعالية.
وتقــوم الشــركة بإنتــاج مــا مجموعــه مائــة وخمســة وســتون مســتحضرا دوائيــا موزعــة علــى عشــرة خطــوط إنتــاج وتغطــي
مجــاالت عالجيــة مختلفــة.
تســتهدف الشــركة كافة شــرائح المجتمع الفلســطيني ،باإلضافة إلى وزارة الصحة الفلســطينية والمنظمات غير الحكومية
والبرامــج الصحيــة المحليــة واألجنبيــة .علمــا بــأن ســوق الشــركة ال يقتصــر علــى الســوق الفلســطيني ،إذ عمــدت الشــركة إلــى
إيجــاد نقــاط تواجــد فــي الســوق التصديــري وخصوصــا فــي شــمال إفريقيــا وأوروبــا الشــرقية.
هنالــك عــدة عوامــل مجتمعــة تســاعد الشــركة علــى االســتمرار فــي نجاحهــا كحيازتهــا علــى أفضــل الشــهادات العالميــة
والمتعلقــة بالجــودة ،كشــهادة التصنيــع الدوائــي الجيــد ،وشــهادات أنظمــة الجــودة ،شــهادات حفــظ البيئــة ،هــذا باإلضافــة
إلــى الحفــاظ علــى وضــع مالــي متيــن وكادر وظيفــي مؤهــل ومــوزع علــى الدوائــر المختلفــة وفريــق إداري يتحلــى بخبــرات
ومصداقيــة عاليــة ،إضافــة إلــى اســتثمارات وتحالفــات إســتراتيجية محليــة ،إقليميــة وعالميــة وتطــور مســتمر فــي البحــث
والتطويــر الدوائــي .كمــا وتعمــل الشــركة فــي مرافــق عاليــة التقنيــة تصــل مســاحتها إلــى  18000متــر مربــع ،وخطــوط إنتــاج
تعمــل وفــق آخــر مــا توصلــت إليــه تكنولوجيــا التصنيــع الدوائــي العالمــي  ،باإلضافــة إلــى التعامــل مــع مورديــن عالمييــن فــي
مجــال المــواد الخــام ومــواد التعبئــة.
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أهداف الشركة:
تعمــل الشــركة باســتمرار علــى تحســين أدائهــا ومراجعــة نتائجهــا والمحافظــة علــى اســتثمارات مســاهميها ،كــي تبقــى الشــركة
الفلســطينية األكثــر تميــزا فــي فلســطين والرائــدة فــي الصناعــة الدوائيــة والقــادرة علــى توفيــر حيــاة أفضــل ألبنــاء مجتمعهــا.

مجال أعمال الشركة:
تقــوم الشــركة بتوفيــر الــدواء للمواطــن الفلســطيني بشــكل خــاص ولألســواق الخارجيــة بمواصفــات علميــة وعالميــة مــن
خــال خطــوط اإلنتــاج التاليــة :
•خط إنتاج الحقن السائلة المعقمة
•خط إنتاج الحقن الجافة المعقمة
•خط إنتاج السوائل والمعلقات
•خط إنتاج المراهم والتحاميل
•خط إنتاج المستحضرات الصلبة ( 3خطوط)
•خط إنتاج قطرات العين المعقمة

المرافق:
تعمــل الشــركة علــى اســتحداث  2000متــراً مربعــاً فــي البنــاء المقــام فــي مدينــة بيرزيــت لكــي يتــم تجهيزهــا بأحــدث اآلالت
إلنتــاج الهرمونــات الصلبــة واألدويــة شــديدة الفعاليــة.
كمــا وبــدأت الشــركة بإعــداد المخططــات الالزمــة للبــدء بإشــادة البنــاء المخصــص للتعبئــة والمنــوي إقامتــه بجانــب المرافــق
الرئيســية للشــركة فــي بيتونيــا وبمســاحة إجماليــة تصــل إلــى خمســة أالف متــراً مربعــاً .إذ مــا زالــت الشــركة تعانــي مــن ضيــق
المســاحات المخصصــة للتعبئــة النهائيــة والتخزيــن فــي مراحــل اإلنتــاج.
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وضع الشركة التنافسي
تمتــاز الشــركة بعــدة عوامــل ترفــع مــن وضعهــا التنافســي ،وأهمهــا النمــو المســتمر للشــركة مــن خــال العناصــر التطويرية
التالية :

•التصدير
تعمــل الشــركة جاهــدة علــى توســيع أســواقها التصديريــة إذ ســجلت أصنافــا جديــدة فــي أســواق شــرق أوروبــا وتعمــل جاهدة
علــى تســجيل قائمــة مميــزة مــن أصنافهــا فــي ســوق روســيا الــذي يعتبــر مــن اكبــر األســواق االســتهالكية لألدوية.

•النمو الداخلي للشركة
أنهــت الشــركة االســتثمار فــي موقــع بيرزيــت حيــث قامــت بتطويــر قســم الكبســوالت اللينــة  ،كذلــك هنالــك مشــروع قيــد
االنشــاء فــي نفــس الموقــع النتــاج المســتحضرات الهرمونيــة.
باالضافة الى انشاء توسعة بمساحة  2000متر مربع على مبنى دائرة التسويق.

•البحث والتطوير
تعمل الشركة وباستمرار على إنتاج أدوية جديدة لتزيد حصتها في األسواق المستهدفة.

سياسة ومخاطر االستثمار
هنالك وقائع وأمور خارجية تعيق عمل الشركة وتشكل مخاطر على عملها ،ومن أهم هذه المخاطر:
1.1مديونية وزارة الصحة.
2.2ضيق السوق المحلي والمنافسة الشديدة بين الشركات المحلية واألجنبية.
 3.تغيير القوانين الفجائية المتعلقة بتسجيل األدوية في الدول المستهدفة.
4.4األســاليب المتبعــة فــي تحصيــل الذمــم المتراكمــة علــى الزبائــن المعتمديــن فــي األســواق التصديريــة بســبب طبيعــة
العمــل والتنافــس الشــرس فــي هــذه األســواق.
5.5المنافسة الشديدة في السوق المحلي وانخفاض أسعار األدوية العالمية.
6.6ممكــن اإلشــارة أن لجنــة االســتثمار المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة تســتعين بقراراتهــا وفــق مبــادئ المخاطــر و لجــان
المخاطــر .
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الشركات التابعة
شركة فلسطين للطباعة والنشر
اســتحوذت شــركة بيرزيــت لألدويــة عــام  1992علــى شــركة فلســطين للطباعــة والنشــر والتــي تقــوم بتزويــد الشــركة بكافــة
احتياجاتهــا مــن الكرتــون والمطبوعــات والنشــرات التــي تســتخدمها الشــركة .اذ أنهــا شــركة مســاهمة خاصــة  ،رأســمالها:
 406,000دينــاراً وتملــك الشــركة  67%منهــا ويعمــل فيهــا أربعــة عشــر موظفــاً وعنوانهــا شــارع رام اللــه القــدس مقابــل
مخيــم األمعــري.
قائمة موظفي شركة فلسطين للطباعة والنشر حسب المؤهل العلمي لكل فرد:

المؤهل العلمي

العدد

بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية

2

دبلوم سكرتاريا وإدارة أعمال

1

دبلوم صيانة معدات

1

دبلوم طباعة

4

توجيهي

2

المرحلة الثانوية

1

المرحلة اإلعدادية

1

المرحلة االبتدائية

2

موظفونا ومجتمعنا الصغير
موظفونــا هــم ســاحنا الــذي يضمــن نجاحنــا وتطورنــا .فقــد اعتمــدت الشــركة سياســة تطويــر وبنــاء كفــاءة موظفيهــا ممــا
يؤهلهــم للرفــع مــن مســتوى العمــل ويدعــم زيــادة اإلنتاجيــة.
وتدعــم الشــركة هــذه السياســة مــن خــال توفيــر البيئــة الصحيــة للموظــف مــا يزيــد مــن انتمــاءه وعطــاءه .فقــد تبنــت الشــركة
برنامجــا يعمــل علــى توظيــف جــزء ممــا تقدمــه الشــركة للمســؤولية االجتماعيــة لخدمــة أبناءهــا مــن الموظفيــن وذلــك بتنفيــذ
المشــاريع التالية:

المنح الجامعية ألبناء العاملين في الشركة
تســاهم الشــركة فــي تغطيــة أعبــاء التعليــم الجامعــي ألبنــاء موظفيهــا ،وتتطلــع الشــركة إلــى زيــادة عــدد المســتفيدين مــن
هــذه المنــح فــي الســنوات القادمــة.

صندوق التكافل االجتماعي
أطلقــت الشــركة صنــدوق للتكافــل االجتماعــي والــذي يعمــل علــى رعايــة عائــات موظفــي الشــركة فــي حــال تعرضهــم
إلصابــات أدت إلــى العجــز عــن العمــل أو إلــى الوفــاة ســواء أثنــاء عملهــم أو خارجــه .ويهــدف الصنــدوق إلــى إعانــة العائــات
المتضــررة ومســاعدتهم علــى أعبــاء الحيــاة.
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تقرير مجلس اإلدارة
لقــد تابــع مجلــس اإلدارة نشــاطات الشــركة وشــارك فــي وضــع الخطــط لتطويــر أدائهــا مــن خــال اللجــان المنبثقــة عــن
المجلــس والتــي تتلخــص باالتــي:

اإلنتاج :
تراجعــت كميــة اإلنتــاج للعــام الحالــي بنســبة  6.7%مقارنــة مــع إنتــاج عــام  2018ويعــود هــذا االنخفــاض إلــى تراجــع كميــات
العطــاءات المحليــة بســبب المنافســة الشرســة بيــن الشــركات المحليــة للحصــول علــى النســبة األكبــر مــن هــذه العطــاءات
ونعيــد التأكيــد هنــا بــأن سياســة مبيعاتنــا تعتمــد علــى الربحيــة فقــط وليــس علــى الكميــة المباعــة وتوضــح هــذه السياســة
بالبيانــات الماليــة للشــركات المنافســة.
ولقد توزعت مبيعات الشركة خالل هذا العام حسب المناطق التالية :

أمــا فيمــا يتعلــق باألصنــاف الجديــدة فقــد تــم التركيــز علــى تســجيل األصنــاف المربحــة والموجهــة لعطــاءات وزارة الصحــة
الفلســطينية كبديلــة لألصنــاف األجنبيــة وكذلــك لتغطيــة حاجــة الســوق المحلــي إذ تــم تســجيل خمســة أصنــاف جديــدة
وهنالــك عشــرة أصنــاف أخــرى فــي مراحــل التســجيل النهائــي.
وتعمــل دائــرة البحــث والتطويــر علــى إدخــال أصنــاف جديــدة مميــزة والتــي تدعــم خطــط الشــركة التطويريــة للمحافظــة علــى
موقعهــا المتقــدم بيــن الشــركات المحليــة.
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الحوكمة:
يتابع مجلس إدارتكم نشاطات الشركة ويشارك ومن خالل اللجان المنبثقة عنه:
•لجنة االستثمار:
وعليه فقد ارتفع مجموع اســتثمارات الشــركة الداخلية منها و الخارجية من 32.45مليون دوالر عام 2018إلى34.20مليون
دوالر أي بزيــادة قدرهــا  ,%5.4ولقــد تابعــت اللجنــة المختصــة هــذه االســتثمارات لتتــاءم مــع تطلعــات الشــركة لتحقيــق
العائــد األفضــل لمســاهميها و تصنــف هــذه االســتثمارات إلــى:

تتطلــع الشــركة الــى إحــراز التــوازن الــذي ينعكــس علــى اســتقرارها المالــي حيــث تقــوم الشــركة وبشــكل مســتمر علــى اعــداد
دراســات وتحليــات ماليــة لجــدوى القيــام باســتثمارات جديــدة وذلــك عــن طريــق االســتثمار بشــركات بقطاعــات مختلفــة،
تطبيقــا لقانــون توزيــع االســتثمار مــن أجــل تخفيــف المخاطــر وتوزيعهــا إضافــة الــى زيــادة العوائــد.
•لجنة الحوافز :
تتابــع لجنــة الحوافــز والترقيــات أداء الموظفيــن وتعمــل علــى وضــع البرامــج والمشــاريع التــي تزيــد مــن انتمائهــم وتســاعدهم
علــى تأميــن متطلبــات الحيــاة مــن خــال اإلقــراض الميســر أو مــن خــال دعمهــم فــي تعليــم أبنائهــم فــي الجامعــات
الفلســطينية .وكذلــك االشــتراك فــي صنــدوق التكافــل االجتماعــي والمخصــص لدعــم الحــاالت اإلنســانية الصعبــة التــي يمــر
بهــا موظفينــا.
•لجنة التدقيق الداخلي:
تهــدف لجنــة التدقيــق إلــى مســــاعدة مجلــس اإلدارة فــي القيــام بمســــؤولياته الخاصــة بالتحقــق مــن مــدى االلتــزام بمعاييــر
التدقيق والتطبيــــق الفعــــال لسياســــات الشــــركة المختلفــــة وتحديد نقــــاط الضعف والعمل على اتخاذ اإلجراءات التصحيحية
بشــــأنها  ،وتعمــــل هــــذه اللجنــــة على ترســــيخ ثقافة االلتزام وتعزيز فعالية األداء داخل الشــــركة من خالل التحليــــل والتقارير
الدوريــة للحــد قــدر المســتطاع ولضمــان ســامة ونزاهــة التقاريــر الماليــة فضــا عــن التأكــد مــن كفايــة وفعاليــة أنظمــة الرقابــة
الداخليــة المطبقــة .
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أعضاء مجلس اإلدارة:

طالل كاظم عبدا لله ناصر الدين

رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام

أفــي منصبــه كمديــراً عامــاً منــذ  1984/4/1وكرئيــس للمجلــس منــذ عــام 1990
 ،حاصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي الكيميــاء الصناعيــة مــن الجامعــة األمريكيــة
فــي بيــروت عــام  .1974يشــغل الســيد طــال رئيســاً لمجلــس إدارة البنــك الوطنــي
ويشــغل أيضــاً منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة البنــك اإلســامي الفلســطيني ،إلــى
جانــب ذلــك رئيــس مجلــس إدارة شــركة أبــراج لالســتثمارات العقاريــة وشــركة بتروبــال
للزيــوت المعدنيــة ولوتــس لالســتثمارات الماليــة إضافــة إلــى كونــه عضــو مجلــس
إدارة فــي كل مــن  :مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية والشــركة الفلســطينية
للكهربــاء إضافــة إلــى كونــه عضــو مجلــس أمنــاء فــي مستشــفى مــار يوســف بالقــدس.

فــي منصبــه منــذ  ،1984/4/30حاصــل علــى شــهادة طــب أســنان مــن جامعــة القاهرة
عام 1960
عضو مجلس إدارة في شركة بتروبال.
د .محمد ناصر الدين عبد الفتاح ناصر الدين
نائب رئيس مجلس اإلدارة

فــي منصبــه منــذ ،1990/7/30حاصــل علــى شــهادة بكالوريــوس طــب وجراحــة عامــة
تخصــص طــب أطفــال مــن جامعــة لنــدن عــام  1964طبيــب أطفــال ،أســس قســم
األطفــال فــي المستشــفى الوطنــي فــي نابلــس.
د .فرحان ناصر أبو ليل أبو ليل
عضو مجلس إدارة
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شــركة أســواق التابعــة لصنــدوق االســتثمار الفلســطيني  ،يمثلــه الســيد شــادي
الخطيــب عضــو مجلــس ادارة

السيد شادي الخطيب
عضو مجلس إدارة

عضــو ممثــل عــن صنــدوق االســتثمار الفلســطيني الســيد شــادي الخطيــب عضــو
مجلــس إدارة شــركة بيرزيــت لالدويــة فــي شــهر نيســان مــن العــام  2019يشــغل
الســيد شــادي الخطيــب حاليــاً منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة أســواق التابعــة
لصنــدوق االســتثمار الفلســطيني ،كمــا شــغل الســيد شــادي الخطيــب ســابقاً منصــب
مديــر المحفظــة فــي صنــدوق االســتثمار الفلســطيني .إضافــة إلــى ذلــك يشــغل
الســيد شــادي الخطيــب عــدة مناصــب أخــرى كعضوية مجلس إدارة البنك اإلســامي
العربــي ،وعضويــة مجلــس إدارة شــركة  ،Ooredooوعضويــة مجلــس إدارة شــركة
المجمــع العربــي الطبــي  .الســيد شــادي الخطيــب حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس
فــي العلــوم الماليــة مــن الجامعــة األكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا فــي
مصــر ،ودرجــة الماجســتير فــي العلــوم الماليــة واالســتثمارية مــن جامعــة ويســترن
ســيدني فــي أســتراليا.
مركــز رزان الطبــي التخصصــي لعــاج العقــم وأطفــال األنابيــب يمثلــه د .ســالم
مصطفــى ســالم أبــو خيــزران عضــو مجلــس إدارة

د .سالم مصطفى سالم أبو خيزان
عضو مجلس إدارة

فــي منصبــه منــذ  ،2011/4/18اختصاصــي أمــراض نســائية وتوليــد ،حاصــل علــى
الزمالــة البريطانيــة عــام  MRCOG ،1991رئيــس مجلــس إدارة ومديــر عــام مركــز
رزان الطبــي التخصصــي لعــاج العقــم وأطفــال األنابيــب /نابلــس  /رام اللــه ،رئيــس
مجلــس إدارة المستشــفى العربــي التخصصــي نابلــس ورئيــس مجلــس إدارة المركــز
العربــي لجراحــة القلــب وأمــراض الــدم  /نابلــس و رئيــس مجلــس إدارة المستشــفى
االستشــاري العربــي  /رام اللــه.

فــي منصبــه منــذ  ،2003/6/9حاصــل علــى شــهادة بكالوريــوس صيدلــة مــن جامعــة
األردن للعلــوم والتكنولوجيــا عــام  ،1992مســاعد المديــر العــام للشــؤون اإلداريــة
ومديــر التســويق فــي شــركة بيرزيــت لألدويــة و الرئيــس التنفيــذي لجراندفــارم
لالســتثمارات الصيدالنيــة وعضــو مجلــس شــركة أيبــك وعضــو مجلــس إدارة االتحــاد
العــام للصناعــات الفلســطينية.
د.فراس كاظم عبدا لله ناصر الدين
عضو مجلس إدارة

د .يحيى محمد يحيى شاور
عضو مجلس إدارة

فــي منصبــه منــذ ،28/5/1992حاصــل علــى شــهادة طــب متخصــص فــي التصويــر
التشــخيصي مــن الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت عــام  .1976طبيــب متمــرس فــي
عيــادة خاصــة فــي الخليــل و مديــر العيــادات اإلشــعاعية والتخصصيــة و مســاعد
بروفيســور فــي األشــعة وعضــو مجلــس إدارة ورئيــس دائــرة التعليــم الطبي المســتمر
فــي جامعــة القــدس.
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الحوكمة:
•مجلس اإلدارة:
يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مؤلــف مــن ســبعة الــى تســعة أعضــاء ينتخبــون مــن قبــل الهيئــة العامــة الممثلــة
للمســاهمين بالتصويــت الســري  .علــى أن ال تزيــد مــدة المجلــس عــن ســنتين تنتهــي بانتخــاب مجلــس جديــد .
•عضوية مجلس اإلدارة :
ينــص النظــام األساســي للشــركة علــى سلســلة مــن األحــكام فــي مواضيــع العضويــة فــي مجلــس اإلدارة ،وتتلخــص األحــكام
علــى ان يكــون المرشــح حائــزا علــى مــا ال يقــل عــن ألــف ســهم مــن أســهم الشــركة طيلــة مــدة العضويــة كمــا ال يجــوز انتخــاب
مــن لــم يكمــل الحــادي والعشــرين مــن عمــره لعضويــة مجلــس اإلدارة.
•مهام مجلس اإلدارة :
مجلــس اإلدارة هــو ســلطة التخطيــط األولــى فــي الشــركة فهــو الــذي يضــع سياســتها ومخططاتهــا ويقــر األنظمــة التــي
تســير عليهــا وتتبعهــا فــي عالقتهــا الداخليــة وهــو الــذي يشــرف علــى ســامة تنفيــذ هــذه السياســة والمخططــات وتطبيــق
هــذه األنظمــة .
•واجبات ولجان مجلس اإلدارة:
يقــوم رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة بواجباتهــم مــن خــال جلســات دوريــة لمتابعــة ومناقشــة ســير أعمــال الشــركة ووضــع
الخطــط الالزمــة لتطويــر أداءهــا.
•لجنة االستثمار والتطوير
يترأسها السيد د .فراس ناصر الدين وتضم في عضويتها كل من د.فرحان أبو ليل و د.محمد ناصر الدين.
هدفها :مراجعة استثمارات الشركة وتحليلها والتوصيات بشأنها.
الصالحيات المفوضة إليها :ترفع اللجنة التوصيات لمجلس اإلدارة إلقرارها.
•لجنة التدقيق الداخلي:
يترأسها د .محمد ناصر الدين وتضم في عضويتها كل من د.فرحان أبو ليل و د .يحيى شاور.
هدفهــا :تدقيــق العمليــات الماليــة والفنيــة والبحــث عــن المخاطــر التــي مــن الممكــن أن تواجــه الشــركة واإليعــاز بكيفيــة
تفاديهــا.
الصالحيات المفوضة إليها :ترفع اللجنة التوصيات لمجلس اإلدارة إلقرارها.
•لجنة التعيينات والترقيات:
يترأسها السيد طالل ناصر الدين وتضم في عضويتها كل من د .سالم أبو خيزران و د.يحيى شاور.
هدفها :تحديد الحد األدنى لألجور ،مراجعة الحوافز والمكافآت ،وإقرار الزيادات السنوية والتعديالت على الرواتب.
الصالحيات المفوضة إليها :ترفع اللجنة التوصيات لمجلس اإلدارة إلقرارها.
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مدراء الدوائر:
•طالل كاظم عبد الله ناصر الدين ،المدير العام و رئيس مجلس اإلدارة
يعمل في الشركة منذ  ،1974/8/14حاصل على ماجستير كيمياء صناعية.
•جمعة محمود أمين خلف ،نائب المدير  ،ومساعد المدير العام للشؤون الفنية
يعمل في الشركة منذ  ،1977/4/3حاصل على بكالوريوس كيمياء.
•فراس كاظم عبد لله ناصر الدين  ،مدير دائرة التسويق ومساعد المدير العام للشؤون اإلدارية
يعمل في الشركة منذ  ،1993/7/5حاصل على بكالوريوس صيدلة.
•تيسير محمد عيسى عليان ،مدير دائرة البحث و التطوير
يعمل في الشركة منذ  ،1986/10/8حاصل على ماجستير تكنولوجيا صيدالنية.
•تيسير هالل حسين أبوطه ،مدير المستودعات المركزية
يعمل في الشركة منذ  ،1988/7/2حاصل على بكالوريوس آداب.
•سلوى حسام خضرا لكور الجبالي  ،مدير دائرة المشتريات
تعمل في الشركة منذ  ،1991/1/1حاصلة على ماجستير هندسة كهربائية.
•عبد القادر يونس خليل بدوي ،مدير الدائرة المالية
يعمل في الشركة منذ  ،1984/11/15حاصل على بكالوريوس إدارة .ACPA ،
•علياء طالل كاظم ناصر الدين  ،مدير دائرة الموارد البشرية و الشؤون اإلدارية
تعمل في الشركة منذ  ،2009/1/6حاصلة على بكالوريوس علم اجتماع.
•فهيم حسن حسين الزبيدي  ،مدير دائرة تأكيد الجودة
يعمل في الشركة منذ  ،1984/8/1حاصل على بكالوريوس كيمياء.
•ماهر تميم مصطفى التميمي ،مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات
يعمل في الشركة منذ  ،1997/2/1حاصل على بكالوريوس علم الحاسوب.
•نجيب علي ذيب حمد ،مدير دائرة التثبت
يعمل في الشركة منذ  ،1990/7/8حاصل على بكالوريوس كيمياء.
•وهبة سالم نصار زعارير ،مدير دائرة الرقابة الدوائية
يعمل في الشركة منذ  ،1987/9/14حاصل على بكالوريوس كيمياء .
•يونس ذيب يونس عالمة ،مدير دائرة اإلنتاج
يعمل في الشركة منذ  ،1995/1/2حاصل على ماجستير هندسة كيميائية.
•شروق محمد عبد المجيد صالح ،مدير دائرة التدقيق الداخلي
تعمل بالشركة منذ  ،1998/09/09حاصلة على بكالوريوس هندسة كيميائية.
•فؤاد حيدر مصطفى الترهي  ،مدير الدائرة الهندسية
يعمل بالشركة منذ ،2002/10/01حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكية.
•عاهد محمد يوسف حسين ،مدير دائرة المشاريع
يعمل بالشركة منذ  ،1992/2/16حاصل على دبلوم كهرباء.
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رواتب ومكافآت اإلدارة العليا و التنفيذية كما في : 2019/12/31
لقــد بلــغ مجمــوع رواتــب ومكافــآت اإلدارة العليــا و التنفيذيــة خــال عــام  )1,299,550( 2019دوالر علمــاً بــان هــذه الرواتــب
والمكافــآت ال تشــمل أتعــاب انتهــاء الخدمــة حســب قانــون العمــل المعمــول بــه فــي فلســطين.
كما وقد بلغ عدد الموظفين  364موظفاً لعام  2019موزعين كالتالي:

المؤهل العلمي

العدد

دكتوراة

1

ماجستير

14

بكالوريوس

141

دبلوم

61

توجيهي

93

ثانوي

28

إعدادي

24

ابتدائي

2

اجتماعات المجلس :عقد مجلس إدارة الشركة ستة اجتماعات خالل العام 2019
توصيات مجلس اإلدارة لنتائج الشركة المالية لعام :2019

فــي اجتمــاع مجلــس إدارة الشــركة المنعقــد بتاريــخ  2020/02/04اتخــذ المجلــس التوصيــات التاليــة العتمادهــا مــن قبــل
الهيئــة العامــة فــي اجتماعهــا الســنوي العــادي.
•التوصيــة بتوزيــع أربــاح نقديــة بنســبة  22%مــن قيمــة األســهم االســمية أي مبلــغ  4,180,528دوالراً علــى مســاهمي
الشــركة حســب كشــف المســاهمين يــوم انعقــاد اجتمــاع الهيئــة العامــة .
•التوصية بتحويل األرباح المتبقية إلى األرباح المدورة.

اجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي :ترســل دعــوة شــخصية لــكل مســاهم فــي الشــركة لحضــور اجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي
تتضمــن الدعــوة جــدول أعمــال االجتمــاع ،ويتــم اإلعــان عــن موعــد الهيئــة العامــة فــي الصحــف الرســمية قبــل موعــد
االجتمــاع بأســبوعين علــى األقــل .

19

بدل مواصالت ومكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة (بالدوالر األمريكي) كما في 2019/12/31

االسم

مجموع تنقالت
وسفريات

مكافأة مجلس اإلدارة

المجموع

السيد طالل كاظم ناصر الدين

8،460

27،000

35،460

السيد فراس كاظم ناصر الدين

8،460

27،000

35،460

د.محمد ناصرالدين ناصر الدين

8،460

27،000

35،460

د .فرحان ناصر أبو ليل ابو ليل

7،050

27،000

34،050

د.سالم أبو خيزران

8،460

27،000

35،460

د .يحيى محمد شاور

8،460

27،000

35،460

شركة اسواق للمحافظ المالية

4،230

27،000

31،230

المجموع

53،580

189،000

242،580

المستشارون القانونيون للشركة :األستاذ راتب محيسن و األستاذ نهاد مسودة.

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

اإلجراءات القانونية والقضايا:
يوجــد قضايــا مرفوعــة مــن الشــركة علــى بعــض الزبائــن مجمــوع قيمتهــا  50ألــف دينــار .كمــا وتُ طمئــن إدارة الشــركة
مســاهميها الكــرام ،وتعلمهــم بعــدم وجــود أي قضايــا مرفوعــة علــى الشــركة مــن الغيــر.
الســيطرة فــي الشــركة :عــدد األســهم التــي يملكهــا الســيد طــال ناصــر الديــن وإخوانــه وأقربائــه مــن الدرجــة األولــى قــد بلغــت
 3,503,292كمــا فــي  2019/12/31وتمثــل  18.36%مــن مجموع أســهم الشــركة.

مساهمي الشركة موزعين حسب فئات األسهم التي يملكونها على النحو التالي كما في :2019/12/31

عدد المساهمين

عدد األسهم

نسبة المساهمة

الفئة
أقل من  100سهم

203

9،423

% 0.05

من  101وحتى  500سهم

307

77،067

% 0.41

من  501وحتى  1000سهم

168

129،032

% 0.68

من  1001وحتى  5,000سهم

342

800،946

% 4.21

من  5,001وحتى  10,000سهم

100

730،293

% 3.84

من  10,001وحتى  50,000سهم

143

3,059,916

% 16.10

من  50,001وحتى  100,000سهم

24

1،594،460

% 8.39

من  100,001سهم فأكثر

31

12،601،264

% 66.31

1،318

19،002،401

% 100

المجموع
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مساهمون يملكون أكثر من  5%من أسهم الشركة كما في :2019/12/31

المساهم

عدد األسهم كما
في عام 2018

نسبتها من
عدد األسهم كما
رأس المال عام
في عام 2019
2018

نسبتها من رأس
المال عام 2019

شركة أوركيد االستثمارية

1,565,206

8.24

1,566,206

8.24

م .روزان طبي تخصصي عالج
عقم وأطفال أنابيب

1,390,124

7.32

1,390,124

7.32

فراس كاظم عبدا لله ناصر الدين

985,920

5.19

1,125,607

5.92

إياد كاظم عبدا لله ناصرا لدين

981,015

5.16

981,015

5.16

شركة أسواق للمحافظ
االستثمارية

632,445

3.33

971,743

5.11

كان حجم التداول على أسهم الشركة في سوق فلسطين لألوراق المالية خالل العام  2019كما يلي:
عدد األسهم المتداولة

 915,589سهم

قيمة األسهم المتداولة

 4,698,359دوالر أمريكي

عدد العقود المنفذة

 317عقد

سعر افتتاح السهم

5.14دوالر

سعر إغالق السهم

5.33دوالر

أعلى سعر تداول

 5.40دوالر

أدنى سعر تداول

4.72دوالر

معدل دوران األسهم

% 4.82
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آلية إيصال المعلومات للمساهمين:
يتــم توجيــه دعــوة لحضــور اجتمــاع الهيئــة العامــة الســنوي لكافــة المســاهمين ،كمــا ويتــم نشــر إعــان دعــوة انعقــاد الهيئــة
العامــة للشــركة فــي الصحــف المحليــة وذلــك قبــل أســبوعين مــن انعقــاد االجتمــاع.
كما ويتم وضع التقارير المالية الدورية على الموقع االلكتروني للشركة وبورصة فلسطين.
يشــكل المــوردون المحــدودون أو العمــاء الرئيســيين محليــا وخارجيــا  10%فأعلــى مــن إجمالــي المشــتريات ،أمــا بخصــوص
المبيعــات فــإن وزارة الصحــة الفلســطينية تســتهلك أكثــر مــن  10%مــن مبيعــات الشــركة ،وال يوجــد امتيــازات و /أو بــراءات
اختــراع للشــركة أو أي مــن منتجاتهــا .وال يوجــد أي أثــر مالــي لعمليــات ذات طبيعــة غيــر متكــررة حدثــت خــال الســنة الماليــة
وال تدخــل ضمــن نشــاط الشــركة الرئيســي.

اإلستراتيجية
انجازاتنا للعام 2019
إطالق اإلطار االستراتيجي وخطة العمل 2022 -2020
كجــزء مــن “برنامــج التطويــر المؤسســي والتخطيــط” الــذي تنتهجــه الشــركة ،أطلقــت شــركة بيرزيــت لألدويــة فــي العــام 2019
اإلطــار االســتراتيجي وخطــة العمــل لألعــوام  ،2022 -2020وذلــك بهــدف تعزيــز قــدرة الشــركة واالســتجابة الحتياجــات
الزبائــن وتطويــر منتجــات جديــدة ومنافســة وتعزيــز الوضــع التنافســي للشــركة فــي األســواق المحليــة والتصديريــة ،لتحقيــق
الرؤيــة بــان نصبــح مــن الشــركات الدوائيــة الرائــدة علــى الصعيديــن المحلــي واإلقليمــي فــي توفيــر منتجــات دوائيــة لحيــاة
أفضــل .وتتكــون الخطــة اإلســتراتيجية مــن أهــداف قابلــة للتطبيــق علــى المــدى القريــب والبعيــد.
تحــرص الشــركة علــى تقييــم وتحديــد المخاطــر التــي تواجههــا علــى جميــع األصعــدة إضافــة إلــى تطويــر إســتراتيجيات إلدارة
هــذه المخاطــر ،فقــد تبنــت الشــركة فــي أواخــر العــام المنصــرم إســتراتيجية للثــاث ســنوات القادمــة تقــوم علــى تعزيــز مكانــة
الشــركة المالــي واالســتراتيجي فــي الســوق المحلــي والخارجــي.
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حيث تكمن أهداف الخطة االستراتيجية لشركة بيرزيت لألدوية بالآلتي:
•زيادة الحصة السوقية الداخلية والخارجية.

• تقديم مستحضرات تلبي متطلبات السوق.
•توفير وتطوير بيئة العمل والكادر البشري.

• مواكبة التطور المستمر والبحث العلمي.
• تعزيز دور الشركة المجتمعي والبيئي.

• تعظيم القيمة المالية للشركة وتحقيق مستوى ربحية مرضي لمساهمين الشركة.

وقامــت الشــركة لتحقيــق ذلــك بإعــداد خطــة العمــل متوســطة المــدى مــن خــال تحديــد الوســائل العامــة لتحقيــق األهــداف
اإلســتراتيجية فــي اســتراتيجيات عمــل تشــمل مشــاريع التوســع التــي ثبــت جــدوى تنفيذهــا ،وقــد تــم تفصيــل اســتراتيجيات
العمــل فــي تدخــات محــددة تــم التخطيــط للعمــل عليهــا خــال فتــرة الخطــة ،حيــث تــم تحديــد األطــر الزمنيــة للعمــل علــى
هــذه التدخــات ،والجهــات المســؤولة داخــل الشــركة عــن تنفيذهــا ،ومؤشــرات األداء التــي ســوف يتــم االحتــكام لهــا فــي
قيــاس مــدى النجــاح فــي تنفيــذ هــذه التدخــات .كمــا أن خطــة العمــل تقــدم التوقعــات الماليــة التقديريــة خــال فتــرة الخطــة
وذلــك باالنســجام مــع طبيعــة التدخــات وتكاليفهــا وعوائدهــا.
االعتماد  100%على الطاقة الشمسية لسد احتياجاتنا من الطاقة
وقعــت شــركة بيرزيــت لألدويــة وشــركة مصــادر التابعــة لصنــدوق االســتثمار الفلســطيني اتفاقيــة لشــراء حصــة مــن محطــة
«نــور أريحــا» للطاقــة الشمســية لســد  100%مــن احتياجاتهــا مــن الكهربــاء .وبموجــب االتفاقيــة ،تــم تزويــد شــركة بيرزيــت
لألدويــة بالطاقــة الكهربائيــة مــن المحطــة بقــدرة إنتاجيــة تبلــغ  2.21ميجــاواط لتصبــح الشــركة خضــراء وتعتمــد علــى مصــادر
الطاقــة المتجــددة  .100%وتعــد هــذه الخطــوة خطــوة بيئيــة ووطنيــة واســتثمارية ،حيــث ان االعتمــاد علــى مصــادر الطاقــة
الشمســية هــو احــد الحلــول باتجــاه االنفــكاك التدريجــي عــن إســرائيل فــي ملــف الطاقــة والكهربــاء ،إضافــة الــى ان الشــركة
أصبحــت خضــراء فــي اعمالهــا ولــن تحــدث أضــرارا بالبيئــة تماشــيا مــع توجهاتهــا بالحفــاظ علــى البيئــة واالعتمــاد علــى مصــادر
الطاقــة المتجــددة والنظيفــة .أمــا التكلفــة اإلنتاجيــة فســتنخفض بتوفيــر الشــركة المصاريــف التشــغيلية ممــا ســيدعم قدرتهــا
التنافســية فــي األســواق المحليــة والخارجيــة.

المسؤولية االجتماعية:
تؤمــن شــركة بيرزيــت لألدويــة بدورهــا الداعــم للمجتمــع الفلســطيني مــن خــال تبنيهــا عــدة مشــاريع مجتمعيــة ,كان أبرزهــا
إعــادة ترميــم قســم الطــوارئ فــي مجمــع فلســطين الطبــي ,حيــث جــاء هــذا القــرار بعــد توجــه إدارة المستشــفى برفــع
طلــب إلدارة الشــركة فرحبــت الشــركة بالفكــرة  ,و باشــرت بترميــم المــكان مــن أســقف و بــاط و خشــب لالســتقبال و أبــواب
المداخــل و بعــض أقســام معالجــة الهــواء ,و مــن الجديــر بالذكــر أن هــذا الترميــم ال يشــمل األجهــزة الطبيــة .
كمــا تواصــل الشــركة دعمهــا ألبنــاء شــعبها مدركــة أهميــة تمتعهــم بصحــة جيــدة تؤهلهــم علــى العمــل واإلنتــاج .إذ تدعــم
الشــركة العديــد مــن المؤسســات الخيريــة و الجمعيــات الثقافيــة و االجتماعيــة و بعــض النشــاطات الرياضيــة .
وإيمانــاً منــا بــان التعليــم أســاس نجاحنــا الــذي يضمــن ازدهارنــا ونمونــا ،فباإلضافــة إلــى المنــح الدراســية التــي تقدمهــا الشــركة
ســنوياً  ،تنســق الشــركة مــع العديــد مــن المــدارس زيــارات ميدانيــة للشــركة يتعــرف فيهــا الطــاب علــى آليــة التصنيــع الدوائــي.
وتوفــر الشــركة فــرص تدريــب للطــاب الجامعييــن وتكــرس مختبراتهــا لصالــح البحــوث العلميــة ودعــم القطــاع األكاديمــي.
كمــا تركــز الشــركة علــى دعــم أبنــاء بلدهــا مــن خــال دعــم مخيمــات الشــتات لمســاعدتهم علــى التعليــم واالنخــراط فــي
المجتمــع.
وأخيــرا ،تركــز الشــركة علــى دعــم األطفــال مــن خــال إطــاق عــدة برامــج تعليميــة وترفيهيــة خاصــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة
و اليتامــى .
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أداء الشركة المالي لعام :2019
نتائج األداء المالي:
حققت الشركة صافي إيرادات موحدة  34.6مليون دوالر امريكي بالمقارنة مع 35.5مليون دوالر أمريكي للعام  ،2018وقد
انخفضت اإليرادات كما في عام  2019عن تلك التي حققتها الشركة في السنة السابقة بنسبة .3%حيث اتسم العام 2019
بالتحديات السياسية واالقتصادية والتي كان لها أثر واضح على جميع القطاعات وبما فيها قطاع األدوية ،إضافة الى ارتباط جزء
من مبيعات الشركة بالعطاءات الحكومية ممثلة بوزارة الصحة الفلسطينية ،وهذا بدوره له أثر كبير على أداء الشركة المالي.
مــن ناحيــة أخــرى وعلــى الرغــم مــن التحديــات فقــد اســتطاعت الشــركة تحقيــق صافــي أربــاح 9.6مليــون دوالر بالمقارنــة مــع
8.0مليــون دوالر للعــام  2018بزيــادة  ،20%وهــذا يعــود لــإدارة الفعالــة التــي تتخذهــا إدارة الشــركة لمصاريــف التشــغيل
واإلنتــاج باإلضافــة الــى االســتثمارات.

تحليل المركز المالي:
األصول والمطلوبات:
بلــغ مجمــوع أصــول الشــركة كمــا فــي نهايــة العــام  98.1 2019مليــون دوالر امريكــي بالمقارنــة مــع 90.2مليــون دوالر
امريكــي كمــا فــي نهايــة العــام  2018بزيــادة  ,8.8%وذلــك بمــا يشــمل األصــول المتداولــة مــن نقــد وذمــم مدينــة ومخــزون
واســتثمارات إضافــة الــى األصــول الغيــر متداولــة مــن االت ومعــدات وعقــارات وغيرهــا مــن األصــول األخــرى.
امــا علــى صعيــد المطلوبــات فقــد ارتفــع مجمــوع االلتزامــات الماليــة علــى الشــركة كمــا فــي نهايــة العــام19.4 2019مليــون
دوالر امريكــي عمــا كان عليــه فــي نهايــة العــام 17.7 2018مليــون دوالر امريكــي وبنســبة  ،9.8%بمــا يشــمل القــروض قصيــرة
وطويلــة األجــل ،وذلــك لتمويــل أنشــطة الشــركة االســتثمارية.
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•المؤشرات المالية

نسب الربحية

2018

2019

هامش الربح اإلجمالي

37.2%

42.9%

هامش صافي الربح

22.4%

27.6%

العائد على األصول

9.3%

10.1%

العائد على حقوق الملكية

11.3%

12.7%

نسب السيولة

2018

2019

نسبة السيولة(مرة)

7.0

7.5

نسبة السيولة السريعة(مرة)

5.4

5.7

نسب الرفع المالي

2018

2019

اجمالي المطلوبات الى اجمالي الموجودات

19.6%

19.8%

24.4%

24.7%

اجمالي القروض الى اجمالي الموجودات

3.0%

4.5%

اجمالي القروض الى اجمالي حقوق الملكية

3.7%

5.6%

اجمالي المطلوبات الى اجمالي حقوق
الملكية

•البيانات المالية

ااالختالفات  :ال يوجد اختالفات بين البيانات النهائية واألولية

25

البيانات المالية

شركة بيرزيت لألدوية المساهمة
العامة المحدودة وشركاتها التابعة
رام الله فلسطين
القوائم المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات المستقل
للسنة المالية المنتهية في  31كانون األول 2019
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شركة بيرزيت لﻸدوية المساهمة العامة المحدودة
وشركاتها التابعة
رام ﷲ – فلسطين

جدول المحتويات
تقرير مدقق الحسابات المستقل

الصفحات
٤ -١

قائمة المركز المالي الموحدة

٥

قائمة الدخل الموحدة

٦

قائمة الدخل الشامل اﻵخر الموحدة

٧

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

٨

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

٩

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٤٢-١٠
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ديلويت آند توش )الشرق اﻷوسط(
عمارة المشرق للتأمين
حي النهضة ،الماصيون
رام ﷲ ،صندوق بريد ٤٤٧
فلسطين
هاتف+٩٧٠ (٠) ٢ ٢٩٨ ٠٠٤٨ :
فاكس+٩٧٠ (٠) ٢ ٢٩٥ ٩١٥٣ :
www.deloitte.com

تقرير مدقق الحسـابات المسـتقل
إلى السـادة المساهمين المحترمين
شركة بيرزيت لﻸدوية
المسـاهمة العامـة المحـدودة
فلسطين
تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة
الـرأي
قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة بيرزيت لﻸدوية المساهمة العامة المحدودة )"الشركة"( والشركات التابعة لها
)ويشار إليها معا ً بـ "المجموعة"( والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٩وكل من قائمة
الدخل الموحدة ،وقائمة الدخل الشامل اﻵخر الموحدة ،وقائمة التغي رات في حقوق الملكية الموحدة ،وقائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية بذلك التاريخ ،وملخص للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى.
في رأينـا ،إن القوائم الماليـة الموحدة المرفقة تظهـر بصورة عادلـة ،من جميع النواحي الجوهريـة ،المركز المالي للمجموعة كما
في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٩وأدائها المالي الموحد ،وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية
للتقارير المالية.
أساس الرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق .إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة "مسؤولية مدقق الحسابات حول
تدقيق القوائم المالية الموحدة" من تقريرنا هذا .كما أننا مستقلون عن المجموعة وفق معايير السلوك الدولية لمجلس المحاسبين
"قواعد السلوك للمحاسبين المهني ين" وقواعد السلوك المهني والمتعلقة بتدقيقنا للقوائم المالية للمجموعة في فلسطين .هذا ،وقد التزمنا
بمسؤولياتنا اﻷخﻼقية اﻷخرى وفقا ً لهذه المتطلبات .ونعتقد بأن بيّنات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومﻼئمة لتوفر أساسا ً
لرأينا.
أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية بموجب تقديرنا المهني ،هي اﻷكثر أهمية في تدقيقنا للقوائم المالية الموحدة للفترة المالية الحالية .وتم تناول
هذه اﻻمور في سياق تدقيقنا للقوائم المالية الموحدة ككل ،وفي تكوين رأينا حولها ،وﻻ نبدي رأيا منفصﻼ بشأنها.
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تقرير مدقق الحسـابات المسـتقل "تتمة"
أمور التدقيق الرئيسية "تتمة"
 -١مخصص مخزون البضاعة المتقادمة
كما هو مبين في ايضاح رقم ) (٧حول القوائم المالية
الموحدة ،فقد بلغ رصيد مخزون البضاعة كما في ٣١
كانون اﻷول  ٢٠١٩مبلغ  ١٢٬٣٥٨٬٧٤٠دوﻻر
) ٢٠١٨مبلغ  ١١٫٧١٣٫٣٣٥دوﻻر(.
يتكون رصيد مخزون البضاعة من بضاعة جاهزة،
وبضاعة تحت التصنيع ومواد خام ومواد تعبئة ،ويشكل
رصيد المخزون  %١٣من مجموع موجودات
المجموعة كما في  ٣١كانون اﻷول %١٣) ٢٠١٩
لسنة .(٢٠١٨

كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق الرئيسية
إن إجراءات التدقيق التي قمنا بها للتأكد من كفاية مخصص مخزون
البضاعة المتقادمة وبطيئة الحركة كانت كما يلي:


استفسرنا من اﻹدارة حول آلية إدارة مخزون البضاعة
والسياسة المتبعة فيما يتعلق بحصر البضاعة التالفة أو منتهية
الصﻼحية وأسس احتساب المخصص الﻼزم .حيث قمنا بالتأكد
من مدى معقولية ومﻼئمة السياسات الموضوعة من قبل اﻹدارة
والتقديرات الجوهرية المستخدمة ﻷحتساب تلك المخصصات.



قمنا بحضور ومراجعة الجرد الفعلي الذي تم تنفيذه آخر السنة،
حيث تأكدنا من أن اﻹدارة قد قامت بأخذ كافة اﻹجراءات
الﻼزمة لضمان الحصول على نتائح جرد صحيحة ودقيقة من
خﻼل تعيين لجان جرد لكافة المخازن وبإشراف مباشر من
اﻹدارة العليا في المجموعة.

معلومات أخرى
إن اﻹدارة مسؤولة عن المعلومات اﻷخرى .تتكون المعلومات اﻷخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي غير القوائم المالية
الموحدة وتقرير مدقق الحسابات حولها .إننا نتوقع أن يتم تزويدنا بالتقرير السنوي بتاريخ ﻻحق لتقريرنا .ﻻ يشمل راينا حول القوائم
المالية الموحدة المعلومات اﻷخرى وإننا ﻻ نبدي اي نوع من التأكيد او استنتاج حولها.
فيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية الموحدة ،فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات اﻷخرى المذكورة أعﻼه عندما تصبح متاحة لنا ،حيث
نقيّم فيما إذا كانت المعلومات اﻷخرى غير متوافقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة او المعلومات التي تم التوصل إليها من
خﻼل تدقيقنا أو أن المعلومات اﻷخرى تتضمن أخطاء جوهرية.
مسؤولية اﻹدارة والقيمين على الحوكمة عن إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة
إن اﻹدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية ووفقا ً للقوانين
المحلية النافذة في فلسطين ،وتشمل هذه المسؤولية اﻹحتفاظ بالرقابة الداخلية التي تجدها اﻹدارة مناسبة لتمكنها من إعداد وعرض
القوائم المالية الموحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ.
عند إعداد القوائم المالية الموحدة ،فإن اﻹدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على اﻹستمرار كمنشأة مستمرة ،واﻹفصاح حيثما
كان ذلك مناسباً ،عن اﻷمور المتعلقة باﻹستمرارية واعتماد مبدأ اﻹستمرارية المحاسبي ما لم تكن اﻹدارة تنوي تصفية المجموعة
أو وقف العمليات أو ﻻ يوجد لديها بديل واقعي إﻻ القيام بذلك.
يعتبر القائمين عن الحوكمة مسؤولين عن اﻹشراف على مسار إعداد التقارير المالية للمجموعة.
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تقرير مدقق الحسـابات المسـتقل "تتمة"
مسؤولية مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية الموحدة
إن غايتنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة خالية بصورة عامة من أخطاء جوهرية ،سواء
كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ،وإصدار تقرير المدقق الذي يشمل رأينا .إن التأكيد المعقول هو مستوى عا ٍل من التأكيد ،وﻻ
يضمن أن عملية التدقيق التي ت ّمت وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكشف دائما ً أي خطأ جوهري في حال وجوده .وقد تنشأ
اﻷخطاء عن اﻹحتيال أو عن الخطأ ،وتعتبر جوهرية بشكل فردي أو ُمج ّمع فيما إذا كان من المتوقع تأثيرها على القرارات اﻹقتصادية
المتخذة من المستخدمين بنا ًء على هذه القوائم المالية الموحدة.
وكجزء من عملية التدقيق وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية ،فإننا نمارس الحكم المهني ونستخدم الشك المهني في جميع نواحي التدقيق،
باﻹضافة إلى ما يلي:
 تحديد وتقييم مخاطر اﻷخطاء الجوهر ية في القوائم المالية الموحدة ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ،والتصميم والقيام
بإجراءات التدقيق بما ينسجم مع تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا لرأينا .إن مخاطر عدم
إكتشاف خطأ جوهري ناتج عن اﻹحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ ،حيث يشمل اﻹحتيال التواطؤ ،التزوير ،الحذف المتعمد،
سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.
 اﻹطﻼع على نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ،ولكن ليس
بغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية.
 تقييم مﻼئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واﻹيضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل اﻹدارة.
 اﻻستنتاج حول مدى مﻼئمة إستخدام اﻹدارة لمبدأ اﻹستمرارية المحاسبي إستنادا ً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها،
فيما إذا كان هنالك حاﻻت من عدم اليقين بوجود أحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكو ًكا حول قدرة المجموعة على اﻹستمرار
كمنشأة مستمرة .وفي حال توصلنا إلى وجود مثل هذه الحاﻻت ،يتوجب علينا لفت إنتباه اﻹدارة ضمن تقريرنا كمدققي حسابات
إلى اﻹفصاحات ذات الصلة الواردة في القوائم المالية الموحدة ،أو إذا كانت تلك اﻹفصاحات غير كافية ،يتوجب علينا تعديل
رأينا تبعا ً لذلك .إن إستنتاجنا يعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا كمدققي حسابات ،ومع ذلك
فإن اﻷحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن اﻹستمرار كمنشأة مستمرة.
 تقي يم العرض الشامل للقوائم المالية الموحدة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها ،بما في ذلك اﻻيضاحات ،وفيما إذا كانت القوائم
المالية الموحدة تظهر العمليات واﻻحداث ذات العﻼقة بطريقة تحقق العرض العادل.
 بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية من الشركات التابعة ﻹبداء الرأي حول القوائم المالية
الموحدة .إننا مسؤولون عن التوجيه واﻹشراف والقيام بأعمال التدقيق على صعيد المجموعة ونبقى المسؤولون عن رأينا
المهني حول التدقيق في تقريرنا هذا بشكل منفرد.
نقوم بالتواصل مع اﻹدارة والقيمين على الحوكمة فيما يتعلق على سبيل المثال ﻻ الحصر بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة ،بما
في ذلك أي خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا من خﻼل تدقيقنا.
كما نقوم بإطﻼع اﻹدارة والقيمين على الحوكمة ببيان يظهر امتثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة باﻻستقﻼلية ،والتواصل معهم
ً
معقوﻻ على استقﻼليتنا وإجراءات الحماية
تأثيرا
بخصوص جميع العﻼقات وغيرها من المسائل التي يحتمل اﻻعتقاد أنها قد تؤثر
ً
ذات الصلة متى كان مناسبًا.
من اﻷمور التي تم التواصل بها مع اﻹدارة والقيمين على الحوكمة ،نقوم بتحديد هذه اﻷمور التي كان لها اﻷثر اﻷكبر في تدقيق
القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية ،والتي تعد أمور تدقيق رئيسية .نقوم باﻹفصاح عن هذه اﻻمور في تقريرنا حول التدقيق إﻻ إذا
حال القانون أو اﻷنظمة دون اﻻفصاح العلني عنها ،أو عندما نقرر في حاﻻت نادرة للغاية ،ان ﻻ يتم اﻹفصاح عن امر معين في
تقريرنا في حال ترتب على اﻹفصاح عنه عواقب سلبية قد تفوق المنفعة العامة المتحققة منه.
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شركة بيرزيت لﻸدوية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
رام ﷲ –فلسطين
قائمة الم�ركز الم��الي الموح��دة
كما ف�ي  ٣١ك�انون اﻷول ٢٠١٩
إيض��احات ٢٠١٩
دوﻻر

الموج�ودات
الموج��ودات المتداول��ة
نقد وما في حكم�ه
ودائع ثابتة ل��دى البن��وك
ذم�م مدين�ة ،بالص�افي
مخزون البضاعة
موجودات مالية بالقيمة العادلة م�ن خ�ﻼل قائم�ة ال��دخل
أرصدة مدينة أخ��رى
مجم�وع الموج�ودات المتداول��ة
الموجودات غ��ير المتداول��ة
موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل ال�دخل الش��امل اﻵخ��ر
استثمارات في ش�ركات حليف�ة
اس�تثمارات عقاري�ة
ممتلكات وآﻻت ومعدات  -بالصافي
مجموع الموج�ودات غ�ير المتداول��ة
مجموع الموج��ودات

٥
٦
٧
 -٨أ
٩
١٠
 -٨ب
 -٨ج
١١
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المطلوب��ات وحق��وق الملكي��ة
المطلوب��ات المتداول��ة
ذمم وأرصدة دائن�ة أخ�رى
مخصص ضريبة الدخل
قروض بنكي�ة  -الجزء قصير اﻷجل
مجم��وع المطلوب��ات المتداول��ة
المطلوب�ات غ��ير المتداول��ة
مخصص تعويض نهاي�ة الخدم�ة
قروض بنكي�ة  -الجزء طويل اﻷجل
مجم��وع المطلوب��ات
حق��وق الملكي��ة
رأس المال
أسهم خزين��ة
احتياطي إجب��اري
احتي�اطي إختي�اري
احتياطي خ��اص
أرباح م��دورة
التغير المتراكم في القيمة العادلة من خﻼل ال�دخل الش��امل اﻻخ��ر
فروقات ترجمة الق�وائم المالي�ة
مجم�وع حق�وق ملكي�ة المس�اهمين ف�ي الش�ركة
حقوق جهات غير مس�يطرة
مجم�وع حق�وق الملكي��ة
مجم��وع المطلوب��ات وحق��وق الملكي��ة

٥٬٠٢٣٬٧٤٦
١٬٥٠٠٬٠٠٠
٢٤٬٦٣٦٬٣٠٧
١٢٬٣٥٨٬٧٤٠
٧٬٣٥٨٬٥٩٣
١٣٧٬٩١٣
٥١٬٠١٥٬٢٩٩
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تش�كل اﻻيض�احات المرفق�ة م�ن ) (١الى ) (٢٩جزءا ً ﻻ يتجزأ من هذه الق�وائم المالي�ة الموح�دة ويج�ب أن تق�رأ معه��ا.
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دوﻻر
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المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
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قائمة ال�دخل الموح��دة
للس��نة المالي��ة المنتهي��ة ف��ي  ٣١ك�انون اﻷول ٢٠١٩
إيض��احات ٢٠١٩
دوﻻر
المبيع�ات
تكلفة المبيع��ات
إجمالي ال��ربح
مصاريف المبيع��ات
مص�اريف الدعاي�ة
مصاريف إدارية وعمومي��ة
مصاريف تمويلي��ة
مخصص خسائر ائتماني��ة متوقع��ة
صافي ال�ربح م�ن التش�غيل
أرباح بيع وتقيي�م موج�ودات مالي��ة
أرباح بي�ع اس��تثمارات عقاري��ة
ارب�اح تقيي�م اس�تثمارات عقاري��ة
) خسارة( تقييم استثمار ف�ي ش�ركات حليف��ة
أرب�اح ) خسائر( فروقات عملة
إيرادات أخرى
صافي ربح الس�نة قب��ل الض��ريبة
ضريبة دخل س�نوات س�ابقة
ضريبة الدخل للس��نة
إنتفاعات ض�ريبية مؤجل��ة
صافي ال�ربح للس�نة بع��د الض��ريبة

١٧
١٨
١٩
٢٠
٦
٢١
١١
 -٨ج
٢٢
١٤
١٤
١٠

العائد ال��ى :
مساهمي الش�ركة اﻷم
حقوق جهات غير مس�يطرة

٢٣

الربح اﻷساس�ي للس�هم الواح�د

٣٤٬٥٧٥٬٣٨٣
)(١٩٬٧٤٩٬٧٦٨
١٤٬٨٢٥٬٦١٥
)(٢٬٣١٦٬٠١٩
)(١٬١٣٨٬٧٥٢
)(٢٬٦٢٠٬١٤٨
)(١٢٨٬٧٣٧
)(٩٢٢٬٥٠٦
٧٬٦٩٩٬٤٥٣
١٬٣٩٥٬٤٥٧
٣٠٣٬٨٠٠
١٬٧٠٢٬٥٧١
)(١٬٢٥٠٬٣٧٩
٣٨٠٬٧٤٨
٦١٬٠٨٩
١٠٬٢٩٢٬٧٣٩
)(٨٢٬٧٩١
)(٧٦٨٬٨٢٠
١٠٩٬٥١٤
٩٬٥٥٠٬٦٤٢

٣٥٬٥٤٥٬١٤٥
)(٢٢٬٣٣٠٬٠٣٠
١٣٬٢١٥٬١١٥
)(٢٬٠٤٨٬٨٤٧
)(١٬١٣٤٬٨٤٩
)(٢٬٣٩٠٬٧٥٠
)(١٦٩٬٩٥٠
٧٬٤٧٠٬٧١٩
١٬٤٨٤٬١٨٥
)(٢٠٨٬٥٨٣
٦١٬٥٠٤
٨٬٨٠٧٬٨٢٥
)(٢٤١٬٤١٩
)(٦٤٦٬١١١
٤٧٬٢١١
٧٬٩٦٧٬٥٠٦

٩٬٥٢٤٬٦٤٥
٢٥٬٩٩٧
٩٬٥٥٠٬٦٤٢

٧٬٩٠٣٬٦٤٤
٦٣٬٨٦٢
٧٬٩٦٧٬٥٠٦

٠٫٥٠

٠٫٤٢

تش�كل اﻻيض�احات المرفق�ة م�ن ) (١الى ) (٢٩جزءاً ﻻ يتجزأ من هذه الق�وائم المالي�ة الموح�دة ويج�ب أن تق�رأ معه��ا.
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المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
رام ﷲ –فلسطين
قائمة الدخل الش�امل اﻵخ�ر الموح��دة
للس��نة المالي��ة المنتهي��ة ف��ي  ٣١ك�انون اﻷول ٢٠١٩
٢٠١٩
دوﻻر
صافي رب�ح الس�نة
بنود الدخل الش�امل اﻵخ�ر
البنود غير القابل�ة للتحوي�ل ﻻحق�ا إل�ى قائم�ة ال��دخل الموح��دة
صافي التغير في احتياطي تقيي�م الموج��ودات المالي��ة
فروقات ترجمة الق�وائم المالي�ة
إجمالي بن��ود )الخس�ارة( اﻵخرى
إجمالي الدخل الش�امل اﻵخ��ر
العائد إل��ى :
مساهمي الش�ركة اﻷم
حقوق جهات غير مس�يطرة

٩٬٥٥٠٬٦٤٢

٧٬٩٦٧٬٥٠٦

)(٦٩٣٬٩٣٢
٢٣٧٬٣٤٠
)(٤٥٦٬٥٩٢
٩٬٠٩٤٬٠٥٠

)(٨١٬٩٨٥
)(٢٣٦٬٠٣٢
)(٣١٨٬٠١٧
٧٬٦٤٩٬٤٨٩

٩٬٠٦٨٬٠٥٣
٢٥٬٩٩٧
٩٬٠٩٤٬٠٥٠

٧٬٥٨٥٬٦٢٧
٦٣٬٨٦٢
٧٬٦٤٩٬٤٨٩

تش�كل اﻻيض�احات المرفق�ة م�ن ) (١الى ) (٢٩جزءا ً ﻻ يتجزأ من هذه الق�وائم المالي�ة الموح�دة ويج�ب أن تق�رأ معه��ا.
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٢٠١٨
دوﻻر
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حقوق جهات غ��ير
مسيطرة
دوﻻر
٥٢١٬٧٨٨
٦٣٬٨٦٢
٦٣٬٨٦٢
٥٨٥٬٦٥٠

٥٨٥٬٦٥٠
٢٥٬٩٩٧
٢٥٬٩٩٧
٦١١٬٦٤٧

مجموع حق��وق
ملكي�ة المس��اهمين ف��ي
الش�ركة
دوﻻر
٦٧٬٩٨٩٬٦٠٤
٧٬٩٠٣٬٦٤٤
)(٨١٬٩٨٥
)(٢٣٦٬٠٣٢
٧٬٥٨٥٬٦٢٧
)(٣٬٧٠٠٬٥٦٥
٣٬٦٤٥
٧١٬٨٧٨٬٣١١

٧١٬٨٧٨٬٣١١
٩٬٥٢٤٬٦٤٥
)(٦٩٣٬٩٣٢
٢٣٧٬٣٤٠
٩٬٠٦٨٬٠٥٣
)(٢٬٨٥٠٬٣٦٠
)(٣٬٩٤١
٧٨٬٠٩٢٬٠٦٣

أسهم خزين��ة
دوﻻر
)(١٣٦٬٥٥٢
٣٬٦٤٥
)(١٣٢٬٩٠٧

)(١٣٢٬٩٠٧
)(٣٬٩٤١
)(١٣٦٬٨٤٨

التغ�ير الم�تراكم ف�ي القيم�ة
العادلة من خ�ﻼل ال��دخل الش��امل فروقات ترجم�ة
الق��وائم المالي��ة
اﻵخر
دوﻻر
٢٦٠٬٥٧٣
)(٢٣٦٬٠٣٢
)(٢٣٦٬٠٣٢
٢٤٬٥٤١

٢٤٬٥٤١
٢٣٧٬٣٤٠
٢٣٧٬٣٤٠
٢٦١٬٨٨١

دوﻻر
١٬٣٨٧٬٤٤٦
)(٨١٬٩٨٥
)(٨١٬٩٨٥
١٬٣٠٥٬٤٦١

١٬٣٠٥٬٤٦١
)(٦٩٣٬٩٣٢
)(٦٩٣٬٩٣٢
٦١١٬٥٢٩

أرباح مدورة
دوﻻر
٢١٬١٩٠٬٧٩٦
٧٬٩٠٣٬٦٤٤
٧٬٩٠٣٬٦٤٤
)(٣٬٧٠٠٬٥٦٥
)(٤٩٩٬٥٧٦
)(٣٬١٢٤٬٨٩٤
٢١٬٧٦٩٬٤٠٥

٢١٬٧٦٩٬٤٠٥
٩٬٥٢٤٬٦٤٥
٩٬٥٢٤٬٦٤٥
)(٢٬٨٥٠٬٣٦٠
٢٨٬٤٤٣٬٦٩٠

إحتياطي خ��اص
دوﻻر
١٧٬٠٠٠٬٠٠٠
٣٬٠٠٠٬٠٠٠
٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠

إحتيـ�اطي إختي��اري
دوﻻر
٥٬١٥٨٬٨١٠
٥٬١٥٨٬٨١٠

٥٬١٥٨٬٨١٠
٥٬١٥٨٬٨١٠

إحتياطي إجب��اري

دوﻻر

٤٬٦٢٥٬٧٠٦
١٢٤٬٨٩٤
٤٬٧٥٠٬٦٠٠

٤٬٧٥٠٬٦٠٠
٤٬٧٥٠٬٦٠٠

رأس المال

دوﻻر

١٨٬٥٠٢٬٨٢٥
٤٩٩٬٥٧٦
١٩٬٠٠٢٬٤٠١

١٩٬٠٠٢٬٤٠١
١٩٬٠٠٢٬٤٠١

الرصيد كما ف��ي  ٣١ك�انون اﻷول ٢٠١٧
صافي الربح للس�نة
التغير في القيم�ة العادل��ة
فروقات ترجمة الق�وائم المالي�ة
إجمالي ال�دخل الش�امل اﻵخ�ر للس�نة
توزيعات أرباح عل�ى المس��اهمين
الزيادة ف�ي رأس الم�ال  -أسهم مجاين��ة  -ايضاح رق�م )(١
المحول لﻼحتياطي��ات
التغير في أس�هم الخزين�ة
الرصيد كما ف��ي  ٣١ك�انون اﻷول ٢٠١٨

الرصيد كما ف��ي  ٣١ك�انون اﻷول ٢٠١٨
صافي الربح للس�نة
التغير في القيم�ة العادل��ة
فروقات ترجمة الق�وائم المالي�ة
إجمالي ال�دخل الش�امل اﻵخ�ر للس�نة
توزيعات أرباح عل�ى المس��اهمين
التغير في أس�هم الخزين�ة
الرصيد كما ف��ي  ٣١ك�انون اﻷول ٢٠١٩

قائم�ة التغ�يرات ف�ي حق�وق الملكي�ة الموح�دة
للس��نة المالي��ة المنتهي��ة ف��ي  ٣١ك�انون اﻷول ٢٠١٩

مجموع حق��وق
الملكي��ة
دوﻻر
٦٨٬٥١١٬٣٩٢
٧٬٩٦٧٬٥٠٦
)(٨١٬٩٨٥
)(٢٣٦٬٠٣٢
٧٬٦٤٩٬٤٨٩
)(٣٬٧٠٠٬٥٦٥
٣٬٦٤٥
٧٢٬٤٦٣٬٩٦١

٧٢٬٤٦٣٬٩٦١
٩٬٥٥٠٬٦٤٢
)(٦٩٣٬٩٣٢
٢٣٧٬٣٤٠
٩٬٠٩٤٬٠٥٠
)(٢٬٨٥٠٬٣٦٠
)(٣٬٩٤١
٧٨٬٧٠٣٬٧١٠

تش�كل اﻻيض�احات المرفق�ة م�ن ) (١الى ) (٢٩جزءا ً ﻻ يتجزأ من هذه الق�وائم المالي�ة الموح�دة ويج�ب أن تق�رأ معه��ا.
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قائم��ة الت��دفقات النقدي��ة الموح��دة
للس��نة المالي��ة المنتهي��ة ف��ي  ٣١ك�انون اﻷول ٢٠١٩
٢٠١٩

٢٠١٨

دوﻻر

دوﻻر

اﻷنش��طة التش��غيلية
صافي ربح السنة قبل ض�ريبة ال��دخل

١٠٬٢٩٢٬٧٣٩

٨٬٨٠٧٬٨٢٥

تع��ديﻼت
إستهﻼكات

١٬٦٠٨٬٤١٠

١٬٥٧٠٬٩٧٥

مخصص خسائر ائتماني��ة متوقع��ة
خسارة تقييم اس�تثمار ف�ي ش�ركات حليف�ة
) ارب�اح( تقيي�م اس�تثمارات عقاري��ة
) ارب�اح( بيع اس��تثمارات عقاري��ة
) أرب�اح( بيع وتقييم موج�ودات مالي��ة
مخصص تعويض نهاي�ة الخدم�ة

٩٢٢٬٥٠٦
١٬٢٥٠٬٣٧٩
)(١٬٧٠٢٬٥٧١
)(٣٠٣٬٨٠٠
)(٥٠٦٬٦١٧
١٬٢٠١٬٥٤٤

)(٥٧٦٬٣٩٠
٨٠٣٬١٢٨

الت�دفقات النقدي��ة م��ن العملي��ات التش��غيلية قب��ل التغ��ير ف��ي الموج��ودات والمطلوب��ات
النقص ) الزي��ادة( في ذم�م مدين�ة
) الزي��ادة( في مخزون البضاعة
) الزي��ادة( النقص في أرصدة مدين�ة أخ�رى
) النقص( الزيادة في ذمم وأرص�دة دائن�ة أخ��رى

١٢٬٧٦٢٬٥٩٠
٩٥٣٬٨٤١
)(٦٤٥٬٤٠٥
)(٨٬١٠٠
)(٤١٦٬٤٨٧

١٠٬٦٠٥٬٥٣٨
)(٢٬٨٠٤٬١٩٨
)(٥٧٠٬١٥٨
٤٢٠٬٩٠٩
٢٬٢٥٢٬٤٤٥

الت��دفقات النقدي��ة م��ن العملي��ات التش��غيلية قب��ل الض��رائب وانتفاع��ات الم��وظفين
ضريبة دخل مدفوع��ة
تعويضات نهاية الخدم��ة المدفوع��ة

١٢٬٦٤٦٬٤٣٩
)(١٬٣٠٤٬٢٧١
)(٢٨٢٬٦٦٢

٩٬٩٠٤٬٥٣٦
)(٨٧٢٬٠١٣
)(١٩٧٬٧٧٢

ص��افي الت��دفقات النقدي��ة م��ن العملي��ات التش��غيلية

١١٬٠٥٩٬٥٠٦

٨٬٨٣٤٬٧٥١

العملي��ات اﻻس���تثمارية:
إضافات موجودات مالي�ة ،بالص�افي
) الزي��ادة( في ودائع ثابتة ل��دى البن��وك
إضافات على استثمارات في ش�ركات حليف��ة
المتحصل من بيع اس��تثمارات عقاري��ة
أرباح اس�تثمارات مقبوض�ة
إضافات ممتلكات وآﻻت ومعدات

)(٢٬٩٨٥٬٦٢٧
)(١٬٥٠٠٬٠٠٠
٨٥٠٬٥٥٢
٩٤٣٬٣٨٩
)(٤٬٢١٨٬٠١٢

)(٥٬٥٠٣٬٤٩٠
)(٤٤٩٬٠٥٠
٩٠٧٬٧٩٥
)(٢٬٨٢٧٬٤٦٨

صافي النق��د ) المستخدم ف��ي( العملي��ات اﻹس���تثمارية

)(٦٬٩٠٩٬٦٩٨

)(٧٬٨٧٢٬٢١٣

العملي���ات التمويلي���ة:
الزيادة في ق�روض بنكي��ة
المسدد من قروض بنكي��ة
) الزي��ادة( النقص في أسهم خزين��ة
أرباح موزعة على المس��اهمين

٢٬٥٠٠٬٠٠٠
)(٨١٩٬٤٤٤
)(٣٬٩٤١
)(٢٬٨٥٠٬٣٦٠

٣٬٠٠٠٬٠٠٠
)(٣١٢٬٥٠٠
٣٬٦٤٥
)(٣٬٧٠٠٬٥٦٥

صافي النق��د ) المستخدم ف��ي( العملي���ات التمويلي���ة

)(١٬١٧٣٬٧٤٥

)(١٬٠٠٩٬٤٢٠

صافي الزي��ادة ) النق��ص( في النقد وما ف��ي حكم��ه
فروقات ترجمة القوائم المالية للش�ركات التابع�ة لل�دوﻻر اﻷم�ريكي

٢٬٩٧٦٬٠٦٣
٢٣٧٬٣٤٠

)(٤٦٬٨٨٢
)(٢٣٦٬٠٣٢

النقد وما في حكمه ف�ي بداي�ة الس�نة

١٬٨١٠٬٣٤٣

٢٬٠٩٣٬٢٥٧

النقد وما ف�ي حكم�ه ف�ي نهاي�ة الس��نة

٥٬٠٢٣٬٧٤٦

١٬٨١٠٬٣٤٣

تش�كل اﻻيض�احات المرفق�ة م�ن ) (١الى ) (٢٩جزءا ً ﻻ يتجزأ من هذه الق�وائم المالي�ة الموح�دة ويج�ب أن تق�رأ معه��ا.
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شركة بيرزيت لﻸدوية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
رام ﷲ –فلسطين
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
 -١عام
شركة بيرزيت لصناعة اﻷدوية المساهمة العامة هي شركة عاملة في فلسطين ومسجلة لدى مراقب الشركات تحت رقم .٥٦٢٦٠٠١٢٢
ومن أهم غاياتها تصنيع كافة أنواع اﻷدوية واﻹتجار بها.
بتاريخ  ٩نيسان  ، ٢٠١٣قررت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي تحويل العملة اﻷساسية للشركة من الدينار اﻷردني إلى الدوﻻر
اﻷمريكي وبذلك تم تحويل رأس المال من  ١٣٬١٠٠٬٠٠٠دينار أردني إلى  ١٨٬٥٠٢٬٨٢٥دوﻻر أمريكي موزعة على
 ١٨٬٥٠٢٬٨٢٥سهماً ،كما قررت الهيئة العامة كذلك رفع رأس المال من  ١٨٬٥٠٢٬٨٢٥دوﻻر أمريكي إلى  ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠دوﻻر
أمريكي ،أي بزيادة قدرها  ١٬٤٩٧٬١٧٥دوﻻر أمريكي على أن يتم اﻻكتتاب في هذه اﻷسهم في المستقبل ،بحيث قد تم خﻼل سنة
 ٢٠١٨توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع  ٤٩٩٫٥٧٦سهم بقيمة اسمية دوﻻر واحد لكل سهم وبذلك بلغ قيمة رأس مال الشركة
 ١٩٫٠٠٢٫٤٠١دوﻻر امريكي بتاريخ القوائم المالية.
وافق مجلس إدارة المجموعة على القوائم المالية للسنة المنتهية في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٩وذلك في جلسته المنعقدة بتاريخ  ٤شباط
 ،٢٠٢٠هذا وسيتم عرض القوائم المالية الموحدة على الهيئة العامة في إجتماعها السنوي وذلك للحصول على موافقة الهيئة العامة
على هذه القوائم المالية الموحدة.
 -٢تطبيق المعاييـر الدولية ﻹعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعدّلة
 ١ -٢المعاييـ������������ر الجديدة والتعديﻼت على المعايير المطبقة بتاريخ  ١كانون الثاني  ٢٠١٩والتي لم يكن لها تأثير جوهري على
القوائم المالية الموحدة
المعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم )" (١٦عقود اﻹيجار"
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم )" (١٦اﻹيجارات" الذي حل محل اﻹرشادات الموجودة بشأن عقود
اﻹيجار ،بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم )" (١٧عقود اﻹيجار" والتفسير الدولي رقم )" (٤تحديد فيما ما إذا كان ترتيب ما
ينطوي على عقد إيجار" وتفسير لجنة التفسيرات السابقة رقم )" (١٥عقود اﻹيجار التشغيلية  -الحوافز" وتفسير لجنة التفسيرات السابقة
رقم )" (٢٧تقويم جوهر المعامﻼت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اﻹيجار".
صدر المعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم ) (١٦في كانون الثاني  ٢٠١٦وهو ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد
اﻷول من كانون الثاني  .٢٠١٩ينص المعيار الدولي ﻹعداد التقارير المالية رقم ) (١٦على أن جميع عقود اﻹيجار والحقوق واﻻلتزامات
التعاقدية المرتبطة بها يجب أن يتم اﻻعتراف بها عموما ً في قائمة المركز المالي للمجموعة ،ما لم تكن المدة  ١٢شهرا ً أو أقل أو عقد
إيجار ﻷصول موجودات منخفضة القيمة .وبالتالي  ،فإن التصنيف المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )" (١٧اﻹيجارات"
في عقود التأجير التشغيلي أو التمويلي تم الغائه بالنسبة للمستأجرين .لكل عقد إيجار ،يعترف المستأجر بإلتزام مقابل إلتزامات اﻹيجار
المتكبدة في المستقبل .في المقابل ،يتم رسملة الحق في استخدام اﻷصل المؤجر ،وهو ما يعادل عموما ً القيمة الحالية لمدفوعات اﻹيجار
المستقبلية مضافا ً إليها التكاليف المنسوبة مباشرة والتي يتم إطفاؤها على مدى العمر اﻹنتاجي.
ﻻ يوجد لدى المجموعة عقود إيجار جوهرية وبالتالي لم يكن لتطبيق معيار رقم )" (١٦عقود اﻹيجار" أي أثر جوهري على القوائم
المالية الموحدة.

١٠

37

شركة بيرزيت لﻸدوية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
رام ﷲ –فلسطين
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
 -٢تطبيق المعاييـر الدولية ﻹعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعدّلة "تتمة"
 ١ -٢المعاييـ�����ر الجديدة والتعديﻼت على المعايير المطبقة بتاريخ  ١كانون الثاني  ٢٠١٩والتي لم يكن لها تأثير جوهري على
القوائم المالية الموحدة "تتمة"
التعديﻼت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) - (٩اﻷدوات المالية والمتعلقة
بمميزات الدفع المسبقة مع التعويضات السلبية.
توضح تعديﻼت المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) (٩انه لغرض تقييم ما اذا
كانت ميزة الدفع المسبق تفي بالدفعة الوحيدة لمخصصات ومطلوبات اﻷصل،
يجوز للطرف الذي يمارس هذا الخيار الدفع او الحصول على تعويضات معقولة
للدفع المسبق بغض النظر عن سبب الدفع المسبق ،بعبارة أخرى ،ﻻ تحقق ميزات
الدفع المسبق مع التعويض السلبي تلقائيا ً الدفعات الوحيدة للمبلغ والفائدة.يسري
التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في او بعد  ١كانون ثاني  ،٢٠١٩مع
السماح بالتطبيق المبكر ،توجد أحكام انتقالية محددة بنا ًء على وقت تطبيق
التعديﻼت ﻷول مرة ،بالنسب ة للتطبيق اﻷولي للمعايير الدولية للتقارير المالية رقم
).(٩
التعديﻼت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ) - (١٩تعديل او تقليص او تسوية
خطة منافع الموظفين.
تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية المالية رقم ) - (٢٣عدم التيقن في معالجة
ضريبة الدخل:
يتناول التفسير تحديد الربح الخاضع للضريبة )الخسائر الضريبية( واﻷسس
الضريبية والخسائر الضريبية غير المستخدمة واﻹئتمانات الضريبية غير
المستخدمة والمعدﻻت الضريبية عندما يكون هناك عدم يقين بشأن معالجة
ضريبة الدخل بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ) .(١٢وهي تتناول على وجه
التحديد ما يلي:


ما اذا كان ينبغي النظر في المعالجات الضريبية بشكل جماعي .



إفتراضات مستخدمة في فحص السلطات الضريبية.



تحديد الربح الخاضع للضريبة )الخسارة الضريبية( والقواعد الضريبية
والخسائر الضريبية غير المستخدمة واﻻئتمانات الضريبية غير المستخدمة
والمعدﻻت الضريبية.



أثر التغير في الحقائق والظروف.

يسري تطبيقها للقترت السنوية التي
تبدأ في أو بعد
 ١كانون الثاني ٢٠١٩

 ١كانون الثاني ٢٠١٩
 ١كانون الثاني ٢٠١٩

لم يكن لتطبيق هذه المعايير أي أثر جوهري على اﻻرصدة المسجلة في السنوات الحالية والسابقة ولكن قد تؤثر على بعض المعامﻼت
او الترتيبات المستقبلية.
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شركة بيرزيت لﻸدوية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
رام ﷲ –فلسطين
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

 -٢تطبيق المعاييـر الدولية ﻹعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعدّلة "تتمة"
 ٢-٢المعاييـر الدولية للتقارير المالية الجديدة المصدرة التي لم يحن موعد تطبيقها
تم إصدار عدد من المعايير والتعديﻼت على المعايير ولكن لم يحن موعد تطبيقها ولم تقم المجموعة بتبنيها في إعداد هذه القوائم المالية
الموحدة المرفقة:

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة
تعريف جوهري – التعديﻼت على المعيار المحاسبي الدولي رقم )" (١عرض
القوائم المالية" ورقم ) (٨السياسات المحاسبية ،التغير في التقديرات اﻷخطاء
المحاسبية.
ينص التعريف الجديد على أن " تكون المعلومات جوهرية اذا كان من المتوقع ان
يؤثر حذفها او إغفالها او إخفاؤها على القرارات التي يتخذها المستخدمون
اﻷساسيون للقوائم المالية لﻸغراض العامة بنا ًء على تلك القوائم المالية ،والتي توفر
معلومات مالية حول اعداد تقارير كيان معين"
تعريف اﻷعمال – تعديﻼت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) - (٣إندماج
اﻷعمال.

يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ في
أو بعد
 ١كانون الثاني ٢٠٢٠

 ١كانون الثاني ٢٠٢٠

توضح التعديﻼت انه لكي يتم اعتبار اﻻعمال يجب ان تتضمن مجموعة متكاملة
من اﻻنشطة والموجودات ،كحد أدنى ،مدخﻼت عملية وموضوعية تساهم معا ً بشكل
كبير في القدرة على انشاء مخرجات ،يوضح مجلس معايير المحاسبة الدولية ايضا
ان اﻻعمال يمكن ان توجد بدون تضمين جميع المدخﻼت والعمليات الﻼزمة ﻹنشاء
المخرجات .أي ان المدخﻼت والعمليات المطبقة على هذه المدخﻼت يجب ان يكون
لها "القدرة على المساهمة في انشاء مخرجات" بدﻻ من "القدرة على انشاء
مخرجات" .
التعديﻼت على المعايير الدولية للتقارير المالية رقم ) (٢و) (٣و) (٦و)،(١٤
ومعايير المحاسبة الدولية رقم ) (١و) (٨و) (٣٤و) (٣٧و) (٣٨وتفسير لجنة
تفسيرات المعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية رقم ) (١٢و) (١٩و) (٢٠و)(٢٢
ولجنة التفسيرات القياسية رقم ) (٣٢لتحديث هذه التصريحات فيما يتعلق بالمشار
اليه واﻻقتباس من اﻻطار او لتحديد المكان الذي يشيرون فيه الى إصدار مختلف
من اﻻطار المفاهيمي.
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شركة بيرزيت لﻸدوية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
رام ﷲ –فلسطين
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

 -٢تطبيق المعاييـر الدولية ﻹعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعدّلة "تتمة"
 ٢-٢المعاييـر الدولية للتقارير المالية الجديدة المصدرة التي لم يحن موعد تطبيقها "تتمة"
يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من
أو بعد
 ١كانون الثاني ٢٠٢٠

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) (٧اﻷدوات المالية:
اﻹفصاحات والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ).(٩
التعديﻼت المتعلقة بقضايا ما قبل اﻻستبدال في سياق اصﻼح .IBOR

 ١كانون الثاني ٢٠٢٠

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) - (١٧عقود التأمين  :يتطلب المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم ) (١٧قياس مطلوبات التأمين عند القيمة الحالية للوفاء بها
ويوفر نهجا ً أكثر إتساقا ً للقياس والعرض لجميع عقود التأمين .تم تصميم هذه
ا لمتطلبات لتحقيق هدف المحاسبة المبنية على مبدأ عقود التأمين .يلغي المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم ) (١٧للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) (٤عقود
التأمين حتى  ١كانون الثاني .٢٠٢٣

 ١كانون الثاني ٢٠٢٣

التعديﻼت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) - (١٠القوائم المالية الموحدة
والمعيار المحاسبي الدولي رقم ) (٢٨اﻻستثمارات في الشركات الزميلة وشركات
المشروع المشترك ٢٠١١المتعلقة ببيع او مساهمة المستثمر للموجودات في
الشركة الزميلة وشركات المشروع المشترك.

تاريخ سريان التطبيق الى اجل غير مسمى.
التطبيق ما زال مسموح

تتوقع اﻹدارة ان يتم تبني هذه المعايير والتفسيرات والتعديﻼت الجديدة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة متى كانت قابلة للتطبيق،
وإعتماد هذه المعايير والتفسيرات والتعديﻼت الجديدة .كما تتوقع اﻻدارة عدم وجود أي أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة
للمجموعة عند التطبيق اﻻولي.
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شركة بيرزيت لﻸدوية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
رام ﷲ –فلسطين
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
 - ٣أهم السياسات المحاسبية
 ١-٣بيان اﻹلتزام
تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية ) (IFRSووفقا ً للقوانين المحلية السارية.
 ٢-٣أسس اﻹعداد
تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة طبقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء بعض اﻷدوات المالية واﻹستثمارات العقارية المقاسة بقيم
إعادة التقييم أو بالقيمة العادلة كما في نهاية الفترة المالية  ،كما هو موضح في السياسات المحاسبية أدناه .تعتمد التكلفة التاريخية بشكل
عام على القيمة العادلة للمقابل المدفوع مقابل الموجودات والبضائع والخدمات.
تُعرف القيمة العادلة بالسعر الذي سيتم قبضه لبيع أي من الموجودات أو دفعه لتحويل أي من المطلوبات ضمن معاملة منظمة بين
المتشاركين في السوق في تاريخ القياس ،بغض النظر عما إذا كان السعر يمكن تحقيقه بطريقة مباشرة أو كان مقدرا ً باستخدام أسلوب
تقييم آخر ،وعند تقدير القيمة العادلة ﻷي من الموجودات أو المطلوبات ،تأخد الشركة بعين اﻻعتبار تلك العوامل عند تسعير اﻷصل
أو اﻹلتزام في تاريخ القياس .تم تحديد القيمة العادلة ﻷغراض القياس و/أو اﻹفصاح في هذه القوائم المالية الموحدة على ذلك اﻷساس،
باستثناء القياسات التـي تتشابه مع القيمة العادلة ولكنها ليست قيمة عادلة ،مثل القيمة المستخدمة في المعيار المحاسبي الدولي رقم
).(٣٦
تُصنف قياسات القيمة العادلة ،ﻷغراض إعداد التقارير المالية ،إلى المستوى  ١أو  ٢أو  ٣بنا ًء على مدى وضوح المدخﻼت بالنسبة
لقياسات القيمة العادلة وأهمية المدخﻼت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة بالكامل ،وهي محددة كما يـلي:
 مدخﻼت المستوى  : ١وهي المدخﻼت المستنبطة من اﻷسعار المدرجة )غيـر المعدّلة( لموجودات أو مطلوبات مطابقة في أسواقنشطة والتـي يمكن للمنشأة الحصول عليها في تاريخ القياس؛
 مدخﻼت المستوى  : ٢وهي المدخﻼت المستنبطة من البيانات عدا عن اﻷسعار المدرجة المستخدمة في المستوى  ١والمﻼحظةللموجودات أو
المطلوبات ،سواء بطريقة مباشرة أو غيـر مباشرة؛ و
 مدخﻼت المستوى  : ٣وهي مدخﻼت للموجودات أو المطلوبات ﻻ تعتمد على أسعار السوق الملحوظة.إن الدوﻻر اﻷمريكي هو عملة إظهار القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.
إن السياسات المحاسبية المتبعة في الشركات التابعة متماثلة مع تلك السياسات المطبقة في الشركة اﻷم.
إن السياسات المحاسبية ال متبعة خﻼل السنة متماثلة مع تلك السياسات المتبعة في السنة السابقة باستثناء أثر تطبيق المعايير الدولية
للتقارير المالية الجديدة )إيضاح .(٢
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شركة بيرزيت لﻸدوية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
رام ﷲ –فلسطين
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
-٣أهم السياسات المحاسبية "تتمة"
 ٣-٣أسس توحيد القوائم المالية
تتألف القوائم المالية الموحدة الخاصة بالمجموعة من القو ائم المالية لشركة بيرزيت لﻸدوية المساهمة العامة المحدودة ومن القوائم
المالية لشركاتها التابعة التي تمتلك فيها الشركة حق السيطرة وهي )شركة فلسطين للطباعة والنشر المساهمة الخصوصية المحدودة،
وشركة ميدكس للتجهيزات الطبية المساهمة الخصوصية المحدودة(.
تتحقق السيطرة عندما يكون للمجموعة:
 القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها،
 نشوء حق للمجموعة في العوائد المتغيرة نتيجة ﻻرتباطها بالمنشأة المستثمر بها ،و
 القدرة على التحكم في المنشأة المستثمر بها بغرض التأثير على عوائد المستثمر.
تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تس��يطر على أي من المنش��آت المس��تثمر بها أم ﻻ ،وما إذا كانت الحقائق والظروف تش��ير إلى
حدوث تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار إليها أعﻼه.
عندما تقل حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها ،فيكون للمجموعة
السيطرة على تلك المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه اﻷنشطة ذات الصلة بالمنشأة
المستثمر بها بشكل منفرد.
تأخذ المجموعة بعين اﻻعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للمجموعة حقوق التصويت في المنشأة المستثمر
بها أم ﻻ بشكل كافٍ لمنحها السيطرة .تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي:





حجم حقوق التصويت التي تمتلكها المجموعة بالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت اﻵخرين،
حقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها المجموعة وحاملي حقوق التصويت اﻵخرين واﻷطراف اﻵخرى،
الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية اﻷخرى ،و
أية حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن المجموعة لديها ،أو ليس لديها ،القدرة الحالية على توجيه اﻷنشطة ذات الصلة وقت
الحاجة ﻻتخاذ قرارات ،بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.

تبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على تلك الشركة التابعة ،بينما تتوقف تلك العملية عندما تفقد
المجموعة السيطرة على الشركة التابعة .وعلى وجه الخصوص ،يتم تضمين إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذة أو المستبعدة
خﻼل السنة ف ي قائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على حق السيطرة حتى التاريخ الذي
تنقطع فيه سيطرة المجموعة على الشركة التـابعة.
إن الربح أو الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اﻷخرى موزعة على مالكي المجموعة ومالكي الحصص غير المسيطرة.
إجمالي الدخل الشامل للشركة التابعة موزع على مالكي المجموعة واﻷطراف غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى حدوث عجز في
أرصدة اﻷطراف غير المسيطرة .حيثما لزم اﻷمر ،يتم إجراء تعديﻼت على القوائم المالية للشركات التابعة لكي تتﻼئم سياساتها
المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة.
يتم إستبعاد جميع المعامﻼت بما في ذلك اﻷصول واﻻلتزامات وحقوق الملكية واﻷرباح والمصاريف والتدفقات النقدية الناتجة عن
المعامﻼت الداخلية بين المجموعة والشركات التابعة.
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رام ﷲ –فلسطين

صافي
الربح)/الخسارة(
للسنة
دوﻻر أمريكي
)(١٨١٬٤٠٨

صافي حقوق
الملكية
دوﻻر أمريكي
١٬٨١٧٬٢٣٣

مجموع
المطلوبات
دوﻻر أمريكي
٤١٩٬٦٣٢

مجموع
الموجودات
دوﻻر أمريكي
٢٬٢٣٦٬٨٦٥

نسبة المساهمة
%١٠٠

طبيعة العمل

بيع مواد طبية ومواد
تجميل
الطباعة والنشر

%١٠٠

%٦٧٫٧٤

٢٫٣٨٣٫٤٩٨

%٦٧٫٧٤

١٬٧٥٥٬٩١٢

٥٣٣٫٢٧٦

١٫٦٩١٫٦٤٩

٣٩٣٬٧٩٤

١٫٨٥٠٫٢٢٢

٤٢٢٫٦٩٦

١٬٣٦٢٬١١٨

٣٥٫٧٥٥

١٫٢٦٨٫٩٥٣

٨٠٬٥٨٦

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

-٣أهم السياسات المحاسبية "تتمة"

 ٣-٣أسس توحيد القوائم المالية "تتمة"

إن تفاصيل الشركات التابعة كما يلي:

 ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

شركة ميدكس للتجهيزات الطبية

شركة فلسطين للطباعة والنشر

 ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨

شركة ميدكس للتجهيزات الطبية

شركة فلسطين للطباعة والنشر

بيع مواد طبية ومواد
تجميل
الطباعة والنشر

١٩٧٫٩٥٩

اتخذ مجلس إدارة شركة بيرزيت لصناعة اﻷدوية في إجتماعه المنعقد بتاريخ  ٧حزيران  ٢٠١٥قرارا ً بتصفية شركة ميدكس للتجهيزات الطبية كما في  ١كانون الثاني  ،٢٠١٦وضم كافة
النشاطات التشغيلية إلى شركة بيرزيت لصناعة اﻹدوية حيث كانت شركة مديكس خﻼل سنة  ٢٠١٩في مراحل التصفية المقرر لها كما في سنة  .٢٠١٥تم توحيد القوائم المالية لشركة
ميدكس للتجهيزات الطبية في القوائم المالية الموحدة المرفقة لحين تصفية كافة عملياتها مستقبﻼً.
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شركة بيرزيت لﻸدوية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
رام ﷲ –فلسطين
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
 -٣أهم السياسات المحاسبية "تتمة"
 ٤-٣المعامﻼت بالعمﻼت اﻷجنبية
تحتفظ الش�ركة بقيود وس�جﻼت محاس�بية منظمة بالدوﻻر اﻷمريكي ،هذا وقد تمت ترجمة المعامﻼت المالية بالعمﻼت اﻷجنبية وفقا ً
لﻸسس التالية:
 المعامﻼت المالية بالعمﻼت اﻷجنبية وذلك حسب سعر التحويل السائد بتاريخ كل معاملة. أرصدة الموجودات والمطلوبات كما في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٩والقائمة فعﻼً بالعمﻼت اﻷجنبية )بإستثناء المصاريف المدفوعةمقدما والممتلكات واﻵﻻت والمعدات( يتم تحويلها على أس���اس س���عر تحويل الدوﻻر اﻷمريكي الس���اري كما في  ٣١كانون اﻷول
.٢٠١٩
 يتم قيد فروقات العملة في قائمة الدخل الموحدة.هذا ،وتحتفظ الشركات التابعة بقيود وسجﻼت محاسبية منظمة بالشيقل اﻹسرائيلي وقد جرى ترجمة الموقف المالي ونتائج أعمال
هذه الش���ركات على أس���اس س���عر ص���رف الش���يقل مقابل الدوﻻر كما في  ٣١كانون اﻷول  ،٢٠١٩أما فرق ترجمة القوائم المالية
للشركات التابعة إلى الدوﻻر اﻷمريكي فيظهر في حقوق الملكية ضمن بنود الدخل الشامل اﻵخر.
 ٥-٣إنتفاعات الموظفين
مخصص تعويض نهاية خدمة الموظفين
يتم التخصيص لتعويضات نهاية الخدمة للموظفين حسب قانون العمل الفلسطيني رقم  ٧لسنة  ٢٠٠٠وذلك بواقع راتب شهر عن
كل سنة خدمة محتسبة على آخر راتب.
 ٦-٣مخصص الخسائر اﻹئتمانية المتوقعة
تقوم المجموعة باﻹعتراف بمخصصات خسائر اﻻئتمان المتوقعة على اﻷدوات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة ،الذمم التجارية
المدينة والذمم المدينة اﻷخرى  .يتم مراجعة مخصصات الخسائر اﻹئتمانية المتوقعة بشكل دوري في الفترات الﻼحقة وذلك لعرض
التغيير الحاصل على مخاطر اﻻئتمان منذ اﻹعتراف اﻷولي لﻸصل المالي.
تقوم المجموعة دائما باحتساب الخسارة اﻻئتمانية المتوقعة على فترة عمر الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة اﻷخرى .كما يتم
تقدير الخسارة اﻹئتمانية المتوقعة لهذه الموجودات المالية بنا ًء على المعلومات التاريخية للخسائر اﻻئتمانية حسب سجﻼت
المجموعة ،ويتم تعديلها بعد اﻷخذ بعين اﻹعتبار عدة عوامل متعلقة باﻷطراف المدينة ،وبالوضع اﻹقتصادي القائم وبتقييم الوضع
اﻹقتصادي الحالي والوضع اﻹقتصادي المتوقع كما بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة مع اﻷخذ بعين اﻹعتبار القيمة الحالية للنقد
في ذلك الوقت أينما يلزم ذلك.
 ٧-٣مخزون البضاعة
يتم تسعير البضاعة بالكلفة أو القيمة التحص يلية أيهما أقل حسب طريقة الوارد أوﻻ يصرف أوﻻ في تحديد الكلفة والتي تشمل جميع
المصاريف الﻼزمة والضرورية لتحضير البضاعة للبيع ،ويتم إحتساب القيمة التحصيلية إعتمادا على أسعار البيع بعد تنزيل
المصاريف المتوقعة ﻹتمام عملية البيع.
يتم تسعير البضاعة تحت التص نيع على أساس متوسط كلفة اﻹنتاج وتشمل تكاليف اﻹنتاج تكلفة المواد المباشرة ،اﻷجور المباشرة
والتكاليف غير المباشرة التي يتم تكبدها في مراحل اﻹنتاج المختلفة ﻹنتاج بضائع جاهزة ومعدة للبيع.
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المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
 -٣أهم السياسات المحاسبية "تتمة"
 ٨-٣ممتلكات وآﻻت ومعدات
 تظهر أرض المصنع واﻹستثمارات في اﻷراضي المقتناة بهدف التوسع في أعمال الشركة بالتكلفة التاريخية.
 تظهر تكاليف اﻷعمال تحت التنفيذ بالتكلفة مطروحا ً منها أية خس������ائر ناتجة عن اﻹنخفاض في القيمة ،وكما هو الحال مع
الممتلكات اﻷخرى فان إستهﻼك هذه اﻷصول يبدأ عندما تصبح جاهزة لﻺستخدام الذي أنشأت من أجله.
 تظهر الممتلكات واﻵﻻت والمعدات اﻷخرى بالتكلفة بعد تنزيل اﻹس������تهﻼك المتراكم وأية خس������ائر ناتجة عن اﻹنخفاض في
القيمة.
 يتم إحتس��اب اﻹس��تهﻼك بهدف إس��تهﻼك قيمة الممتلكات واﻵﻻت والمعدات )بإس��تثناء اﻷراض��ي( بطريقة القس��ط الثابت على
مدى العمر اﻹنتاجي المتوقع لها وبمعدﻻت سنوية تتراوح بين  %٢و  %٢٠كما يلي:
أبنية وإنشاءات
أثاث وأجهزة مكتبية
آﻻت ومعدات مكتبية
سيارات

النسبة السنوية
%٢
%٢٠ - ٧
% ١٠
% ١٥

 عندما يقل المبلغ الممكن إس���ترداده من أي من الممتلكات عن ص���افي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة الممكن
إستردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل.
 يتم مراجعة العمر اﻹنتاجي للممتلكات واﻵﻻت والمعدات في نهاية كل عام ،فإذا كانت توقعات العمر اﻹنتاجي تختلف عن
التقديرات المعدة سابقا ،يتم إظهار أي تغير في هذه التقديرات خﻼل الفترة المالية التي تم فيها التغير والفترات المستقبلية.
 يتم قيد اﻷرباح و/أو الخسائر الناتجة عن بيع أو إستبعاد الممتلكات واﻵﻻت والمعدات ،والتي تمثل الفرق بين متحصﻼت البيع
والقيمة الدفترية لﻸصل ضمن قائمة الدخل.
 ٩-٣إستثمارات عقارية
اﻻستث مارات العقارية هي ممتلكات محتفظ بها بهدف اﻹستفادة من اﻹرتفاع في قيمتها بمرور الزمن ،وتظهر بقيمتها العادلة كما في
تاريخ القوائم المالية الموحدة .يتم إعادة تقييم اﻹستثمارات في اﻷراضي بحسب سعر السوق بناءا على تقارير مخمنين معتمدين،
ويتم إظهار الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية في قائمة الدخل.
يتم شطب اﻻستثمارات العقارية عند استبعادها أو عند إيقاف استخدامها واﻻنتفاع منها بشكل دائم ولم يعد يتوقع منها أي منافع
اقتصادية بصورة دائمة من اﻻستخدام ولم يعد هناك مزايا اقتصادية مستقبلية متوقعة من استبعادها .يتم اﻻعتراف بأية خسائر أو
أرباح ناتجة عن سحب أو استبعاد اﻻستثمارات العقارية في اﻷرباح أو الخسائر للفترة التي تم خﻼلها السحب أو اﻻستبعاد.
 ١٠-٣الموجودات المالية
 يتم اﻻعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما تصبح الشركة طرفا ً في أحكام تعاقدية خاصة باﻷداة.



تُقاس الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئيا ً بالقيمة العادلة ،وتض��اف أو تخص��م تكاليف المعامﻼت التي تعود مباش��رة
إلى حيازة أو إص�����دار الموجودات والمطلوبات المالية )عدا الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خﻼل اﻷرباح
أو الخس����ائر( من القيمة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية ،حس����ب اﻻقتض����اء ،عند اﻻعتراف المبـ���������دئي .يتم
اﻻعتراف بتكاليف المعامﻼت المتعلقة مباش������رة بحيازة موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة
الدخل مباشرة في قائمة الدخل.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
 -٣أهم السياسات المحاسبية "تتمة"
 ١٠-٣الموجودات المالية "تتمة"



تصنيف الموجودات المالية
تش���مل الموجودات المالية للش���ركة نقد وأرص���دة لدى البنوك وذمم مدينة وش���يكات برس���م التحص���يل وأرص���دة مدينة أخرى،
باﻹضافة الى استثمارات في أوراق مالية .إن تصنيف الموجودات المالية بالشكل المذكور يتم بناءا على طبيعة وهدف اقتناء
تلك الموجودات المالية ويتم قياسها في وقت إثباتها.



الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل
تمثل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل استثمارات في أسهم شركات ،وإن الهدف من اﻻحتفاظ بها هو
تحقيق اﻷرباح من تقلبات اﻷسعار السوقية قصيرة اﻷجل أو هامش أرباح المتاجرة.
يتم إثبات الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل بالقيمة العادلة عند الش�����راء )تقيد مص�����اريف اﻻقتناء على
قائمة الدخل عند الش����راء( ويعاد تقييمها ﻻحقا ً بالقيمة العا دلة ،ويظهر التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل بما فيها التغير
في القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعمﻼت اﻷجنبية ،وفي حال بيع هذه الموجودات
أو جزء منها يتم أخذ اﻷرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل.



الموج ودات المالية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر )(FVTOCI

عند اﻻعتراف المبدئي ،يمكن للمجموعة أن تختار بشكل نهائي )على أساس كل أداة على حدة( تصنيف اﻹستثمارت في أدوات
الملكية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر ،وﻻ يسمح التصنيف بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر إذا كان
اﻻستثمار بأداة الملكية محتفظ به لغرض المتاجرة .يتم إثبات الموجودات المالية من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر بالقيمة العادلة عند
الشراء )تقيد مصاريف اﻻقتناء على قائمة الدخل عند الشراء( ويعاد تقييمها ﻻحقا ً بالقيمة العادلة ،ويظهر التغير في القيمة العادلة
ضمن بنود الدخل الشامل اﻵخر.
التدني في قيمة الموجودات المالية
تقوم المجموعة باﻹعتراف بمخصصات خسائر اﻻئتمان المتوقعة على اﻷدوات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة ،الذمم التجارية
المدينة والذمم المدينة اﻷخرى .يتم مراجعة مخصصات الخسائر اﻹئتمانية المتوقعة بشكل دوري في الفترات الﻼحقة وذلك لعرض
التغيير الحاصل على مخاطر اﻻئتمان منذ اﻹعتراف اﻷولي لﻸصل المالي.
تقوم المجموعة دائما باحتساب الخسارة اﻻئتمانية المتوقعة على فترة عمر الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة اﻷخرى .كما يتم
تقدير الخسارة اﻹئتمانية المتوقعة لهذه الموجودات المالية بنا ًء على المعلومات التاريخية للخسائر اﻻئتمانية حسب سجﻼت
المجموعة  ،ويتم تعديلها بعد اﻷخذ بعين اﻹعتبار عدة عوامل متعلقة باﻷطراف المدينة ،وبالوضع اﻹقتصادي القائم وبتقييم الوضع
اﻹقتصادي الحالي والوضع اﻹقتصادي المتوقع كما بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة مع اﻷخذ بعين اﻹعتبار القيمة الحالية للنقد
في ذلك الوقت أينما يلزم ذلك.
الغاء اﻻعتراف بالموجودات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء اﻻعتراف بالموجودات المالية فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفق النقدي من تلك الموجودات المالية أو
عند تحويل الموجودات المالية وبما فيها جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات المالية إلى طرف آخر .إذا لم تقم
المجموعة بتحويل الموجودات المالية بشكل كامل أو لم تقم بتحويل جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات المالية
واستمرت بالسيطرة على تلك الموجودات المالية التي تم تحويلها إلى طرف آخر ،فإن المجموعة تقوم باﻻعتراف بعوائدها المتبقية
بالموجودات المالية وأي التزامات يتوجب عليها سدادها .إذا لم تقم المجموعة بتحويل جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية
الموجودات المالية ،تستمر الشركة باﻻعتراف بالموجودات المالية باﻹضافة إلى قرض مضمون مقابل عائدات مستلمة.
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شركة بيرزيت لﻸدوية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
رام ﷲ –فلسطين
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
 -٣أهم السياسات المحاسبية "تتمة"
 ١٠-٣الموجودات المالية "تتمة"
الغاء اﻻعتراف بالموجودات المالية "تتمة"
في حال تم استبعاد الموجودات المالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة أو التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل الموحدة،
فإن الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات ومجموع المبالغ المستلمة وغير المستلمة مقابل ذلك يتم اﻻعتراف بها في قائمة الدخل
الموحدة.
في حال تم استبعاد الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خﻼل بنود الدخل الشامل اﻵخر ،فإنه ﻻ يتم إعادة تصنيف الربح
أو الخسارة والتي تم إثباتها سابقا ً في حساب التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة ،ضمن بنود الدخل الشامل اﻵخر ،ولكن يتم إعادة
تصنيفها ضمن اﻷرباح المدورة في حقوق الملكية مباشرة.
 ١١-٣إستثمارات في شركات حليفة
ً
ً
الشركات الحليفة هي تلك الشركات التي تمارس الشركة فيها تأثيرا فعاﻻ على القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية والتي
تملك الش��ركة فيها نس��بة تتراوح بين  %٢٠و  %٥٠من حق التص��ويت ،وتظهر اﻹس��تثمارات في الش��ركات الحليفة على أس��اس حق
الملكية النسبية.
 ١٢-٣ضريبة الدخل
 تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة. تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس اﻷرباح الخاضعة للضريبة ،وتختلف اﻷرباح الخاضعة للضريبة عن اﻷرباحالمعلنة في القوائم المالية ﻷن اﻷرباح المعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية
وإنما في سنوات ﻻحقة أو الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبيا أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ﻷغراض ضريبية.
 تحســب الضرا ئب بموجب النسب الضرائبية المقررة بموجب القوانين واﻷنظمة والتعليمات سارية المفعول. إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع تكبدها أو اﻹنتفاع منها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أوالمطلوبات في القوائم المالية الموحدة والقيمة التي يتم إح تساب الربح الضريبي على أساسها .يتم إحتساب الضرائب المؤجلة بإستخدام
طريقة اﻹلتزام بقائمة المركز المالي الموحدة وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقا ً للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية اﻹلتزام
الضريبي أو تحقق الموجودات الضريبية المؤجلة.
 يتم مراجعة رص������يد الموجودات الض������ريبية المؤجلة في تاريخ القوائم المالية الموحدة ويتم تخفيض������ها في حالة توقع عدم إمكانيةاﻹستفادة من تلك الموجودات الضريبية جزئيا او كليا.
 ١٣-٣التقــاص
يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الص�������افي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما
تتوفر الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس
الوقت.
 ١٤-٣النقد وما في حكمه
ﻷغراض تجهيز قائمة التدفقات النقدية الموحدة  ،فإن النقد وما في حكمه يتمثل في النقد في الصندوق ،حسابات البنوك الجارية وتحت
الطلب والودائع الثابتة غير المحتجزة لدى البنوك والتي تستحق خﻼل ثﻼثة أشهر أو أقل من تاريخ القوائم المالية الموحدة.
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شركة بيرزيت لﻸدوية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
رام ﷲ –فلسطين
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
 -٣أهم السياسات المحاسبية "تتمة"
 ١٥-٣اﻻعتراف باﻹيرادات
تقوم الشركة ببيع اﻷدوية والمستلزمات الطبية  ،حيث يتم اﻹعتراف باﻹيراد بعد بيع البضاعة إلى المشتري وتحويل التحكم الفعال
بالبضاعة لصالح المشتري ،كما يتحقق الدفع بشكل فوري وذلك عندما تتم عملية بيع البضاعة للمشتري.
يتم قياس اﻹيرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو الذي ستحصل عليه المجموعة عن هذه المبيعات .تظهر المبيعات بالصافي بعد
طرح مردودات المبيعات والخصومات والبدﻻت اﻷخرى المشابهة.
إيرادات الفوائد
يتم إحتساب إيرادات الفوائد على أساس الفترات الزمنية المستحقة والمبالغ اﻷصلية القائمة ومعدل الفائدة الفعلي ،وهو المعدل الذي
يخصم تماما ً التدفقات النقدية المستقبلية خﻼل العمر المتوقع للموجودات المالية إلى صافي القيمة الدفترية.
 -٤اﻹفتراضات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
من خﻼل تطبيق المجموعة للسياسات المحاسبية كما هو وارد في إيضاح ) (٣حول القوائم المالية الموحدة ،فإن ذلك يتطلب أن تقوم
اﻹدارة بعمل تقديرات وافتراضات حول القيم المدرجة للموجودات والمطلوبات في القوائم المالية الموحدة والتي ﻻ يمكن تحديد
قيمتها بشكل واضح من مصادر أخرى .إن التقديرات واﻻفتراضات تعتمد على الخبرة التاريخية لﻺدارة وعوامل أخرى تؤخذ في
عين اﻻعتبار عند القيام بتلك التقديرات واﻻفتراضات .إن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.
يتم مراجعة التقديرات واﻹفتراضات بشكل دوري .يتم إدراج أثر التعديل في التقديرات المحاسبية في نفس الفترة التي تم فيها التعديل
وذلك في حال إن ذلك التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة ،أو على الفترة التي تم فيها التعديل والفترات الﻼحقة وذلك في حال أن أثر
ذلك التعديل يظهر في الفترة الحالية والفترات الﻼحقة .
 ١-٤اﻹفتراضات الهامة المعمول بها في تطبيق السياسات المحاسبية
في إطار تطبيق للسياسات المحاسبية ،فإنه وفي رأي إدارة المجموعة ،ﻻ يوجد إفتراضات تم العمل بها من المتوقع أنها ستؤثر بشكل
جوهري على القيم المدرجة في القوائم المالية الموحدة وذلك باستثناء تلك التي تشتمل على تقديرات كما هو موضح أدناه.
 ٢-٤التقديرات غير المؤكدة
إن التقديرات الرئيسية الخاصة بالمستقبل واﻹفتراضات اﻷخرى غير المؤكدة بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة والتي لها نسبة
مخاطرة قد تتسبب بتعديل جوهري للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خﻼل السنة المالية القادمـة تتمثل فيما يلي:
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شركة بيرزيت لﻸدوية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
رام ﷲ –فلسطين
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
 -٤اﻹفتراضات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة "تتمة"
 ٢-٤التقديرات غير المؤكدة "تتمة"
 ١-٢-٤إنخفاض قيمة الذمم المدينة
تقوم المجموعة باﻹعتراف بمخصصات خسائر اﻻئتمان المتوقعة على الذمم التجارية المدينة .يتم مراجعة مخصصات الخسائر
اﻹئتمانية المتوقعة بشكل دوري في الفترات الﻼحقة وذلك لعرض التغيير الحاصل على مخاطر اﻻئتمان منذ اﻹعتراف اﻷولي
لﻸصل المالي.
تقوم المجموعة بتقدير عمر الخسارة اﻻئتمانية المتوقعة الخاصة بكل من الذمم التجارية المدينة .كما يتم تقدير الخسارة اﻹئتمانية
المتوقعة لها بنا ًء على الخسائر اﻻئتمانية بناء على المعلومات التاريخية بموجب سجﻼت الشركة ،ويتم تعديلها بعد اﻷخذ بعين
اﻹعتبار عدة عوامل متعلقة باﻷطراف المدينة ،وبالوضع اﻹقتصادي القائم وبتقييم الوضع اﻹقتصادي الحالي والوضع اﻹقتصادي
المتوقع كما بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة مع اﻷخذ بعين اﻹعتبار القيمة الحالية للنقد في ذلك الوقت أينما يلزم ذلك.
 ٢-٢-٤اﻷعمار اﻹنتاجية للموجودات الملموسة وغير الملموسة
تقوم اﻻدارة باعادة تقدير اﻻعمار اﻻنتاجية للموجودات الملموسة والموجودات غير الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب
اﻻستهﻼكات واﻻطفاءات السنوية اعتمادا على الحالة العامة لتلك اﻻصول وتقديرات اﻻعمار اﻻنتاجية المتوقعة في المستقبل ويتم
قيد خسارة التدني في قائمة الدخل الموحدة للسنة.
 ٣-٢-٤الضرائب
يتم تحميل السنة بما يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقا ً لﻸنظمة والقوانين السارية.
 ٤-٢-٤مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
يتم احتساب مخصص تعويض ترك الخدمة وفقا ً لقانون العمل ساري المفعول في مناطق السلطة الفلسطينية.
 ٥-٢-٤قياس وتبويب الموجودات المالية
يعتمد قياس وتبويب الموجودات المالية على نموذج أعمال اﻹدارة ﻹدارة موجوداتها المالية وعلى خصائص التدفقات النقدية التعاقدية
للمو جودات المالية المقدرة .تعتقد اﻹدارة أن قياسها وتبويبها للموجودات المالية قد تم على نحو مﻼئم.
 ٦-٢-٤أخرى
تقوم اﻹدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالتكلفة لتقدير أي تدني في قيمتها ويتم أخذ التدني في قائمة الدخل
الموحدة.
يتم تكوين مخصص لق اء القضايا المقامة ضد المجموعة إعتمادا ً على دراسة قانونية معدة من قبل محامي ومستشار المجموعة
القانوني وبموجبها يتم تحديد المخاطر المحتمل حدوثها في المستقبل ،ويعاد النظر في تلك الدراسات بشكل دوري.
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شركة بيرزيت لﻸدوية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
رام ﷲ –فلسطين
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
 -٥نقد وما في حكمه

نقد في الصندوق
نقد لدى البنوك:
بالشيقل اﻹسرائيلي
بالدينار اﻷردني
بالدوﻻر اﻷمريكي
بعمﻼت أخرى
 -٦ذمم مدينة ،بالصافي

مدينون تجاريون  -قطاع عام
مدينون تجاريون  -قطاع خاص  /أفراد وشركات
ينزل :مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
صافي مدينون تجاريون
موظفون مدينون

٢٠١٩
دوﻻر أمريكي

٢٠١٨
دوﻻر أمريكي

٢٥٬٤٦٦

٢٦٫٤٤٧

٢٬٤٢٤٬٤٨٩
١٠٠٬٨٧٣
٢٬٤٣٣٬٢٤٦
٣٩٬٦٧٢
٥٬٠٢٣٬٧٤٦

١٫٣٢١٫٨٣٠
١١١٫٧٥٦
٢١١٬٩٧٠
١٣٨٬٣٤٠
١٫٨١٠٫٣٤٣

٢٠١٩
دوﻻر أمريكي

٢٠١٨
دوﻻر أمريكي

١١٬٥٢١٬٩٩٧
١٦٬٦٩٨٬٢٤٣
٢٨٬٢٢٠٬٢٤٠
)(٤٬٦٤٧٬٩١٥
٢٣٬٥٧٢٬٣٢٥
١٬٠٦٣٬٩٨٢
٢٤٬٦٣٦٬٣٠٧

١٣٫٤٧٣٫١٩١
١٥٫٨٩٨٫٣٦٦
٢٩٫٣٧١٫٥٥٧
)(٣٫٧٠٤٫٠٠٠
٢٥٫٦٦٧٫٥٥٧
٨٤٥٫٠٩٧
٢٦٫٥١٢٫٦٥٤

يبلغ متوسط فترة اﻻئتمان للبضاعة المباعة  ٩٠يو ًما وﻻ يتم تحصيل فائدة على الذمم التجارية المدينة القائمة.
إن الحركة على مخصص خسائر ائتمانية متوقعة هي كما يلي:

الرصيد في بداية السنة
التخصيص للسنة
فروقات عملة
الرصيد في نهاية السنة

٢٣

٢٠١٩
دوﻻر أمركي

٢٠١٨
دوﻻر أمركي

٣٫٧٠٤٫٠٠٠
٩٢٢٬٥٠٦
٢١٬٤٠٩
٤٬٦٤٧٬٩١٥

٣٫٧١٤٫٢٠٥
)(١٠٫٢٠٥
٣٫٧٠٤٫٠٠٠
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شركة بيرزيت لﻸدوية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
رام ﷲ –فلسطين
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
 -٧مخزون بضاعة

مواد أولية
مواد تعبئة
بضاعة جاهزة
بضاعة تحت التصنيع

٢٠١٩
دوﻻر أمريكي

٢٠١٨
دوﻻر أمريكي

٣٬٣٢٨٬٣٩٠
٢٬٢٧٢٬٤٢٩
٦٬٧٤٦٬٥١٢
١١٬٤٠٩
١٢٬٣٥٨٬٧٤٠

٣٫٥٧٢٫٨٤٤
٢٫٥٣٠٫٨٠١
٥٫٤٣٨٫٣٤٥
١٧١٫٣٤٥
١١٫٧١٣٫٣٣٥

 -٨الموجودات المالية
أ – موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل

٢٠١٩
دوﻻر أمريكي

٢٠١٨
دوﻻر أمريكي

إستثمارات في أسهم شركات مدرجة*

٧٬٣٥٨٬٥٩٣
٧٬٣٥٨٬٥٩٣

١٠٫٤٥٨٫٨٨٥
١٠٫٤٥٨٫٨٨٥

ب – موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل
الشامل اﻵخر

٢٠١٩
دوﻻر أمريكي

٢٠١٨
دوﻻر أمريكي

١٠٬٧٩٨٬٨٠٧
١١٬٠٣٣٬٥٧٥
٢١٬٨٣٢٬٣٨٢

٦٫٣٨١٫٩٢٠
١٠٫٤٩٥٫٢٤٧
١٦٫٨٧٧٫١٦٧

إستثمارات في أسهم مدرجة*
إستثمارات في أسهم غير مدرجة

* تتض���من أس���هم مرهونة بقيمة  ٤٬٠٤٦٬٩٠٠دوﻻر وذلك مقابل حص���ول المجموعة على تس���هيﻼت إئتمانية من أحد البنوك
المحلية ،كما تتضمن أسهم محجوزة بقيمة  ١٧٧٫٦٠٠دوﻻر مقابل عضوية مجلس إدارة.
ج  -إستثمارات في شركات حليفة

شركة لوتس لﻸوراق المالية*
شركة بترا فارم**

٢٠١٩
دوﻻر أمريكي

٢٠١٨
دوﻻر أمريكي

٥٠٢٬٣٣٢
٥٠٢٬٣٣٢

٥٥٠٫٣٧٩
١٫٢٠٢٫٣٣٢
١٫٧٥٢٫٧١١

* شركة لوتس لﻸوراق المالية المساهمة الخصوصية المحدودة تم تسجيلها لدى وزارة اﻻقتصاد الوطني الفلسطيني بتاريح ٧
كانون اﻷول  ٢٠٠٤تحت تسجيل رقم  ٥٦٢٤٧١٢١٩وبرأس مال قدرة  ٥٬٠٠٠٬٠٠٠دوﻻر أمريكي .من أهم اﻷهداف التي
تأسست من أجلها الشركة هي القيام بأعمال الوساطة النقدية ،التأجير التمويلي ،اﻷنشطة المساعدة للوساطة المالية بما فيها
إدارة اﻻكتتاب وإدارة المحافظ واﻹستثمار للغير.
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شركة بيرزيت لﻸدوية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
رام ﷲ –فلسطين
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
 -٨الموجودات المالية "تتمة"
ج  -إستثمارات في شركات حليفة "تتمة"
** شركة بترا فارم المساهمة الخصوصية المحدودة تم تسجيلها لدى وزارة اﻻقتصاد الوطني في الجزائر بتاريح  ١٤آذار ١٩٩٩
تحت تسجيل رقم  ٥٦٢٤٧١٢١٩وبرأس مال قدره  ٢٠٫٠٠٠٬٠٠٠دينار جزائري .من أهم اﻷهداف التي تأسست من أجلها
الشركة هي القيام بأعمال اﻹستيراد وتصدير المواد الصيدلية ،المواد شبه الصيدﻻنية ،التجهيزات الطبية الجراحية وقطع الغيار
والمستهلكات.
فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على حساب اﻹستثمار في الشركات الحليفة خﻼل سنة :٢٠١٩

الرصيد في بداية السنة
التدني في قيمة اﻻستثمار
الرصيد في نهاية السنة
 -٩أرصدة مدينة أخرى

مصاريف مدفوعة مقدما
أخرى

المجموع

شركة
بترا فارم
دوﻻر أمريكي

شركة لوتس
لﻸوراق المالية
دوﻻر أمريكي

دوﻻر أمريكي

١٫٢٠٢٫٣٣٢
)(٧٠٠٬٠٠٠
٥٠٢٬٣٣٢

٥٥٠٫٣٧٩
)(٥٥٠٬٣٧٩
-

١٬٧٥٢٬٧١١
)(١٬٢٣٠٬٣٧٩
٥٠٢٬٣٣٢

٢٠١٩
دوﻻر أمريكي

٢٠١٨
دوﻻر أمريكي

٩٢٬٠٠٣
٤٥٬٩١٠
١٣٧٬٩١٣

٨٤٫٧٣٠
٤٥٫٠٨٣
١٢٩٫٨١٣

٢٥
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شركة بيرزيت لﻸدوية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
رام ﷲ –فلسطين
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
 -١٠موجودات ضريبية مؤجلة
الموجودات الضريبية المؤجلة هي مبالغ ضريبة ا لدخل القابلة لﻺسترداد في فترات مستقبلية ،ويقابلها ضريبة دخل مؤجلة "إنتفاعات
ضريبية" تنشأ عن فروق التوقيت لمخصص تعويض نهاية الخدمة الذي ﻻ يخضع للضريبة عند إستحقاقه إنما يكون خاضع للضريبة
عند دفعه في سنوات ﻻحقة باﻹضافة الى مخصص الخسائر اﻹئتمانية المتوقعة للشركة اﻷم فقط .إن نسبة الضريبة المقتطعة هي
.%٧٫٥
الضريبة
الضريبة
رصيد نهاية السنة
الم���دفوع خﻼل
اض��������اف��ات خﻼل
رصيد بداية السنة
المؤجلة
المؤجلة
السنة
السنة
٢٠١٨
٢٠١٩
دوﻻر
دوﻻر
دوﻻر أمريكي
دوﻻر أمريكي
دوﻻر أمريكي
دوﻻر أمريكي
أمريكي
أمريكي
تعويض�������ات
نهاية الخدمة
م��خص�������ص
ال��خس���������ائ��ر
اﻹئ��ت��م���ان��ي���ة
المتوقعة
المجموع

٨٫١٠٣٫١٣٩

١٬١٤٢٬٦٥٠

)(٢٤٤٬٨١٢

٩٬٠٠٠٬٩٧٧

٦٧٥٬٠٧٣

٦٠٧٫٧٣٥

٣٫٥٧١٫٨٦١
١١٫٦٧٥٫٠٠٠

٥٦٢٬٣٤٨
١٬٧٠٤٬٩٩٨

)(٢٤٤٬٨١٢

٤٬١٣٤٬٢٠٩
١٣٬١٣٥٬١٨٦

٣١٠٬٠٦٦
٩٨٥٬١٣٩

٢٦٧٫٨٩٠
٨٧٥٫٦٢٥

 -١١إستثمارات عقارية
تمثل اﻻسثتمارات العقارية إستثمارات في ما يلي:
أراضي

٢٠١٩
دوﻻر
٤٬٥١١٬٦١١
٤٬٥١١٬٦١١

٢٠١٨
دوﻻر
٣٬٣٥٥٬٧٩٢
٣٬٣٥٥٬٧٩٢

فيما يلي الحركة على اﻻستثمارات العقارية خﻼل سنة  ٢٠١٨و :٢٠١٩

رصيد أول السنة
بيع أراضي
أرباح إعادة تقييم اﻹستثمارات العقارية*

٢٠١٩
دوﻻر
٣٬٣٥٥٬٧٩٢
)(٥٤٦٬٧٥٢
١٬٧٠٢٬٥٧١
٤٬٥١١٬٦١١

٢٠١٨
دوﻻر
٣٬٣٥٥٬٧٩٢
٣٬٣٥٥٬٧٩٢

* جرى إعادة تقييم لﻺستثمارات العقارية بتاريخ  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٩من قبل مخمنين مستقليين عن المجموعة ومرخصين
من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية و كان الفرق في القيمة العادلة مبلغ  ١٬٧٠٢٬٥٧١دوﻻر جرى اظهاره ضمن قائمة
الدخل الموحدة.
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شركة بيرزيت لﻸدوية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
رام ﷲ –فلسطين

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

 -١٢ممتلكات وآﻻت ومعدات ،بالصافي

٢٠١٩
التكلفة
الرصيد كما في  ١كانون الثاني ٢٠١٩
إضافات خﻼل السنة
استبعادات
الرصيد كما في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

اﻹستهﻼك المتراكم
الرصيد كما في  ١كانون الثاني ٢٠١٩
إستهﻼكات خﻼل السنة
استبعادات
الرصيد كما في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
صافي القيمة الدفترية
أراضي
مشاريع قيد اﻹنجاز *
المجموع

المجموع
دوﻻر أمريكي
٤٥٫١٤٠٫٣٣٢
١٬١٤٥٬٤٨١
)(٤٩٬٥٩٢
٤٦٬٢٣٦٬٢٢١
٣٠٬٣٨١٬٢٠٠
١٬٦٠٨٬٤١٠
)(٤٩٬٥٩٢
٣١٬٩٤٠٬٠١٨
١٤٬٢٩٦٬٢٠٣
١٫٩٠٠٫٩٩٦
٣٬٠٨٤٬٢٣٠
١٩٬٢٨١٬٤٢٩

سيارات
دوﻻر أمريكي
١٫٠٥١٫٨١٣
٥٦٬٢٤٦
)(٤٩٬٥٩٢
١٬٠٥٨٬٤٦٧
٨٩٢٬٦٤٣
٥٠٬٦١٦
)(٤٩٬٥٩٢
٨٩٣٬٦٦٧
١٦٤٬٨٠٠

آﻻت ومعدات
وأجهزة
دوﻻر أمريكي
٣١٫٠٥١٫٥٩٩
١٬٠٤٠٬٦٩١
٣٢٬٠٩٢٬٢٩٠
٢٣٬٧٧٥٬٧٥٥
١٬٢٩٦٬٢٩٩
٢٥٬٠٧٢٬٠٥٤
٧٬٠٢٠٬٢٣٦

أثاث وأجهزة
مكتبية
دوﻻر أمريكي
٣٫٤٩٨٫٦٩١
٤٨٬٥٤٤
٣٬٥٤٧٬٢٣٥
٢٬٩٢٤٬٣٩٣
٧٢٬٧٨١
٢٬٩٩٧٬١٧٤
٥٥٠٬٠٦١

أبنية
وإنشاءات
دوﻻر أمريكي
٩٫٥٣٨٫٢٢٩
٩٫٥٣٨٫٢٢٩
٢٬٧٨٨٬٤٠٩
١٨٨٬٧١٤
٢٬٩٧٧٬١٢٣
٦٬٥٦١٬١٠٦

* قامت المجموعة خﻼل عام  ٢٠١٩بشراء محطة توليد كهرباء في منطقة أريحا وذلك ﻻستخدامها في عملية توليد الطاقة ﻻستخدامات المجموعة ،حيث بلغت قيمة المحطة مع قطعة
اﻷرض المقامة عليها مبلغ  ٢٬٨٩٢٬٩٤٩دوﻻر.
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شركة بيرزيت لﻸدوية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
رام ﷲ –فلسطين

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

-١٢ممتلكات وآﻻت ومعدات ،بالصافي "تتمة"

٢٠١٨
التكلفة
الرصيد كما في  ١كانون الثاني ٢٠١٨
إضافات خﻼل السنة
الرصيد كما في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨

اﻹستهﻼك المتراكم
الرصيد كما في  ١كانون الثاني ٢٠١٨
إستهﻼكات خﻼل السنة
الرصيد كما في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
صافي القيمة الدفترية
أراضي
مشاريع قيد اﻹنجاز *
المجموع

المجموع
دوﻻر أمريكي
٤٠٫٥٣٠٫٣٣١
٤٫٦١٠٫٠٠١
٤٥٫١٤٠٫٣٣٢
٢٨٫٨١٠٫٢٢٥
١٫٥٧٠٫٩٧٥
٣٠٫٣٨١٫٢٠٠
١٤٫٧٥٩٫١٣٢
١٫٩٠٠٫٩٩٦
١١٫٦٩٩
١٦٫٦٧١٫٨٢٧

سيارات
دوﻻر أمريكي
١٫٠٥١٫٨١٣
١٫٠٥١٫٨١٣
٨٣٨٫٧٦٤
٥٣٫٨٧٩
٨٩٢٫٦٤٣
١٥٩٫١٧٠

آﻻت ومعدات
وأجهزة
دوﻻر أمريكي
٢٧٫٨٢٥٫٧١٣
٣٫٢٢٥٫٨٨٦
٣١٫٠٥١٫٥٩٩
٢٢٫٥٢٨٫٨١٥
١٫٢٤٦٫٩٤٠
٢٣٫٧٧٥٫٧٥٥
٧٫٢٧٥٫٨٤٤

أثاث وأجهزة
مكتبية
دوﻻر أمريكي
٣٫٤٤٧٫٨٦٦
٥٠٫٨٢٥
٣٫٤٩٨٫٦٩١
٢٫٨٢٧٫٣٩٠
٩٧٫٠٠٣
٢٫٩٢٤٫٣٩٣
٥٧٤٫٢٩٨

أبنية
وإنشاءات
دوﻻر أمريكي
٨٫٢٠٤٫٩٣٩
١٫٣٣٣٫٢٩٠
٩٫٥٣٨٫٢٢٩
٢٫٦١٥٫٢٥٦
١٧٣٫١٥٣
٢٫٧٨٨٫٤٠٩
٦٫٧٤٩٫٨٢٠

* يمثل حساب مشاريع قيد اﻹنجاز التكلفة المتراكمة لكافة المشاريع التي لم يتم اﻻنتهاء من تنفيذها حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة.

٢٨
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شركة بيرزيت لﻸدوية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
رام ﷲ –فلسطين
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
 -١٣ذمم وأرصدة دائنة أخرى

دائنون تجاريون
مصاريف مستحقة
شيكات آجلة الدفع
ضريبة القيمة المضافة وإقتطاعات ضريبة الدخل

٢٠١٩
دوﻻر أمريكي

٢٠١٨
دوﻻر أمريكي

١٬٩٧٠٬١٢٤
٢٬٠٨١٬٤٢٣
١٬٣٧٩٬٢٧٠
١٨٤٬٤٠٠
٥٬٦١٥٬٢١٧

٢٫٦٩٤٫٣٠٦
٢٫٠١٢٫٩٣٦
١٫٠٠٢٫٩٧٨
٣٢١٫٤٨٤
٦٫٠٣١٫٧٠٤

 -١٤مخصص ضريبة الدخل

الرصيد في بداية السنة
التخصيص للسنة
ضرائب سنوات سابقة
المدفوع على حساب الضريبة
الرصيد في نهاية السنة

٢٠١٩
دوﻻر أمريكي

٢٠١٨
دوﻻر أمريكي

٤٥٢٫٦٦٠
٧٦٨٬٨٢٠
٨٢٬٧٩١
)(١٬٣٠٤٬٢٧١
-

٤٣٧٫١٤٣
٦٤٦٫١١١
٢٤١٫٤١٩
)(٨٧٢٫٠١٣
٤٥٢٫٦٦٠

 حصلت الشركة على مخالصات ضريبية للسنوات حتى السنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٦وتقوم حاليا بمناقشة
المخالصة مع دائرة الضريبة عن السنوات  ٢٠١٧و .٢٠١٨
 منحت الهيئة العامة لتش��جيع اﻻس��تثمار الفلس��طينية الش��ركة ش��هادة تأكيد إس��تثمار بش��أن تطوير مص��نع أدوية ،وعليه أص��بحت
ض��ريبة الدخل على الربح الص��افي  %٥٠من نس��بة الض��ريبة القانونية بواقع  %٧٫٥كما في  ٣١كانون اﻻول  ،٢٠١٦ويمتد
هذا اﻹعفاء الجزئي حتى تاريخ  ٣١كانون اﻷول .٢٠١٩
 -١٥مخصص تعويض نهاية الخدمة

الرصيد في بداية السنة
التخصيص للسنة
تعويضات مدفوعة خﻼل السنة
الرصيد في نهاية السنة

٢٩

٢٠١٩
دوﻻر أمركي

٢٠١٨
دوﻻر أمركي

٨٫٥٢٢٫٣٢٧
١٬٢٠١٬٥٤٤
٩٬٧٢٣٬٨٧١
)(٢٨٢٬٦٦٢
٩٬٤٤١٬٢٠٩

٧٫٩١٦٫٩٧١
٨٠٣٫١٢٨
٨٫٧٢٠٫٠٩٩
)(١٩٧٫٧٧٢
٨٫٥٢٢٫٣٢٧

56

شركة بيرزيت لﻸدوية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
رام ﷲ –فلسطين
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
 -١٦اﻹحتياطيات
إحتياطي إجباري
تقوم المجموعة بموجب قانون الش�����ركات ونظامها الداخلي بإقتطاع  %١٠من ص�����افي ربح الس�����نة بعد الض�����ريبة لحس�����اب
اﻹحتياطي اﻹجباري إلى أن تبلغ اﻻقتطاعات ربع قيمة رأس المال ،ويجوز زيادة النس�بة بقرار من مجلس اﻹدارة الى أن تبلغ
اﻹقتطاعات قيمة رأس المال وعندئذ يجب وقفها .ﻻ يجوز توزيع هذا اﻻحتياطي على المساهمين.
إحتياطي إختياري
يجوز للهيئة العامة بنا ًء على إقتراح مجلس اﻹدارة أن تقرر إقتطاع جزء من اﻷرباح بإس��م إحتياطي إختياري على أن ﻻ يزيد
المبلغ المقرر س����نويا ً عن  %٢٠من اﻷرباح لتلك الس����نة .يس����تعمل اﻹحتياطي اﻻختياري في اﻷغراض التي يقررها مجلس
اﻹدارة وإذا لم يستعمل يجوز لمجلس اﻹدارة إعادته إلى المساهمين على شكل أرباح.
إحتياطي خاص
يتم تكوين إحتياطي خاص بالتحويل من الربح الس��نوي بنا ًء على توص��يات مجلس اﻹدارة وموافقة المس��اهمين خﻼل اﻹجتماع
الس��نوي العادي للهيئة العامة للمس��اهمين .إن هذا اﻹحتياطي مخص��ص لمش��اريع التطوير المس��تقبلية ويتم اس��تخدامه بنا ًء على
قرارات مجلس اﻹدارة.
 -١٧تكلفة المبيعات

بضاعة جاهزة في بداية السنة
مشتريات بضاعة جاهزة
تكلفة اﻹنتاج للسنة
بضاعة معدة للبيع
بضاعة جاهزة في نهاية السنة
تكلفة المبيعات

٣٠

٢٠١٩
دوﻻر أمركي

٢٠١٨
دوﻻر أمركي

٥٫٤٣٨٫٣٤٥
٥٬٣٢٤٬٢٤١
١٥٬٧٣٣٬٦٩٤
٢٦٬٤٩٦٬٢٨٠
)(٦٬٧٤٦٬٥١٢
١٩٬٧٤٩٬٧٦٨

٥٫٢٧٢٫٢٥٢
٧٫٥٨٦٫٩٥٨
١٤٫٩٠٩٫١٦٥
٢٧٫٧٦٨٫٣٧٥
)(٥٫٤٣٨٫٣٤٥
٢٢٫٣٣٠٫٠٣٠
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شركة بيرزيت لﻸدوية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
رام ﷲ –فلسطين
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
 -١٨مصاريف المبيعات

رواتب موظفين
مصاريف منافع الموظفين
مصاريف توزيع
رسوم عطاءات
مصاريف التصدير
مصاريف أخرى متفرقة

٢٠١٩
دوﻻر أمريكي

٢٠١٨
دوﻻر أمريكي

١٬٣٤٢٬٠٠٧
٢٠٩٬٨٦٧
٣٧٠٬٢٣٣
٣١٬٨٢٢
١٥٤٬٦٣٧
٢٠٧٬٤٥٣
٢٬٣١٦٬٠١٩

١٫٢٢٢٫٩٥٦
١٩٤٫١٦٥
٣٥٣٫٠٤٠
٣٢٫٥٠٨
٨٦٫٨٧٧
١٥٩٫٣٠١
٢٫٠٤٨٫٨٤٧

 -١٩مصاريف الدعاية

رواتب موظفين
مصاريف منافع الموظفين
دعاية وإعﻼن
سفريات وتنقﻼت
أخرى

٣١

٢٠١٩
دوﻻر أمريكي

٢٠١٨
دوﻻر أمريكي

٨٩٣٬٥٣٣
٨٩٬٣٦٥
٧٦٬٨٠٧
٣٧٬٩١٥
٤١٬١٣٢
١٬١٣٨٬٧٥٢

٨٣٠٫٠٥٠
١٥١٫٤٦٩
٧٧٫٩٨٠
٣٦٫٠١٧
٣٩٫٣٣٣
١٫١٣٤٫٨٤٩
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شركة بيرزيت لﻸدوية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
رام ﷲ –فلسطين
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
 -٢٠مصاريف إدارية وعمومية

رواتب موظفين
مصاريف منافع الموظفين
مكافآت أعضاء مجلس اﻹدارة
إستهﻼك ممتلكات وآﻻت ومعدات
قرطاسيه ومطبوعات وصيانة اﻷجهزة المكتبية
أتعاب إستشارية ومهنية
تنقﻼت وسفريات
بريد وبرق وهاتف
إيجارات
تأمين الموظفين
ضيافة
منح دراسية
عﻼقات عامة ومسؤولية إجتماعية
رسوم ورخص وإشتراكات وأخرى
 -٢١أرباح بيع وتقييم موجودات مالية

أرباح المتاجرة باﻷسهم
أرباح غير متحققة ناشئة عن تقييم
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل

 -٢٢إيرادات أخرى

فوائد بنكية
خصم مكتسب على سلفيات ضريبة الدخل
إيرادات متفرقة

٣٢

٢٠١٩
دوﻻر أمريكي

٢٠١٨
دوﻻر أمريكي

١٬٣٢٧٬٦٧٧
٢١٨٬٠٥٧
٢٠٧٬٥٣٩
٢٤٥٬٤٤٣
١٬٨٣٩
٤٠٬١٤٤
١٢٤٬٠٧١
٢٬١٦١
٩٬٢٥٦
١٦٬٨٧٤
٦٬٣٢٩
٢٥٬٩٠٦
٥٤٬٧١٣
٣٤٠٬١٣٩
٢٬٦٢٠٬١٤٨

١٫١٤٠٫٢٥٣
٢١٧٫٦٢٣
١٦٩٫٢٦٦
٢٤٣٫٤٥٧
٢٣٫٨٤٢
٤٠٫٢٠٧
١١٦٫٧٣٩
٥٫٧٦٦
١٣٫٦٧٩
٨٫٤٧٧
٧٫٨٩٩
٢٧٫٧٣١
١٢٥٫٦١٤
٢٥٠٫١٩٧
٢٫٣٩٠٫٧٥٠

٢٠١٩
دوﻻر أمريكي

٢٠١٨
دوﻻر أمريكي

٦٣١٬٦٧٩

٩٤٣٫٧٦٢

٧٦٣٬٧٧٨
١٬٣٩٥٬٤٥٧

٥٤٠٫٤٢٣
١٫٤٨٤٫١٨٥

٢٠١٩
دوﻻر أمريكي

٢٠١٨
دوﻻر أمريكي

٢٢
٥٧٬٢٦٩
٣٬٧٩٨
٦١٬٠٨٩

١٠
٥٨٫١٩٨
٣٫٢٩٦
٦١٫٥٠٤
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شركة بيرزيت لﻸدوية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
رام ﷲ –فلسطين
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
 -٢٣الربح اﻷساسي للسهم الواحد
تم احتساب الربح اﻷساسي للسهم الواحد على أساس قسمة الربح للسنة على المعدل المرجح لعدد اﻷسهم العادية المتداولة خﻼل
السنة على النحو التالي:

صافي ربح السنة العائد لمساهمي الشركة اﻻم
عدد اﻻسهم )سهم(
العائد على السهم )دوﻻر(

٢٠١٩
دوﻻر أمريكي

٢٠١٨
دوﻻر أمريكي

٩٫٥٢٤٫٦٤٥
١٩٬٠٠٢٬٤٠١
٠٫٥٠

٧٫٩٠٣٫٦٤٤
١٩٫٠٠٢٫٤٠١
٠٫٤٢

 -٢٤توزيعات اﻷرباح
تم خﻼل سنة  ٢٠١٩دفع مبلغ  ٢٬٨٥٠٬٣٦٠دوﻻر تمثل  %١٥من رأس المال المدفوع كتوزيعات أرباح للمساهمين عن سنة
 ،٢٠١٨مقابل مبلغ  ٣٫٧٠٠٫٥٦٥دوﻻر خﻼل سنة  ٢٠١٨تمثل  %٢٠من رأس المال المدفوع كتوزيعات أرباح للمساهمين
عن سنة .٢٠١٧
 -٢٥معامﻼت مع أطراف ذات عﻼقة
بلغت قيمة المعامﻼت مع اﻷطراف ذات العﻼقة )شركات حليفة ومساهمين رئيسيين واﻹدارة العليا( خﻼل السنة المنتهية في ٣١
كانون اﻷول  ٢٠١٩و ٢٠١٨واﻷرصدة كما في ذلك التاريخ كما يلي:
٢٠١٨
٢٠١٩
دوﻻر أمريكي
دوﻻر أمريكي
٣٫٧٧٨٫٣٤٣
١٫٢٤٦٫١٤٢
١٬٢٩٩٬٥٥٠
١٨٩٫٠٠٠

ذمم مدينة
ذمم دائنة
رواتب ومصاريف متعلقة بها *
مكافآت أعضاء مجلس اﻹدارة

* تمثل الرواتب والمصاريف المتعلقة بها الرواتب والمكافآت وﻻ تشمل أتعاب نهاية الخدمة.

٣٣

٤٫١٣٩٫١٧٥
١٫٩١٦٫٢٣٨
١٫١٥٧٫٠٠٠
١٦٩٫٢٦٦
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شركة بيرزيت لﻸدوية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
رام ﷲ –فلسطين
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
 -٢٦إدارة المخاطر
إدارة مخاطر السوق
 تخضع المجموعة لمخاطر المنافسة في أسعار البيع مع شركات تصنيع اﻷدوية اﻷخرى في فلسطين ،وتقوم إدارة المجموعة بشكل
دوري بتقييم حصتها في اﻷسواق مقارنة بالشركات المنافسة.
 تمارس المجموعة أنشطتها الرئيسية في فلسطين وبشكل جزئي في الجزائر وشرق أوروبا.
إدارة مخاطر اﻻئتمان
تعني مخاطر اﻹئتمان عدم قدرة الجهات اﻷخرى على تس���ديد التزاماتها التعاقدية اﻷمر الذي قد ينتج عنه خس���ارة مالية للمجموعة.
تقوم المجموعة بمراقبة مدى تعرض������ها لمخاطر اﻹئتمان وإلى التأكد من أن القيمة التراكمية لﻺئتمان تتعلق بأطراف موافق عليها
من قبل اﻹدارة و تقوم بمتابعة حدود اﻹئتمان الممنوحة لﻸطراف اﻷخرى.
تتكون الذمم التجارية المدينة من عدد كبير من العمﻼء موزعة على مختلف مناطق فلس������طين .يتم التحكم بمدى التعرض لمخاطر
اﻹئتمان بوض��ع حدود للتعامل التجاري مع عمﻼء المجموعة ويجري مراجعة هذه الحدود وإعتمادها بش��كل دوري من قبل اﻹدارة
ومدراء اﻷقسام ذات الصلة.
إن معظم مبيعات المجموعة تتم في فلسطين وتنحصر معظم موجودات ومطلوبات المجموعة في فلسطين.

٣٤

شركة بيرزيت لﻸدوية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
رام ﷲ –فلسطين

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

 -٢٦إدارة المخاطر "تتمة"

إدارة مخاطر أسعار صرف العمﻼت اﻷجنبية

عمﻼت أخرى
٣٩٬٦٧٢
-١٬٣٩٥٬٨٠٥
----١٬٤٣٥٬٤٧٧
---١٬٤٣٥٬٤٧٧
١٤٣٬٥٤٨

دينار أردني
١٠٠٬٨٧٣
-١٬٨٤٥٬٦٨٦
١٢٤٬٨٢٨
--٢٨٬٦٤٦
٢٬١٠٠٬٠٣٣
٢٩٬٠٥٨
-٢٩٬٠٥٨
٢٬٠٧٠٬٩٧٥
٢٠٧٬٠٩٧

شيقل إسرائيلي
٢٬٤٤٩٬٩٥٥
-١٣٬٨٥٨٬٩٠١
----١٦٬٣٠٨٬٨٥٦
٥٬٤٧٣٬٩٣٥
-٥٬٤٧٣٬٩٣٥
١٠٬٨٣٤٬٩٢١
١٬٠٨٣٬٤٩٢

دوﻻر أمريكي
٢٬٤٣٣٬٢٤٦
١٫٥٠٠٫٠٠٠
٧٬٥٣٥٬٩١٥
٧٬٢٣٣٬٧٦٥
٢١٬٨٣٢٬٣٨٢
٥٠٢٬٣٣٢
١٠٩٬٢٦٧
٤١٫١٤٦٫٩٠٧
١١٢٬٢٢٤
٤٬٣٦٨٬٠٥٦
٤٬٤٨٠٬٢٨٠
٣٦٫٦٦٦٫٦٢٧
٣٫٦٦٦٫٦٦٣

الموجودات المالية
نقد وما في حكمه
ودائع ثابتة لدى البنوك
ذمم مدينة ،بالصافي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر
إستثمارات في شركات حليفة
أرصدة مدينة أخرى
مجموع الموجودات

المطلوبات المالية
ذمم وأرصدة دائنة أخرى
قروض بنكية
مجموع المطلوبات
الصافي
فرق حساسية العمﻼت اﻷجنبية بتغير %١٠

الجدول التالي يبين تحليل الموجودات المالية والمطلوبات المالية حسب العمﻼت وفرق حساسية العمﻼت اﻷجنبية عند نسبة تغير  %١٠لسنة :٢٠١٩
المجموع
٥٬٠٢٣٬٧٤٦
١٫٥٠٠٫٠٠٠
٢٤٬٦٣٦٬٣٠٧
٧٬٣٥٨٬٥٩٣
٢١٬٨٣٢٬٣٨٢
٥٠٢٬٣٣٢
١٣٧٬٩١٣
٦٠٫٩٩١٫٢٧٣
٥٬٦١٥٬٢١٧
٤٬٣٦٨٬٠٥٦
٩٬٩٨٣٬٢٧٣
٥١٫٠٠٨٫٠٠٠
٥٫١٠٠٫٨٠٠
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شركة بيرزيت لﻸدوية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
رام ﷲ –فلسطين

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

 -٢٦إدارة المخاطر "تتمة"

إدارة مخاطر أسعار صرف العمﻼت اﻷجنبية "تتمة"

عمﻼت أخرى
١٢٦٫٤٣٧
١٫٥٠٢٫١١٢
----١٫٦٢٨٫٥٤٩
---١٫٦٢٨٫٥٤٩
١٦٢٫٨٥٥

دينار أردني
١١١٫٧٥٦
١٫٩٨٦٫٢٥٧
١٧٧٫٤٢٠
--٣٤٫٨١٣
٢٫٣١٠٫٢٤٦
٣١٫٢١٣
-٣١٫٢١٣
٢٫٢٧٩٫٠٣٣
٢٢٧٫٩٠٣

شيقل إسرائيلي
١٫٣٢١٫٨٣٠
١٤٫٩١٤٫٤٢١
----١٦٫٢٣٦٫٢٥١
٥٫٨٧٩٫٩٤٣
-٥٫٨٧٩٫٩٤٣
١٠٫٣٥٦٫٣٠٨
١٫٠٣٥٫٦٣١

دوﻻر أمريكي
٢٥٠٫٣٢٠
٨٫١٠٩٫٨٦٤
١٠٫٢٨١٫٤٦٥
١٦٫٨٧٧٫١٦٧
١٫٧٥٢٫٧١١
٩٥٫٠٠٠
٣٧٫٣٦٦٫٥٢٧
١٢٠٫٥٤٨
٢٫٦٨٧٫٥٠٠
٢٫٨٠٨٫٠٤٨
٣٤٫٥٥٨٫٤٧٩
٣٫٤٥٥٫٨٤٨

الموجودات المالية
نقد وما في حكمه
ذمم مدينة ،بالصافي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر
إستثمارات في شركات حليفة
أرصدة مدينة أخرى
مجموع الموجودات

المطلوبات المالية
ذمم وأرصدة دائنة أخرى
قروض بنكية
مجموع المطلوبات
الصافي
فرق حساسية العمﻼت اﻷجنبية بتغير %١٠

الجدول التالي يبين تحليل الموجودات المالية والمطلوبات المالية حسب العمﻼت وفرق حساسية العمﻼت اﻷجنبية عند نسبة تغير  %١٠لسنة :٢٠١٨
المجموع
١٫٨١٠٫٣٤٣
٢٦٫٥١٢٫٦٥٤
١٠٫٤٥٨٫٨٨٥
١٦٫٨٧٧٫١٦٧
١٫٧٥٢٫٧١١
١٢٩٫٨١٣
٥٧٫٥٤١٫٥٧٣
٦٫٠٣١٫٧٠٤
٢٫٦٨٧٫٥٠٠
٨٫٧١٩٫٢٠٤
٤٨٫٨٢٢٫٣٦٩
٤٫٨٨٢٫٢٣٧
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شركة بيرزيت لﻸدوية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
رام ﷲ –فلسطين

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

 -٢٦إدارة المخاطر "تتمة"

إدارة مخاطر السيولة
إن المسؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة تقع على عاتق مجلس اﻹدارة الذي يقوم بدوره ببناء إطار مناسب ﻹدارة عمليات توفير تمويل ق صير أو متوسط أو طويل اﻷجل باﻹ ضافة
إلى متطلبات إدارة الس�����يولة اﻷخرى .تقوم المجموعة بإدارة مخاطر الس�����يولة وذلك باﻹحتفاظ بإحتياطي نقدي كافي عن طريق مراقبة التدفقات النقدية التقديرية والفعلية بش�����كل مس�����تمر،
التعامل مع مؤسسات مالية ذات جدارة ائتمانية عالية باﻹضافة إلى مﻼئمة تواريخ إستحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.

المجموع
دوﻻر أمريكي

ب����دون ت����اري����خ
استحقاق
دوﻻر أمريكي
---٧٬٣٥٨٬٥٩٣
٢١٬٨٣٢٬٣٨٢
٥٠٢٬٣٣٢
٤٬٨٧٣
٢٩٬٦٩٨٬١٨٠

أكثر من  ٩٠يوم
دوﻻر أمريكي
--٥٬٩٧٠٬٢٦٦
---١٣٣٬٠٤٠
٦٬١٠٣٬٣٠٦

 ١إلى  ٩٠يوم
دوﻻر أمريكي
٥٬٠٢٣٬٧٤٦
١٫٥٠٠٫٠٠٠
١٨٬٦٦٦٬٠٤١
----٢٥٫١٨٩٫٧٨٧

----

٥٬٦١٥٬٢١٧
٤٬٣٦٨٬٠٥٦
٩٬٩٨٣٬٢٧٣

٥٬٠٢٣٬٧٤٦
١٫٥٠٠٫٠٠٠
٢٤٬٦٣٦٬٣٠٧
٧٬٣٥٨٬٥٩٣
٢١٬٨٣٢٬٣٨٢
٥٠٢٬٣٣٢
١٣٧٬٩١٣
٦٠٫٩٩١٫٢٧٣

كان إستحقاق الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة كما في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٩كما يلي:

الموجودات المالية
نقد وما في حكمه
ودائع ثابتة لدى البنوك
ذمم مدينة ،بالصافي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر
إستثمارات في شركات حليفة
أرصدة مدينة أخرى
مجموع الموجودات

المطلوبات المالية

ذمم وأرصدة دائنة أخرى
قروض بنكية
مجموع المطلوبات

٤٬٤٢٢٬٩٢٥
٢٩١٬٦٦٦
٤٬٧١٤٬٥٩١

١٬١٩٢٬٢٩٢
٤٬٠٧٦٬٣٩٠
٥٬٢٦٨٬٦٨٢
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شركة بيرزيت لﻸدوية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

 -٢٦إدارة المخاطر "تتمة"

إدارة مخاطر السيولة "تتمة"

المجموع
دوﻻر أمريكي
١٫٨١٠٫٣٤٣
٢٦٫٥١٢٫٦٥٤
١٠٫٤٥٨٫٨٨٥
١٦٫٨٧٧٫١٦٧
١٫٧٥٢٫٧١١
١٢٩٫٨١٣
٥٧٫٥٤١٫٥٧٣

ب����دون ت����اري����خ
استحقاق
دوﻻر أمريكي
--١٠٫٤٥٨٫٨٨٥
١٦٫٨٧٧٫١٦٧
١٫٧٥٢٫٧١١
٤٫٥٦٨
٢٩٫٠٩٣٫٣٣١

أكثر من  ٩٠يوم
دوﻻر أمريكي
-٦٬٤٢٤٬٩٧٣
---١٢٥٫٢٤٥
٦٬٥٥٠٬٢١٨

 ١إلى  ٩٠يوم
دوﻻر أمريكي
١٫٨١٠٫٣٤٣
٢٠٬٠٨٧٬٦٨١
----٢١٬٨٩٨٬٠٢٤

كان إستحقاق الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة كما في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٨كما يلي:

الموجودات المالية
نقد وما في حكمه
ذمم مدينة ،بالصافي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر
إستثمارات في شركات حليفة
أرصدة مدينة أخرى
مجموع الموجودات

المطلوبات المالية

ذمم وأرصدة دائنة أخرى
قروض بنكية
مجموع المطلوبات

٤٫٧٥٠٫٩٧٨
١٨٧٫٥٠٠
٤٫٩٣٨٫٤٧٨

١٫٢٨٠٫٧٢٦
٢٫٥٠٠٫٠٠٠
٣٫٧٨٠٫٧٢٦

----

٦٫٠٣١٫٧٠٤
٢٫٦٨٧٫٥٠٠
٨٫٧١٩٫٢٠٤
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شركة بيرزيت لﻸدوية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
رام ﷲ –فلسطين
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
 -٢٦إدارة المخاطر "تتمة"
مخاطر أسعار اﻷسهم
تنتج مخاطر أسعا ر اﻷسهم عن التغير في القيمة العادلة لﻺستثمارات في اﻷسهم .تعمل المجموعة على إدارة هذه المخاطر عن طريق
تنويع اﻹستثمارات في مناطق جغرافية وقطاعات إقتصادية مختلفة.

٣٨

يبين الجدول التالي التغير في القيمة العادلة نتيجة للتغيرات المحتملة والممكنة في أسعار اﻷسهم مع بقاء جميع المؤثرات اﻷخرى ثابتة:
التغير في المؤشر

اﻷثر على قائمة الدخل
دوﻻر أمريكي

اﻷثر على حقوق الملكية
دوﻻر أمريكي

%١٠ ±

٧٣٥٬٨٥٩ ±

٧٣٥٬٨٥٩ ±

٢٬١٨٣٬٢٣٨ ±

٢٬١٨٣٬٢٣٨ ±

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل
قائمة الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل
%١٠ ±
الشامل اﻵخر

مخاطر أسعار الفائدة
يوجد على المجموعة التزامات خاضعة للفوائد بمبالغ غير مادية.
مخاطر التشغيل
تمثل مخاطر المجموعة مخاطر حدوث خس�ائر مباش�رة أو غير مباش�رة نتيجة فش�ل معين ناتج عن التطبيقات التكنولوجية أو العمليات
أو أخطاء الموظفين .تعمل المجموعة على التقليل من حدوث هذه المخاطر ما أمكن من خﻼل إطار من الس��ياس��ات واﻹجراءات لتقييم
ومراقبة وإدارة هذه المخاطر .تش����مل مراقبة هذه المخاطر العمل على مراقبة جودة اﻹنتاج والفص����ل الفعال للواجبات والص����ﻼحيات
وإجراءات المطابقة ،باﻹض افة إلى زيادة وعي الموظفين بهذه المخاطر وطرق تقييمها.
مخاطر أخرى
تش��مل المخاطر اﻷخرى مخاطر عدم الوفاء بالمتطلبات الرقابية والمخاطر القانونية ومخاطر الس��معة .يتم الس��يطرة على مخاطر عدم
الوفاء بالمتطلبات الرقابية من خﻼل إطار من الس����ياس����ات واﻹجراءات المتعلقة باﻻنض����باط والمتابعة .يتم إدارة مخاطر الس����معة من
خﻼل فحص منتظم للعوامل المتعلقة بسمعة المجموعة باﻹضافة إلى إصدار تعليمات وسياسات خاصة حيث ما كان ذلك مﻼئماً.
إدارة مخاطر رأس المال
تقوم المجموعة بإدارة رأس المال لض����مان اس����تمراريتها وتعظيم العائد للمس����اهمين .يتكون هيكل رأس����مال المجموعة من حقوق الملكية
العائدة لمساهمي المجموعة والمتمثلة في رأس المال ،اﻹحتياطيات واﻷرباح المستبقاة كما ظهرت في القوائم المالية.

٣٩
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شركة بيرزيت لﻸدوية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
رام ﷲ –فلسطين
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
 -٢٧التزامات طارئة
على المجموعة بتاريخ القوائم المالية التزامات طارئة على شكل كفاﻻت بنكية بمبلغ  ٥٦٠٫٠٠٠دوﻻر أمريكي.
هنالك أربع قضايا مرفوعة على المجموعة بمبلغ  ٥٥٫٢٣٤دوﻻر أمريكي وذلك مقابل مطالبات عمالية .في رأي المستشار القانوني
للمجموعة ،فإنه لن يترتب على المجموعة أية مبالغ إضافية بسبب التغطية التأمينية لمثل هذه الحاﻻت وبالتالي فليس هنالك حاجة
لتكوين مخصص خسائر لهذه القضايا.
 -٢٨أحداث ﻻحقة
ﻻحقا لتاريخ القوائم المالية الموحدة ،تم اﻹعﻼن من قبل منظمة الصحة العالمية عن فايروس كورونا )كوفيد  (١٩ -كوباء عالمي
)جائحة( ،حيث من المتوقع أن يكون لهذا الوباء آثار إقتصادية مختلفة خﻼل سنة  ٢٠٢٠على جميع القطاعات اﻹقتصادية ومن ضمنها
قطاع اﻷدوية والشركات الصناعية .حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة ،لم تستطع إدارة الشركة تقدير حجم اﻷثرعلى القوائم
المالية للسنة المالية التي ستنتهي في  ٣١كانون اﻻول  ٢٠٢٠وتتوقع بأن يكون اﻷثر غير جوهري.
-٢٩قياس القيمة العادلة
إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ﻻ تظهر بالقيمة العادلة في القوائم المالية ﻻ تختلف بشكل جوهري عن قيمتها
الدفترية.
فيما يلي وصف للطرق واﻻفتراضات المستخدمة لتحديد القيم العادلة لﻸدوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة في القوائم المالية:
اﻷدوات المالية التي تقارب قيمتها العادلة القيمة الدفترية ،وهي الموجودات والمطلوبات المالية النقدية أو التي لها فترة إستحقاق
قصيرة )أقل من ثﻼثة أشهر( وتكون قيمتها الدفترية مقاربة لقيمتها العادلة.
اﻷدوات المالية ذات سعر الفائدة الثابت -يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة والتي لها
سعر فائدة ثابت عن طريق مقارنة التدفقات النقدية المخصومة بإستخدام أسعار الفائدة السوقية عند إدراجها أول مرة مع اﻷسعار
السوقية الحالية ﻷدوات مالية مشابهة.
يوضح الجدول التالي تحليﻼً لﻸدوات المالية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة بعد تاريخ اﻹعتراف المبدئي  ،والتي تم تجميعها في
ثﻼثة مستويات تبعا ً لمدى إمكانية قياس القيمة العادلة.
 قياس القيمة العادلة من المستوى  : ١وهي المدخﻼت المستنبطة من اﻷسعار المدرجة )غيـر المعدّلة( لموجودات أو مطلوباتمطابقة في أسواق نشطة والتـي يمكن للمنشأة الحصول عليها في تاريخ القياس؛
 قياس القيمة العادلة من المستوى  : ٢وهي المدخﻼت المستنبطة من البيانات عدا عن اﻷسعار المدرجة المستخدمة في المستوى ١والمﻼحظة للموجودات أو المطلوبات ،سواء بطريقة مباشرة أو غيـر مباشرة؛ و
 قياس القيمة العادلة من المستوى  : ٣وهي مدخﻼت للموجودات أو المطلوبات ﻻ تعتمد على أسعار السوق الملحوظة.إن بعض الموجودات المالية مقيمة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة مالية ،والجدول التالي يوضح معلومات حول كيفية تحديد القيمة
العادلة لهذه الموجودات المالية )طرق التقييم والمدخﻼت المستخدمة( .
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شركة بيرزيت لﻸدوية
المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
رام ﷲ –فلسطين

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

القيمة العادلة
 ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
) دوﻻر أمريكي(
٧٬٣٥٨٬٥٩٣

٢٠١٩
الموجودات المالية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل )مدرجة(

 -٢٩قياس القيمة العادلة "تتمة"
مستوى القيمة
العادلة
المستوى اﻷول

١٠٬٧٩٨٬٨٠٧
١١٬٠٣٣٬٥٧٥

أسهم شركات مدرجة

أسهم شركات غير مدرجة

المجموع

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر:
المستوى اﻷول
المستوى الثاني

٢٩٬١٩٠٬٩٧٥

٤١

طـريقة التقييم
والمدخﻼت المستخدمة
اﻷسعار المعلنة في
اﻷسواق المالية

اﻷسعار المعلنة في
اﻷسواق المالية
مقارنتها بالقيمة السوقية
ﻷداة مالية مشابهة

مدخﻼت هامة غير العﻼقة بين المدخﻼت
الهامة غير الملموسة
ملموسة
والقيمة العادلة
ﻻ ينطبق

ﻻ ينطبق
ﻻ ينطبق

ﻻ ينطبق

ﻻ ينطبق
ﻻ ينطبق
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المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة
رام ﷲ –فلسطين

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

القيمة العادلة
 ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨
) دوﻻر أمريكي(
١٠٫٤٥٨٫٨٨٥

٢٠١٨
الموجودات المالية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل )مدرجة(

 -٢٩قياس القيمة العادلة "تتمة"
مستوى القيمة
العادلة
المستوى اﻷول

٦٫٣٨١٫٩٢٠
١٠٫٤٩٥٫٢٤٧

أسهم شركات مدرجة

أسهم شركات غير مدرجة

المجموع

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر:
المستوى اﻷول
المستوى الثاني

٢٧٬٣٣٦٬٠٥٢

لم تكن هناك تحويﻼت بين المستوى اﻷول والمستوى الثاني خﻼل العامين  ٢٠١٩و.٢٠١٨

٤٢

ﻻ ينطبق

ﻻ ينطبق

ﻻ ينطبق

مدخﻼت هامة غير العﻼقة بين المدخﻼت
ملموسة
الهامة غير الملموسة
والقيمة العادلة
في ﻻ ينطبق

طـريقة التقييم
والمدخﻼت المستخدمة
اﻷسعار المعلنة
اﻷسواق المالية

اﻷسعار المعلنة في ﻻ ينطبق
اﻷسواق المالية
مقارنتها بالقيمة السوقية ﻻ ينطبق
ﻷداة مالية مشابهة
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