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مقدمة
وشــركاتھا لمســاھمة العامة المحدودة  الألدویةلشــركة بیرزیت المرفقة  الموحدةالموجزةقمنا بمراجعة قائمة المركز المالي

"المجموـعة")  الـتابـعة ً ــائر٢٠٢٢حزیران٣٠كـما في (مـعا ـلدـخل االموجزة الموـحدة، وـقائـمة وـكل من ـقائـمة األرـباح أو الخســ
الملكیة التغیرات في حقوق ، وقائمة٢٠٢٢حزیران  ٣٠لفترتي الثالثة أشـھر والسـتة أشـھر المنتھیة في الموجزة الموحدةالشـامل  

ــلفتالموجزة الموحدةالتدفقات النقدیةقائمة والموجزة الموحدة أشھر المنتھیة بذلك التاریخ. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد الستةرة  ــ
ــبة الدولي رقم (الموحدةھذه المعلومات المالیة المرحلیة لمعیار المحاســ ــورة عادلة وفقاً ــھا بصــ التقاریر المالیة  –) ٣٤وعرضــ

إلى مراجعتنا.لموحدةاالمرحلیة ت المالیةستنتاج حول ھذه المعلوما إالمرحلیة. إن مسؤولیتنا ھي إبداء  استناداً

المراجعـةأعمالنطاق
دولي حول عملـیات المراجـعة رقم   ار اـل للمعـی اً ا وفـق ا بمراجعتـن د قمـن ا،٢٤١٠لـق ة التي یقوم بـھ ة المرحلـی الـی "مراجـعة المعلوـمات الـم

تقل لل ابات المـس اراتالمالیة المتتضـمن مراجعة المعلومات ".ةمجموعمدقق الحـس تفـس كل رئیـسي من  رحلیة القیام بإجراء االـس ، بـش
ــل ات تحلیلیة وإجراءات مراجعة أخرى، وإتباع إجراءین عن األمور المالیة والمحاسبیةاألشخاص المسؤول . إن نطاق المراجعة أق

ً للمعاییر الدولیــة للتدقیق، وبالتالي، فإنھا الجوھریا تمكننا من الحصول على تأكید حول جمیع األمور من نطاق القیام بالتدقیق وفقاً
، فإننا ال نبدي رأي تدقیق بشأنھا. لتي یمكن إن یبینھا التدقیق. لذاالھامـة ا

ستنتـاجاإل
إلى مراجعتنا إ ــتناداً ، من  المرفقة لم یتم إعدادھا الموحدة، لم یتبین لنا ما یدعونا إلى االعتقاد بأن المعلومات المالیــــــــة المرحلیةسـ

لمعیار المحاسبة الدولي رقم (جمیع النواحي الجوھریة .التقاریر المالیة المرحلیة–) ٣٤، وفقاً

)٢٠٨رخصة رقم (-دیلویت آند توش (الشرق األوسط)
فلسطین–رام هللا

)٢٠٠٢-١٠٩رخصة رقم (–رائد أبو العظام 
٢٠٢٢آب ١٠

األوسط) دیلویت آند توش (الشرق 
عمارة المشرق للتأمین 

حي النھضة، الماصیون
٤٤٧رام هللا، صندوق برید  

فلسطین 

+٩٧٠) ٠(٠٠٤٨٢٩٨٢ھاتف: 
+ ٩٧٠) ٠(٩١٥٣٢٩٥٢فاكس: 

www.deloitte.com













لألدویة المساھمة العامة المحدودة لصناعة شركة بیرزیت 
لھا شركات التابعةالو

إیضاحات حول القوائم المالیة الموجزة الموحدة
٢٠٢٢حزیران٣٠أشھر المنتھیة في الستةلفترة 

٧

عام  -١
،٥٦٢٦٠٠١٢٢شركة عاملة في فلسطین ومسجلة لدى مراقب الشركات تحت رقم  ناعة األدویة المساھمة العامة ھيشركة بیرزیت لص

من أھم غایاتھا تصنیع األدویة واإلتجار بھا.و
. سھما٣٨٬٧٦٤٬٨٩٨ًموزعة علىدوالر٣٨٬٧٦٤٬٨٩٨مبلغ٢٠٢٢حزیران٣٠بلغ رأس مال الشركة كما في 

دوالر ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠على رفع رأس مال الشركة إلى  ٢٠٢٢نیسان  ٢٠المنعقدة بتاریخ  غیر العادیة  ا في جلستھت الھیئة العامة  وافق
دوالر لكل سھم. ١سھم بقیمة اسمیة ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠دوالر موزعة على ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠لیصبح رأس المال المصرح بھ أمریكي

.٢٠٢٢آب٩المرفقة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاریخالموحدةتم اعتماد القوائم المالیة الموجزة

ملخص بأھم السیاسات المحاسبیة -٢
أسس إعداد القوائم المالیة 

ائم إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد المعلومات المالیة المرحلیة متماثلة مع السیاسات المحاسبیة التي تم إتباعھا في إعداد القو
التي أصبحت ساریة المفعول  ،٢٠٢١كانون األول  ٣١للسنة المنتھیة في  للشركةالمالیة المدققة   التالیة  باستثناء المعاییر والتعدیالت 

من  .٢٠٢٢كانون الثاني ١إعتباراً

المعاییـر المحاسبیة الجدیدة والمعدلة  

لسیاسات متماثلة مع ا٢٠٢٢حزیران  ٣٠إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في اعداد المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة للفترة المنتھیة في  
. ومع ذلك، تـم اتبـاع معاییر التقاریر المالیة ٢٠٢١كانون األول٣١المحاسبیة التي تم اتباعھا في إعداد القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 

المعلومات  في اعداد٢٠٢١كانون الثاني  ١الدولیة المعدلة التالیة والتي أصبحت ساریة المفعول للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد  
والتي لم تؤثر بشكل جوھري على المبالغ واالفصاحات الواردة في المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة  ،للشركةالمالیة المرحلیة الموجزة  
بأنھ قد یكون لھا تأثیر على المعالجــة المحاسبیـــة للمعامــالت والترتیبات المستقبلیـة.،للفترة والسنوات السابقة علماً

تصنیف االلتزامات كمتداولة أو غیر متداولة -) ١تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (
) تؤثر فقط على عرض االلتزامات في قائمة المركز المالي كمتداولة أو  ١إن التعدیالت التي أجریت على معیار المحاسبة الدولي رقم (

االعتراف بأي أصل أو التزام أو إیرادات أو مصاریف، أو المعلومات التي تم اإلفصاح عنھا حول غیر متداولة ولیس على قیمة أو توقیت  
تلك البنود.

توضح التعدیالت أن تصنیف االلتزامات كمتداولة أو غیر متداولة یستند إلى الحقوق القائمة في نھایة فترة التقریر، وتحدد أن التصنیف 
كما توضح أن الحقوق تعد قائمة إذا تم االلتزام ،نت المنشأة ستمارس حقھا في تأجیل تسویة االلتزامال یتأثر بالتوقعات حول ما إذا كا 

ـ "التسویة" لتوضح أنھا تشیر إلى تحویل النقد أو أدوات حقوق الملكیة أو األصول ا ألخرى  بالتعھدات في نھایة فترة التقریر، وتقدم تعریفًا ل
أو الخدمات إلى الطرف المقابل .

مرجع إلطار المفاھیم –) ٣تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
ث التعدیالت المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ( من إطار سنة ٢٠١٨) بحیث یشیر إلى اإلطار المفاھیمي لسنة ٣تُحدِّ . كما ١٩٨٩بدالً

،)٣٧متطلبًا یتعلق بااللتزامات المحددة ضمن نطاق معیار المحاسبة الدولي رقم ()  ٣أنھا تضیف إلى المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
) لتحدید ما إذا كان ھناك التزام قائم في تاریخ االستحواذ نتیجة ألحداث  ٣٧وھو أن تطبق المنشأة المستحوذة معیار المحاسبة الدولي رقم (

لجن تفسیر  نطاق  ستندرج ضمن  التي  للضریبة  بالنسبة  رقم (سابقة.  الدولیة  المالیة  التقاریر  تفسیرات  المنشأة ٢١ة  تُطبق  الرسوم،   :(
) لتحدید ما إذا كان الحدث الملزم الذي نتج عنھ التزام بسداد الضریبة قد ٢١المستحوذة تفسیر لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة رقم (

. وقع بحلول تاریخ االستحواذ

بأن المنشأة المستحوذة ال تعترف بالموجودات المحتملة المستحوذ علیھا في اندماج األعمال. ا صریحاًوأخیراً، تضیف التعدیالت بیانً
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ملخص بأھم السیاسات المحاسبیة (تتمة) -٢

(تتمة)المعاییـر المحاسبیة الجدیدة والمعدلة 

تكلفة الوفاء بالعقد -العقود المثقلة  -) ٣٧تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (
كالیف تنص التعدیالت أن "تكلفة الوفاء" بالعقد تشمل "التكالیف التي تتعلق مباشرة بالعقد". تتكون التكالیف المتعلقة مباشرة بالعقد من الت

وتوزیع التكالیف األخرى التي تتعلق مباشرة بتن  فیذ اإلضافیة للوفاء بھذا العقد (على سبیل المثال العمالة المباشرة أو المواد المباشرة) 
عقد). بالالعقد (على سبیل المثال توزیع مصاریف االستھالك ألحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات المستخدمة في الوفاء 

المنشأة فیھا بكافة التزاماتھا كما في بدایة فترة التقریر السنوي التي تطبق فیھا المنشأة ا لتعدیالت  تطبق التعدیالت على العقود التي لم تِف
من ذلك، یتعین على المنشأة االعتراف باألثر التراكمي لتطبیق التعدیالت مبدئیاًللمرة   كتعدیل األولى. ال یتم تعدیل أرقام المقارنة. وبدالً

للرصید االفتتاحي لألرباح المدورة أو أي بند آخر من بنود حقوق الملكیة، كما ھو مالئم، في تاریخ التطبیق األولي. 

المتحصالت قبل االستخدام المقصود. -) الممتلكات واآلالت والمعدات  ١٦لمحاسبة الدولي رقم (تعدیالت على معیار ا
ً لالستخدام من تكلفة أي بند ال تسمح التعدیالت بخصم أي عائدات ناتجة من بیع األصناف التي تم إنتاجھا قبل أن یصبح ھذا األصل متاحا

ات المحققة أثناء إحضار األصل إلى الموقع والحالة التشغیلیة الالزمة لھ إلنجاز األعمال من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات، أي العائد
تعترف المنشأة بعائدات تلك المبیعات إلى جانب التكالیف ذات الصلة ضمن الربح أو الخسارة. ،بالطریقة التي تستھدفھا اإلدارة. وبالتالي

) "المخزون". ٢وتقیس المنشأة تكلفة ھذه البنود وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم (

) ذلك على أنھ تقییم ١٦(رقموليتوضح التعدیالت أیضا معنى "اختبار ما إذا كان األصل یعمل بشكل سلیم". ویحدد معیار المحاسبة الد
. لما إذا كان األداء الفني والمادي لألصل یمكن استخدامھ في إنتاج أو تورید السلع أو الخدمات أو تأجیرھا لآلخرین أو ألغراض إداریة

والتكلفة المدرجة في الربح ینبغي أن تفصح القوائم المالیة عن قیمة العائدات،وإذا لم یتم عرضھا بشكل منفصل في قائمة الدخل الشامل
أو الخسارة والتي تتعلق ببنود منتجة ولیست إحدى مخرجات األنشطة االعتیادیة للمنشأة، وأي بند (بنود) یتضمن تلك العائدات والتكلفة  

. في قائمة الدخل الشامل

حضارھا إلى الموقع والحالة التشغیلیة الالزمة  تطبق التعدیالت بأثر رجعي، ولكن فقط على بنود الممتلكات واآلالت والمعدات التي تم إ
منشأة لھا إلنجاز األعمال بالطریقة التي تستھدفھا اإلدارة في أو بعد بدایة الفترة األولى المعروضة في القوائم المالیة التي تطبق فیھا ال

. التعدیالت للمرة األولى

لي للتعدیالت كتعدیل على الرصید االفتتاحي لألرباح المدورة (أو أي بند آخر ینبغي على المنشأة االعتراف باألثر التراكمي للتطبیق األو
.من بنود حقوق الملكیة، كما ھو مالئم) في بدایة تلك الفترة األولى المعروضة

٢٠٢٠- ٢٠١٨التحسینات السنویة للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 
تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ألول مرة  –) ١المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

للشركة التابعة التي تصبح اول شركة تطبق التعدیل بعد شركتھا األم فیما یتعلق بالمحاسبة عن فروق الترج  اضافیاً مة  یقدم التعدیل إعفاًء
أ) ضمن المعیار الدولي ١٦ء المنصوص علیھ في الفقرة (د.المتراكمة. نتیجة لھذا التعدیل، یمكن اآلن للشركة التابعة التي تستخدم اإلعفا 

قیاس فروق الترجمة التراكمیة لجمیع العملیات األجنبیة بالقیمة الدفتریة التي سیتم إدراجھا في ١للتقاریر المالیرة رقم ( ) أن تختار ایضاً
األم   تاریخ انتقال الشركة  على  بناًء للشركة األم،  إذا لم یتم إجراء  القوائم المالیة الموحدة  المالیة،  للتقاریر  الدولیة  الى تطبیق المعاییر 

تعدیالت على اجراءات التوحید واآلثار المترتبة على اندماج األعمال التي استحوذت الشركة  
لمنصوص علیھ في األم من خاللھا على الشركة التابعة. یُتاح للشركة الزمیلة او المشروع المشترك خیار مماثل باالستفادة من اإلعفاء ا

أ). ١٦الفقرة (د.
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ملخص بأھم السیاسات المحاسبیة (تتمة) -٢
(تتمة)المعاییـر المحاسبیة الجدیدة والمعدلة 

): األدوات المالیة ٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
اذا كان االعتراف بااللتزام المالي، تقوم المنشأة بتضمین الرسوم المدفوعة في المئة" لتحدید ما  ١٠یوضح التعدیل انھ عند تطبیق اختبار "

او المستلمة فقط بین المنشأة (المقترض) والمقرض، بما في ذلك الرسوم المدفوعة او المستلمة سواء من المنشأة او المقرض نیابة عن 
تحدث في أو بعد التاریخ الذي تطبق فیھ المنشأة التعدیل للمرة األولى.الغیر. یُطبق التعدیل بأثر مستقبلي على التعدیالت والمبادالت التي 

الزراعة  –٤١معیار المحاسة الدولي رقم 
) للمنشآت إلستبعاد التدفقات النقدیة للضرائب عند قیاس القیمة العادلة. یعمل ھذا٤١یلغي التعدیل متطلب معیار المحاسبة الدولي رقم (

القیمة  )، قیاس١٣) مع متطلیات المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٤١القیمة العادلة في معیار المحاسبة الدولي (على مواءمة قیاس  
ومعدالت الخصم وتمكین المعدین من تحدید ما اذا كانوا سیستخدمون التدفقات النق  دیة  العادلة، الستخدام التدفقات النقدیة المتسقة داخلیاً

خصم الضرائب او بعد الضریبة ومعدالت الخصم ألفضل سعرعادل لقیاس القیمة.ومعدالت الخصم قبل

یتم تطبیق التعدیل بأثر مستقبلي، اي لقیاس القیمة العادلة في او بعد التاریخ الذي تقوم فیھ المنشأة بتطبیق التعدیل. 



لألدویة المساھمة العامة المحدودة لصناعة شركة بیرزیت 
لھا شركات التابعةالو
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١٠

السیاسات المحاسبیة (تتمة) ملخص بأھم -٢
(تتمة)المعاییـر المحاسبیة الجدیدة والمعدلة 

معاییر صادرة وغیر ساریة المفعول 
، لم تطبق المجموعة المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة التالیة الجدیدة والمعدلة الصادرة المرفقةالموحدة  الموجزةكما في تاریخ القوائم المالیة  

ساریة المفعول بعد: ولكنھا غیر 

تاریخ السریان المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة 
) عقود التأمین (بما في ذلك تعدیالت حزیران  ١٧المعیار الدولي للتقاریر المالیة (

)) ١٧على المعیار الدولي للتقاریر المالیة (٢٠٢٠
المالیة   للتقاریر  الدولي  المعیار  التأمین  ١٧(رقم  یحدد  بعقود  االعتراف  مبادئ   (

رقموقیاسھا وعرضھا واإلفصاح عنھا ویحل محل المعیار الدولي للتقاریر المالیة
) عقود التأمین. ٤(

عاماً، یتم تعدیلھ لعقود التأمین  ١٧(رقمیحدد المعیار الدولي للتقاریر المالیة ) نموذجاً
میزات المشاركة المباشرة، الموصوف على انھ نھج الرسوم المتغیرة یتم تبسیط مع

ة باستخدام یالنموذج العام إذا تم استیفاء معاییر معینة عن طریق قیاس االلتزام بالتغط
نھج تخصیص االقساط. 

یستخدم النموذج العام االقتراضات الحالیة لتقدیر المبلغ والتوقیت وعدم التأكد من  
فقات النقدیة المستقبلیة ویقیس بشكل صریح تكلفة عدم التأكد. یأخذ في االعتبار  التد

أسعار الفائدة في السوق وتأثیر خیارات وضمانات حاملي الوثائق. 

، أصدر المجلس تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة ٢٠٢٠في حزیران  
تم١٧(رقم   التي  التنفیذ  وتحدیات  المخاوف  لمعالجة  المعیار )  نشر  بعد  تحدیدھا 

). تؤجل التعدیالت تاریخ التطبیق االولي للمعیار الدولي  ١٧الدولي للتقاریر المالیة (
المالیة رقم ( الدولي للتقاریر  التعدیالت) الى فترات اعداد ١٧للمعیار  ) (متضمناً

ھ،  . وفي الوقت نفس ٢٠٢٣التقاریر السنویة التي تبدأ في او بعد اول كانون الثاني  
الدولي إلعداد التقاریر   المعیار  تطبیق  المؤقت من  لإلعفاء  تمدیداً المجلس  أصدر 

) التي ٤(رقم  ) (تعدیالت على المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ٩المالیة رقم (
تمدد تاریخ انتھاء االعفاء الثابت والمؤقت من تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

) إلى فترات التقاریر السنویة ٤(رقممعیار الدولي للتقاریر المالیة) في ال٩رقم (
. ٢٠٢٣التي تبدا في او بعد أول كانون الثاني 

لغرض متطلبات االنتقال، یكون تاریخ التطبیق األولي ھو بدایة فترة اعداد التقاریر  
تقال ھو بدایة  السنویة التي تطبق فیھا المنشأة المعیار للمرة األولى، ویكون تاریخ االن

الفترة التي تسبق مباشرة تاریخ التطبیق األولي. 

للفترات  بأثر رجعي  یتم تطبیق التعدیالت 
كانون الثاني ١السنویة التي تبدأ في او بعد  

لم یكن ذلك غیر عملي، وفي ٢٠٢٣ ما   ،
الرجعي  األثر  نھج  تطبیق  یتم  الحالة  ھذه 

المعدل او نھج القیمة العادلة. 
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١١

ملخص بأھم السیاسات المحاسبیة (تتمة) -٢
(تتمة)المعاییـر المحاسبیة الجدیدة والمعدلة 

تاریخ السریان المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة 
الدولي رقم  ) ومعیار المحاسبة  ١٠تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

): بیع او مشاركة الموجودات بین مستثمر وشركتھ الزمیلة او مشروعھ المشترك. ٢٨(
) وعلى المعیار الدولي ١٠إن التعدیالت التي أجریت على معیار المحاسبة الدولي رقم (

) تعالج الحاالت التي یكون فیھا بیع أو المساھمة بأصول بین ٢٨للتقاریر المالیة رقم (
على أن األرباح  المستثمر و شركتھ الزمیلة أو مشروعھ المشترك. تنص التعدیالت تحدیداً

التابعة التي ال تنطوي على نشاط   الناتجة عن فقدان السیطرة على الشركة  أو الخسائر 
معالج  یتم  والتي  مشترك  مشروع  أو  زمیلة  شركة  مع  معاملة  في  محاسبیاًتتجاري  ھا 

عتراف بھا ضمن ربح أو خسارة الشركة األم فقط  باستخدام طریقة حقوق الملكیة، یتم اإل
في حدود حصص المستثمرین من غیر ذوي العالقة في تلك الشركة الزمیلة أو المشروع 
المشترك. وبالمثل، فإن األرباح والخسائر الناتجة عن إعادة قیاس اإلستثمارات المحتفظ 

مش أو  زمیلة  شركة  أصبحت  سابقة (والتي  تابعة  شركة  أي  في  یتم بھا  مشترك  روع 
المحاسبة عنھا باستخدام طریقة حقوق الملكیة) یتم اإلعتراف بھا ضمن ربح أو خسارة 
الشركة األم السابقة فقط في حدود حصص المستثمرین من غیر ذوي العالقة في الشركة  

الزمیلة الجدیدة أو المشروع المشترك الجدید.

یسمح   بعد.  السریان  تاریخ  یُحدد  لم 
بكر بالتطبیق الم

الدولي ( المحاسبة  معیار  على  غیر  – )  ١تعدیالت  أو  كمتداولة  اإللتزامات  تصنیف 
متداولة 

) تؤثر فقط على عرض ١إن التعدیالت التي أجریت على معیار المحاسبة الدولي رقم (
االلتزامات في قائمة المركز المالي كمتداولة او غیر متداولة ولیس على قیمة او توقیت  
االعتراف بأي أصل او التزام او ایرادات او مصاریف، او المعلومات التي تم االفصاح  

عنھا حول تلك البنود.

على  رجعي  بأثر  التعدیالت  تطبق 
١الفترات السنویة التي تبدأ في او بعد  

الثاني   السماح  ٢٠٢٣كانون  مع   ،
بالتطبیق المبكر 

تصنیف   ان  التعدیالت  الحقوق توضح  الى  یستند  متداولة  غیر  او  كمتداولة  االلتزامات 
القائمة في نھایة فترة التقریر، وتحدد ان التصنیف ال یتأثر بالتوقعات حول ما اذا كانت  
المنشأة ستمارس حقھا في تأجیل تسویة االلتزام، كما توضح أن الحقوق تعد قائمة إذا تم  

لـ "التسویة" لتوضح انھا تشیر االلتزام بالتعھدات في نھایة فترة التقریر ، وتقدم تعریفاً
الخدمات إلى الطرف   الى تحویل النقد او ادوات حقوق الملكیة أو األصول األخرى أو 

المقابل.

) عرض القوائم المالیة وبیان الممارسة  ١(رقم تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 
اإلفصاح عن  –) إصدار األحكام النسبیة  ٢(رقمللمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

السیاسات المحاسبیة  
) فیما یتعلق باالفصاح عن السیاسات ١تغیر التعدیالت متطلبات معیار المحاسبة الدولي (

مصط التعدیالت  تستبدل  الجوھریة"  المحاسبیة.  المحاسبیة  السیاسة  لح "معلومات 
اذا   مھمة  المحاسبیة  السیاسة  معلومات  تعتبر  الھامة".  المحاسبیة  بمصطلح "السیاسات 
الى جنب مع المعلومات األخرى المدرجة في القوائم المالیة   كان، عند النظر الیھا جنباً

التي   القرارات  على  تؤثر  ان  معقول  بشكل  المتوقع  من  المستخدمون  للمنشأة،  یتخذھا 
االساسیون للقوائم لألغراض العامة على اساس تلك القوائم المالیة.

الثاني  ١ السماح ٢٠٢٣كانون  مع   ،
بأثر  تطبیقھ  ویتم  المبكر  بالتطبیق 

رجعي. 

رقمبیان الممارسةیالت ال تحتوي تعد
إلعداد  ٢( الدولیة  المعاییر  على   (

او   سریان  تاریخ  على  المالیة  التقاریر 
متطلبات انتقالیة.
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١٢

ملخص بأھم السیاسات المحاسبیة (تتمة) -٢
(تتمة)المعاییـر المحاسبیة الجدیدة والمعدلة 

تاریخ السریان المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة 
) لتوضیح ان معلومات ١تعدیل الفقرات الداعمة في معیار المحاسبة الدولي رقم (كما تم 

السیاسة المحاسبیة التي تتعلق بالمعامالت غیر المادیة او االحداث او الظروف األخرى 
غیر مھمة وال یلزم االفصاح عنھا. قد تكون معلومات السیاسة المحاسبیة جوھریة بسبب  

المعامالت ذات الصلة المبالغ طبیعة  حتى لو كانت  أو األحداث أو الظروف األخرى، 
بالمعامالت   المتعلقة  المحاسبیة  السیاسة  معلومات  كل  لیست  ذلك،  ومع  جوھریة.  غیر 

المادیة أو األحداث أو الظروف األخرى ھي جوھریة بحد ذاتھا. 

إرشادات وامثلة لشرح وإثبات تطبیق "عملیة األھمیة ا لنسبیة  وضع مجلس المعاییر ایضاً
) الخاص بالمعاییر الدولیة ٢المكونة من أربع خطوات" الموضحة في بیان الممارسة (

إلعداد التقاریر المالیة.

السیاسات المحاسبیة، والتغیرات في  –)  ٨(رقم تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  
ة  یبتعریف التقدیرات المحاس–التقدیرات المحاسبیة واألخطاء 

تستبدل التعدیالت تعریف التقدیرات المحاسبیة بتعریف التغییر في التقدیرات المحاسبیة.  
بموجب التعریف الجدید، فإن التقدیرات المحاسبیة ھي "المبالغ النقدیة في القوائم المالیة  

التي تخضع لعدم التأكد من القیاس" 

الثاني  ١ السماح ٢٠٢٣كانون  مع   ،
بالتطبیق المبكر. 

حذف بمفھوم  تم  المجلس  احتفظ  ذلك،  ومع  المحاسبیة.  التقدیرات  في  التغییر  تعریف 
التغییرات في التقدیرات المحاسبیة في المعیارمع التوضیحات التالیة:  

ال یعتبر التغییر في التقدیر المحاسبي الناتج عن معلومات جدیدة او تطورات جدیدة -
لخطأ.  تصحیحاً

التغییر في احد  - التقدیر إن تأثیرات  أو أسلوب القیاس المستخدم لتطویر  المدخالت 
المحاسبي ھي تغییرات في التقدیرات المحاسبیة إذا لم تكن ناتجة عن تصحیح أخطاء 

الفترة السابقة 

) الى اإلرشادات الخاصة بتنفیذ معیار المحاسبة الدولي ٥و  ٤أضاف المجلس مثالین (
(مثال  س  ل) المصاحب للمعیار. حذف المج ٨( واحداً في ٣مثاالً ) ألنھ قد یسبب ارتباكاً

ضوء التعدیالت. 
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١٣

"تتمة" ملخص بأھم السیاسات المحاسبیة ٢-

. ": "التقاریر المالیة المرحلیة)٣٤(لمتطلبات المعیار المحاسبي الدولي رقمالموحدة وفقاًالموجزةتم إعداد القوائم المالیة

لمبدأ التكلفة التاریخیة، فیما عدا االستثمارات العقاریة والموجودات المالیة التي تم قیاسھا الموجزة الموحدة وفقاًالمالیةتم إعداد القوائم  
بالقیمة العادلة. إن التكلفة التاریخیة بصفة عامة تمثل القیمة العادلة للثمن المحدد المقدم مقابل تبادل الموجودات.

التي یتم  الموحدة  السنویةالمالیة الموجزة الموحدة المرفقة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالیةال تتضمن القوائم  
للمعایر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة   كانون األول  ٣١ویجب قراءتھا بالرجوع للقوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  إعدادھا وفقاً

المتوقعة نتائجللمؤشرا٢٠٢٢ًحزیران٣٠أشھر المنتھیة في  الستةلیس من الضروري أن تعتبر نتائج فترة  ،لى ذلكإضافة إ.٢٠٢١
.٢٠٢٢كانون األول ٣١لسنة التي ستنتھي في ل

غیر منتظمة ومحددة خالل السنة المالیة یتم تقدیرھا أو تأجیلھا في القوائم المالیة الموجزة ةبصورمجموعةإن المصاریف التي تتكبدھا ال
إذا كان من المالئم عمل ذلك. 

من أرباح الفترة الحالیة، حیث أن ھذه القوائم مرحلیة وإن باقتطاع االحتیاطي القانوني حسب أحكام قانون الشركاتالمجموعةلم تقم  
راؤھا في نھایة السنة المالیة.اإلقتطاعات یتم اج 

. مجموعةعملة إظھار القوائم المالیة للالعملة الوظیفیة للشركة األم وھو إن الدوالر األمریكي ھو 
القوائم المالیةأسس توحید

دویة المساھمة العامة المحدودة ومن القوائم المالیة تتألف القوائم المالیة الموجزة الموحدة من القوائم المالیة الخاصة بشركة بیرزیت لأل
المحدودة، شركة   فیھا الشركة حق السیطرة وھي (شركة فلسطین للطباعة والنشر المساھمة الخصوصیة  لشركاتھا التابعة التي تمتلك 

ودة).میدكس للتجھیزات الطبیة المساھمة الخصوصیة المحدودة، وشركة بترا فارم المساھمة الخصوصیة المحد
تتحقق السیطرة عندما یكون للشركة:

القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بھا.·
نشوء حق للشركة في العوائد المتغیرة نتیجة الرتباطھا بالمنشأة المستثمر بھا، و ·
القدرة على التحكم في المنشأة المستثمر بھا بغرض التأثیر على عوائد المستثمر.·

بإعادة تقییم ما إذا كانت تـسیطر على أي من المنـشآت المـستثمر بھا أم ال، وما إذا كانت الحقائق والظروف تـشیر إلى حدوث  تقوم الـشركة 
تغیرات على واحد أو أكثر من عناصر السیطرة المشار إلیھا أعاله.

التـصویت بھا، فیكون للـشركة الـسیطرة  عندما تقل حقوق التـصویت الخاـصة بالـشركة في أي من المنـشآت المـستثمر بھا عن أغلبیة حقوق
على تلك المنـشأة المـستثمر بھا عندما تكون حقوق التـصویت كافیة لمنحھا قدرة عملیة لتوجیھ األنـشطة ذات الـصلة بالمنـشأة المـستثمر بھا 

بشكل منفرد.

للشركة حقوق التصویت في المنشأة المستثمر بھا أم  تأخذ الشركة بعین االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقییم ما إذا كان 
لمنحھا السیطرة. تشمل تلك الحقائق والظروف ما یلي: ال بشكل كاٍف

حجم حقوق التصویت التي تمتلكھا الشركة بالنسبة لحجم ومدى ملكیة حاملي حقوق التصویت اآلخرین.·
خرى.رین واألطراف األلة التي یمتلكھا حاملي حقوق التصویت اآلخ محقوق التصویت المحت·
الحقوق الناشئة من الترتیبات التعاقدیة األخرى، و·
ــطة ذات الصــلة وقت  · ــت لدیھا، القدرة الحالیة على توجیھ األنش ــركة لدیھا، أو لیس ــیر إلى أن الش أیة حقائق وظروف إضــافیة قد تش

المساھمین السابقة.الحاجة التخاذ قرارات، بما في ذلك كیفیة التصویت في اجتماعات  

تبدأ عملیة توحید الشــركة التابعة عندما تحصــل الشــركة على الســیطرة على تلك الشــركة التابعة، بینما تتوقف تلك العملیة عندما تفقد 
الـشركة الـسیطرة على الـشركة التابعة، وعلى وجھ الخـصوص، یتم تـضمین إیرادات ومـصاریف الـشركة التابعة المـستحوذة أو المـستبعدة

من تاریخ حصـول الشـركة على حق السـیطرة حتى التاریخ الذي تنقطع فیھ سـیطرة الشـركة رباح او الخسـائرخالل السـنة في قائمة األ
على الشركة التـابعة.
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١٤

"تتمة" ملخص بأھم السیاسات المحاسبیة-٢

"تتمة"القوائم المالیةأسس توحید

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

ــیطرة. حیثما لزم األمر، یتم إجراء تعدیالت على القو ــدة األطراف غیر المسـ ــاتھا أرصـ ــیاسـ ائم المالیة للشـــركات التابعة لكي تتالئم سـ
المحاسبیة مع تلك المستخدمة من قبل الشركة.

عن  الناتجة  النقدیة  والتدفقات  والمصاریف  واألرباح  الملكیة  وااللتزامات وحقوق  األصول  ذلك  بما في  المعامالت  جمیع  إستبعاد  یتم 
لھا عند التوحید.المعامالت الداخلیة بین الشركة والشركة التابعة 

: ٢٠٢٢حزیران٣٠التابعة كما في اتفیما یلي تفاصیل الشرك

نسبة الملكیة رأس المال 
٢٠٢١كانون األول ٢٠٢٢٣١حزیران٣٠البلد أمریكي دوالر طبیعة النشاط اسم الشركة 

شركة میدكس للتجھیزات 
الطبیة 

طــبــیــة   مــواد  تــجــارة 
٪ ١٠٠٪ ١٠٠فلسطین ٥٦٥٬٠٠٠ومواد تجمیل

شركة فلسطین للطباعة 
والنشر

٪ ٦٧٪ ٦٧فلسطین ٥٧٣٬٥٠٠طباعة ونشر

ــنــاعــةشركة بترافارم  األدویــة  صــــ
والمنتجات التجمیلیة

٪ ٧٥٪ ٧٥الجزائر ١٥٦٫٧١٥

إدارة المخاطر المالیة -٣
كما في الموحدة  مع تلك السیاسات واألھداف الموضوعة في القوائم المالیة  مجموعةداف إدارة المخاطر المالیة للتتطابق سیاسات وأھ

.٢٠٢١كانون األول ٣١لسنة المنتھیة في ا

األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیـر المؤكـدة-٤

فتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة وكذلك على إقیام اإلدارة باتخاذ تقدیرات والموحدةیتطلب إعداد القوائم المالیة الموجزة 
اإلیرادات والمصاریف المدرجـة. قد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات.والمطلوباتوالموجوداتةقیم

والمصادر لتـي اتخذتھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة، كانت التقدیرات الجوھریة االموحدةالموجزةعند إعداد ھذه القوائم المالیة
. ٢٠٢١كانون األول٣١للسنة المنتھیة في الرئیسیة للتقدیرات غیـر المؤكـدة ھي نفس التقدیرات والمصادر الُمطبقة في القوائم المالیة
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نقد وما في حكمھ  -٥
٢٠٢١كانون األول ٢٠٢٢٣١حزیران٣٠

) مدققة() غیر مدققةمراجعة (
أمریكي دوالرأمریكي دوالر

نقد في الصندوق
ى البنوك:دنقد ل

١٩٣٬٩٨٣١١٢٬٧٣٠

١٬١٨٦٬٩٤١١٬٤٣٤٬٩٥٢بالشیقل االسرائیلي
٥٨١٬٢٧٢٢١١٬٥٤٠بالدینار األردني

(٧١٨٬٧٠٧)٢٬٣٠١٬٢٦٩بالدوالر األمریكي (مكشوف)
١٣٦٬٨٥١٩٤٬٧٢٨عمالت أخرى

٤٬٤٠٠٬٣١٦١٬١٣٥٬٢٤٣

حزیران ٣٠دوالر أمریكي كما في  ٦٨٬٠٣٣یتضمن النقد لدى البنوك مبالغ محجوزة كتأمینات مقابل تسھیالت بقیمة-
. ٢٠٢١كانون األول ٣١دوالر أمریكي كما في ٣٣٦٬٤٩٥مقابل ٢٠٢٢

ذات مخاطر  أرصدة حساباتعلى أنھا الموجزة الموحدةوك كما بتاریخ القوائم المالیةالبنأرصدة النقد لدىتم تقییم جمیع  -
لم  كما ،تصنیف ائتماني عاليمالءة مالیة واالحتفاظ بھا لدى مؤسسات مصرفیة محلیة ذات ائتمانیة منخفضة حیث یتم

على العوامل  األرصدة. لذلك، فإن احتمالیة التخلف عن السداد بناًءھذه ي من ألتخلف عن السداد تاریخیا أي یكن ھناك 
.وغیر جوھریةخسارة تعتبر ضئیلةاحتمالیةوأيمستقبلیةال

ة، بالصافي مدینذمم -٦
٢٠٢١كانون األول ٢٠٢٢٣١حزیران٣٠

) مدققة() مراجعة غیر مدققة(
أمریكي دوالرأمریكي دوالر

٢٠٬٨٨٨٬٠٥٦١٨٬٨١٣٬٧٥٤قطاع عام-مدینون تجاریون  
١٨٬٤٩٨٬٥٠٧١٨٬٠٩٠٬٦٨٧قطاع خاص / أفراد وشركات-مدینون تجاریون  

٣٩٬٣٨٦٬٥٦٣٣٦٬٩٠٤٬٤٤١
(٥٬١٦٤٬٨٤٩)(٥٬١٣٤٬٣٩٨)خسائر إئتمانیة متوقعةینزل :مخصص 

٣٤٬٢٥٢٬١٦٥٣١٬٧٣٩٬٥٩٢صافي مدینون تجاریون
١٬١٥٧٬٦٤٢١٬١٨٥٬٤١٤موظفون مدینون

٣٥٬٤٠٩٬٨٠٧٣٢٬٩٢٥٬٠٠٦

.وال یتم تحصیل فائدة على الذمم التجاریة المدینة القائمةیوما٩٠ًیبلغ متوسط فترة االئتمان للبضاعة المباعة 

كما یلي:ھيخسائر ائتمانیة متوقعةإن الحركة على مخصص 
٢٠٢١كانون األول ٢٠٢٢٣١حزیران٣٠

) مدققة() مراجعة غیر مدققة(
أمریكي دوالرأمریكي دوالر

٥٬١٦٤٬٨٤٩٤٬٩٦٦٬٥٠٨الرصید في بدایة الفترة/ السنة 
٢١٣٬٩٠٤١٧٣٬٧٠٠للسنة /تخصیص للفترة

-(١٧٣٬٢٧٠)ذمم مشطوبة 
٢٤٬٦٤١(٧١٬٠٨٥)فروقات ترجمة الرصید االفتتاحي 

٥٬١٣٤٬٣٩٨٥٬١٦٤٬٨٤٩الرصید في نھایة الفترة/ السنة 
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بضاعة مخزون ال-٧
٢٠٢١كانون األول ٢٠٢٢٣١حزیران٣٠

) ة(مدقق) مراجعة غیر مدققة(
أمریكي دوالرأمریكي دوالر

٤٬٠٧٩٬٩٤٦٣٬٦٣٨٬٠٠٢مواد أولیة
٢٬١٩٢٬٤٩٠٢٬٢٤١٬٢٠٠مواد تعبئة

٦٬٢٤٦٬٤٥١٥٬٢٧١٬٢٢٢بضاعة جاھزة
٩٠٬٥٨٤٥٠٣٬٥٠٥مواد تحت التصنیع

١٢٬٦٠٩٬٤٧١١١٬٦٥٣٬٩٢٩

الموجودات المالیة -٨

األرباح او الخسائر خالل قائمة موجودات مالیة بالقیمة العادلة من –أ 
٢٠٢١كانون األول ٢٠٢٢٣١حزیران٣٠

) ة(مدقق) مراجعة غیر مدققة(
أمریكي دوالرأمریكي دوالر

١١٬٨١٣٬٢٢٨١٢٬٦٧٤٬٩٤٥إستثمارات في أسھم شركات مدرجة
١١٬٨١٣٬٢٢٨١٢٬٦٧٤٬٩٤٥

الشامل اآلخرموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل–ب 
٢٠٢١كانون األول ٢٠٢٢٣١حزیران٣٠

) ة(مدقق) مراجعة غیر مدققة(
أمریكي دوالرأمریكي دوالر

١٦٬٨٨٧٬٠٦٠١٨٬٦٩١٬٥٩٠*شركات مدرجةإستثمارات في أسھم
٥٬٣٨١٬٦٠٩٥٬٣٨١٬٦٠٩**إستثمارات في أسھم شركات غیر مدرجة 

٢٢٬٢٦٨٬٦٦٩٢٤٬٠٧٣٬١٩٩

ــمن*   ــھم مرھونة بقیمة تتضـ ــھیالت إئتمانیة من أحد البنوك ٦٬٠١٣٬٣٩١أسـ ــول المجموعة على تسـ دوالر وذلك مقابل حصـ
دوالر مقابل عضویة مجلس إدارة بأحد الشركات المستثمر فیھا.٢٦٢٬٢٦٠المحلیة، كما تتضمن أسھم محجوزة بقیمة

على أحدث بیانات مالیة خاصة بالشركات المستثمر بھا. ** تم تقییم االستثمارات في شركات غیر مدرجة بناًء

یلي:إن الحركة على حساب موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر ھي كما 

٢٠٢١كانون األول ٣١ ٢٠٢٢حزیران٣٠
دوالر أمریكي   دوالر أمریكي 

١٩٬٦٩٨٬٨٧٦ ٢٤٬٠٧٣٬١٩٩ السنة/الرصید في بدایة الفترة
٧٩٠٬٨٣٢ ٧٠٩٬٢٦٧ السنة/شراء موجودات مالیة خالل الفترة

- (٤٬١٦٠٬٠٠٠) *السنة/الفترةبیع موجودات مالیة خالل 
٣٬٥٨٣٬٤٩١ ١٬٦٤٦٬٢٠٣ إعادة تقییم القیمة العادلة

٢٤٬٠٧٣٬١٩٩ ٢٢٬٢٦٨٬٦٦٩ الفترة/السنةالرصید في نھایة 

من حســاب دوالر أمریكي١٬١٢٧٬٧٣١مبلغتحویل تم خالل الفترة بیع اســھم أحد الشــركات المســتثمر فیھا وقد نتج عن عملیة البیع*
إحتیاطي القیمة العادلة الى حساب األرباح المدورة.
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استثمارات عقاریة-٩
٢٠٢١كانون األول ٢٠٢٢٣١حزیران٣٠

) ة(مدقق(مراجعة غیر مدققة) 
أمریكي دوالرأمریكي دوالر

٥٬٦١٠٬٩٣٩٥٬٦١٠٬٩٣٩* أراضي
٥٬٦١٠٬٩٣٩٥٬٦١٠٬٩٣٩

تمثل ما یلي:*

) وقیمتھا متر مربع٦٫٩٦٢ساحتھا ، وم٧حوض رقم (بیتونیاعین ترفیدیا في منطقة قطع أراضي في استثمارات في سبع -
مسجلة بإسم المجموعة. ٢٠٢٢حزیران٣٠دوالر كما في ٣٬٨٣٩٬٨٠٠

١٬٤٩٩٬٤٨٧متر مربع) وقیمتھا  ٣٫٩٦١، ومساحتھا  ٢قطعة أرض في منطقة أبو قش في رام هللا (حوض جورة سرور -
مسجلة بإسم أطراف أخرى لمصلحة ومنفعة المجموعة. ٢٠٢٢حزیران٣٠دوالر كما في 

١٩٢ومساحتھا ١٠متر مربع وحوض رقم ٢٫١٧٣ومساحتھا ٦قطعة أرض في منطقة عطاره في رام هللا (حوض رقم -
حزیران ٣٠ا في  دوالر كم٢٧١٬٦٥٢متر مربع) بقیمة اجمالیة بلغت  ١٫٣٥٢ومساحتھا  ١١متر مربع وحوض رقم  

مسجلة باسم أطراف أخرى لمصلحة ومنفعة المجموعة.٢٠٢٢

مخمنین معتمدین من ھیئة  من قبلبحسب سعر السوق ٢٠٢١كانون األول  ٣١تم اعادة تقییم االستثمارات العقاریة كما في **
ومستقلین عن المجموعة وذلك بالمقارنة مع أسعار قطع أراضي مشابھة لصفقات بیع فعلیة تمت  المال الفلسطینیةسوق رأس  
دوالر جرى اظھاره في حساب أرباح اعادة  ٢٦٦٬٣٦٠، وكان الفرق في القیمة السوقیة عن القیمة الدفتریة مبلغ  خالل الفترة

الموحدة الخسائر  او  األرباح  قائمة  االستثمارات ضمن  أتعتقد.تقییم  كما في  اإلدارة  العادلة  القیمة  ٢٠٢٢حزیران٣٠ن 
.٢٠٢١كانون األول ٣١متقاربة مع القیمة العادلة كما في 

إن الحركة على حساب االستثمارات العقاریة ھي كما یلي :
٢٠٢١كانون األول ٢٠٢٢٣١حزیران٣٠

(مدققة) (مراجعة غیر مدققة) 
أمریكي دوالرأمریكي دوالر

٥٬٦١٠٬٩٣٩٦٬١٤٣٬٥١٩الرصید في بدایة الفترة/ السنة
(١٬٠٧٠٬٥٩٢)-بیع أراضي 

٢٧١٬٦٥٢-شراء أراضي 
٢٦٦٬٣٦٠-أرباح إعادة تقییم اإلستثمارات العقاریة 

٥٬٦١٠٬٩٣٩٥٬٦١٠٬٩٣٩الرصید في نھایة الفترة/ السنة 

كما یلي: ٢٠٢٢حزیران٣٠إن تفاصیل االستثمارات العقاریة للمجموعة والتسلسل للقیمة العادلة كما في 

المستوى الثالث المستوى الثاني األولالمستوى
٣٠القیمة العادلة كما في  

٢٠٢٢حزیران
أمریكيدوالرأمریكيدوالرأمریكيدوالرأمریكيدوالر

٥٬٦١٠٬٩٣٩-٥٬٦١٠٬٩٣٩-أراضي 
٥٬٦١٠٬٩٣٩-٥٬٦١٠٬٩٣٩
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، بالصافي ممتلكات وآالت ومعدات -١٠
٢٠٢١كانون األول ٢٠٢٢٣١حزیران٣٠

) ة(مدقق(مراجعة غیر مدققة) 
أمریكي دوالرأمریكي دوالر

٢١٬١٢٨٬٧٢٨٢٢٬٠٧٠٬٣٨٠الرصید في بدایة الفترة/السنة 
١٬٠٦٧٬٤٠٢٩٢٩٬٦١٠الفترة/السنةإضافات خالل 

)١٬٦٦٢٬٢٠٥((٨٢٩٬٧٠٥) االستھالكات للفترة/السنة
) ٢٠٩٬٠٥٧((١٣٤٬٢٥٣)فروقات عملة 

٢١٬٢٣٢٬١٧٢٢١٬١٢٨٬٧٢٨

مخصص ضریبة الدخل -١١
٢٠٢١كانون األول ٢٠٢٢٣١حزیران٣٠

) ة(مدقق(مراجعة غیر مدققة) 
أمریكي دوالرأمریكي دوالر

(٨٨٠٬٥٨٣)(٥٩٩٬٠٥٩)الرصید في بدایة الفترة/السنة 
٥٩٤٬٩٠٠١٬٢٧٣٬٠٠٣التخصیص للفترة/السنة 

(٩٩١٬٤٧٩)(١٬١٩٩٬٩٩١)تقاص مع وزارة الصحة خالل السنة 
(١٬٢٠٤٬١٥٠)(٥٩٩٬٠٥٩)

١٬٢٠٤٬١٥٠٥٩٩٬٠٥٩المحول إلى أرصدة مدینة أخرى 
--السنة  /الفترةالرصید في نھایة 

نوات حتى  · ركة على مخالصـات ضـریبیة للـس ة المخالصـة مع  .٢٠١٦السـنة المالیة  نھایة  حصـلت الـش بمناقـش وتقوم حالیاً
.٢٠٢١ىوحت٢٠١٧دائرة الضریبة عن السنوات 

ــأن تطویر · ــتثمار بش ــركة شــھادة تأكید إس ومنحھا مصــنع أدویةمنحت الھیئة العامة لتشــجیع االســتثمار الفلســطینیة الش
الحوافر التالیة:  

لمدة خمس ســنوات لنســبة التطویر البالغة ٪٥المرحلة االولى: دفع ضــریبة دخل على الدخل الخاضــع للضــریبة بنســبة  
.٢٠٢٤حزیران  ٣٠حتى ٢٠١٩تموز ١تبدأ من ٪٤٤

ة ســنوات لنســبة التطویر البالغة لمدة ثالث٪١٠المرحلة الثانیة: دفع ضــریبة دخل على الدخل الخاضــع للضــریبة بنســبة  
.٢٠٢٧حزیران  ٣٠وحتى ٢٠٢٤تموز ١تبدأ من نھایة المرحلة األولى من ٪٤٤

تعویض نھایة الخدمة  مخصص-١٢
٢٠٢١كانون األول ٢٠٢٢٣١حزیران٣٠

) ة(مدقق(مراجعة غیر مدققة) 
أمریكي دوالرأمریكي دوالر

١٠٬٨٢٥٬٠٦٠٩٬٩٧٢٬٩٩٥الفترة/السنة الرصید في بدایة 
٧٦٩٬١٢٠١٬٠٥٣٬٣٨٢التخصیص للفترة/السنة 

١١٬٥٩٤٬١٨٠١١٬٠٢٦٬٣٧٧
(٢١٦٬٥٦٨)(٦٨٢٬٤٦٥)المدفوع خالل الفترة/السنة 

١٥٬٢٥١(٤٧٬٩٣١)فرق عملة
١٠٬٨٦٣٬٧٨٤١٠٬٨٢٥٬٠٦٠
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١٩

قروض بنكیة-١٣
كانون األول  ٣١

٢٠٢١
٢٠٢٢حزیران٣٠

(مدققة)  (مراجعة غیر مدققة) 
دوالر أمریكي  دوالر أمریكي  

٨٥٤٬١٦٤ ٤٧٩٬١٦٤ جزء قصیر األجل–قروض بنكیة 
١٬١٨٠٬٥٦٤ ٩٧٢٬٢٣٢ جزء طویل األجل–قروض بنكیة 

٢٬٠٣٤٬٧٢٨ ١٬٤٥١٬٣٩٦

ــدد على فترة ٣٬٠٠٠٬٠٠٠المجموعة قرض بقیمة لمنح ٢٠١٨تم توقیع اتفاقیة مع أحد البنوك المحلیة خالل عام  دوالر أمریكي یســ
دنى أبحد ٪٢+أشــھر٣) بفائدة الیبور ٢٠٢٢وتســتمر حتى شــھر أیلول ٢٠١٨شــھر (تســتحق أول دفعة بتاریخ تشــرین األول ٤٨

.٢٠٢٢حزیران٣٠دوالر أمریكي كما في ٦٢٬٥٠٠، بلغ الرصید المتبقي من القرض ما قیمتھ٪٧وبحد أعلى ٪٤٫١٥
ــركة بیرزیت لالدویة قرض بقیمة ٢٠١٩تم توقیع اتفاقیة مع أحد البنوك المحلیة خالل عام   دوالر أمریكي  ٢٬٥٠٠٬٠٠٠لمنح شـ

٪ ٤٫٧٥) بفائدة  ٢٠٢٥وتـستمر حتى ـشھر تـشرین األول ٢٠١٩ـشھر (تـستحق اول دفعة بتاریخ تـشرین الثاني  ٦٠یـسدد على فترة  
بكفالة رئیس مجلس اإل ٣٠دوالر أمریكي كما في ١٬٣٨٨٬٨٩٦دارة الشـخصـیة، بلغ الرصـید المتبقي من القرض ما قیمتھسـنویاً

تم دفع القرض على شروط األقساط المتفق علیھا أدناه:ی.٢٢٠٢حزیران
إن فترة استحقاق الرصید المتبقي ھي كما یلي:

دوالر أمریكي  

٢٧٠٬٨٣٢ ٢٠٢٢المستحق للتسدید خالل عام  
٤١٦٬٦٦٤ ٢٠٢٣المستحق للتسدید خالل عام  
٤١٦٬٦٦٤ ٢٠٢٤المستحق للتسدید خالل عام  
٣٤٧٬٢٣٦ ٢٠٢٥المستحق للتسدید خالل عام  

١٬٤٥١٬٣٩٦

العائد لمساھمي الشركة األماألساسي للسھم الواحدالربح -١٤

األساسي للسھم الواحد على أساس قسمة الربح للفترة على المعدل المرجح لعدد األسھم العادیة المتداولة خالل الفترة ربحتم احتساب ال
على النحو التالي: 

٢٠٢١حزیران٢٠٢٢٣٠حزیران٣٠
(مراجعة غیر مدققة) (مراجعة غیر مدققة) 

٥٬٢٨٢٬١٠٤٥٬٧٨١٬٩٥٠(دوالر) ربح الفترة العائد لمساھمي الشركة األم  
٣٨٬٧٦٤٬٨٩٨٣٨٬٧٦٤٬٨٩٨المعدل المرجح لعدد األسھم (سھم) 

٠٫١٤٠٫١٥الربح األساسي للسھم الواحد العائد الى مساھمي الشركة األم (دوالر)
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٢٠

مع أطراف ذات عالقة معامالت -١٥

ــركات  عالقة الالتمثل األطراف ذات  ــیین والحلیفة وة وتابعالش ــاھمین الرئیس ــروط المتعلقة اإلدارة العلیا.المس ــعار والش یتم إعتماد األس
بالمعامالت مع أطراف ذات عالقة من قبل مجلس إدارة المجموعة.

التالیة مع الجھات ذات العالقة:رصدةالموجزة الموحدة األالمركز الماليتتضمن قائمة 

٢٠٢١كانون األول ٣١ ٢٠٢٢حزیران٣٠
دوالر أمریكي دوالر أمریكي

)١٫٣٦٧٫٢٠٩( )١٬٠٧٠٬٤٣٠( للمساھمینتوزیعات أرباح مستحقة غیر مدفوعة

الموجزة الموحدة المعامالت التالیة مع الجھات ذات العالقة: األرباح او الخسائرتتضمن قائمة 

حزیران ٣٠أشھر المنتھیة في الستةلفترة 

٢٠٢٢٢٠٢١
(مراجعة غیر مدققة) (مراجعة غیر مدققة) 

أمریكي دوالرأمریكي دوالر
٦٢٧٬٩٦٦٧٥٠٫٩٢١رواتب اإلدارة العلیا واإلدارة التنفیذیة للمجموعة
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٢١

قیاس القیمة العادلة  -١٦

یتم تحدید القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة كما یلي:

العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المرتبطة بشروط معینة ویتم تداولھا في أسواق مالیة نشطة بناء على اسعار  یتم تحدید القیمة ·
التداول بالسوق في ختام األعمال في تاریخ قائمة المركز المالي الموجزة الموحدة.

لنماذ· ج التسعیر المتعارف علیھا والمعتمدة على تحلیل التدفق یتم تحدید القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة األخرى وفقاً
النقدي بإستخدام األسعار الحالیة والمعمول بھا في حركات األسواق المالیة ألدوات مالیة مشابھة. 

ة والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بشكل متكرر: مجموعالقیمة العادلة للموجودات المالیة لل

على القیاس المبدئي بالقیمة العادلة، مقسمة إلى ثالثة مستویات من  یبین الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة التي یتم قیاسھا الحقاً
على أساس امكانیة قیاس القیمة العادلة: ٣إلى ١

المستوى األول: قیاسات القیمة العادلة المستقاة من األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات ·
المتطابقة. 

المستوى الثاني: قیاسات القیمة العادلة المستقاة من مدخالت بخالف األسعار المدرجة والتي تم ادراجھا في المستوى األول والتي  ·
حظتھا لألصول والمطلوبات إما مباشرة (كاألسعار مثال) أو بطریقة غیر مباشرة (المستقاة من األسعار). یمكن مال

المستوى الثالث: قیاسات القیمة العادلة المستقاة من "أسالیب التقییم" والتي تتضمن مدخالت لألصول أو المطلوبات والتي ال تستند ·
المالحظة).الى بیانات السوق المالحظة (المدخالت غیر

راج أیة  لم تكن ھنالك أیة تحویالت بین المستویات خالل الفترة. ال یوجد أیة مطلوبات مالیة تتطلب قیاسھا بالقیمة العادلة وبالتالي لم یتم إد
. ٣ایضاحات للجدول أعاله. لم تطرأ أي تغیرات على القیمة العادلة المدرجة ضمن مستوى 

انون األول٣٠ حزیران ٣١ ك
٢٠٢٢٢٠٢١
دوالردوالر

ن  ة م ة العادل ة بالقیم ودات مالی موج
ر دخل الشامل اآلخ خالل ال

ة توى االول١٦٬٨٨٧٬٠٦٠١٨٬٦٩١٬٥٩٠أسھم شركات مدرج ي المس ة ف أسعار المعلن
ة األسواق المالی

ال ینطبقال ینطبق

ة اني٥٬٣٨١٬٦٠٩٥٬٣٨١٬٦٠٩أسھم شركات غیر مدرج المستوى الث
ة  مقارنتھا بالقیم

ة  السوقیة ألداة مالی
مشابھة

ال ینطبقال ینطبق

ن  ة م ة العادل ة بالقیم ودات مالی موج
دخل ة ال خالل قائم

ة توى االول١١٬٨١٣٬٢٢٨١٢٬٦٧٤٬٩٤٥أسھم شركات مدرج ي المس ة ف األسعار المعلن
ة ال ینطبقال ینطبقاألسواق المالی

وع ٣٤٬٠٨١٬٨٩٧٣٦٬٧٤٨٬١٤٤المجم

ي ا ف القیمة العادلة كم
مستوى القیمة  

ة العادل
م  ریقة التقیی طـ

تخدمة دخالت المس والم

مدخالت 
یر  ھامة  غ

ة ملموس

دخالت  ن الم العالقة بی
ة  یر الملموس ة  غ الھام

ة ة العادل والقیم
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٢٢

التحلیل القطاعي -١٧

النتائج موسمیة -١٨
حزیران٣٠أشھر المنتھیة في  الستةلفترة  الموجزة الموحدةقائمة األرباح او الخسائرموسمیة في  أي بنود ذات طبیعة  لم یتم تسجیل  

یما عدا أرباح الموجودات المالیة الناتجة عن التوزیعات.ف٢٠٢١و٢٠٢٢

التزامات طارئة -١٩

.دوالر أمریكي٥٬٨١٤٬٠٣١على المجموعة بتاریخ القوائم المالیة التزامات طارئة على شكل كفاالت بنكیة بمبلغ 
. في رأي المستشار القانوني دوالر أمریكي وذلك مقابل مطالبات عمالیة١٠٩٬٨٩٢على المجموعة بمبلغثالث قضایا مرفوعةھنالك  

للمجموعة، فإنھ لن یترتب على المجموعة أیة مبالغ إضافیة بسبب التغطیة التأمینیة لمثل ھذه الحاالت وبالتالي فلیس ھنالك حاجة لتكوین
خسائر لھذه القضایا. مخصص

توزیعات األرباح -٢٠

وأقرت ما یلي: ٢٠٢٢نیسان٢٠بتاریخ والغیر عاديعقدت الھیئة العامة للمجموعة إجتماعھا السنوي العادي-

لكل سھم على مساھمي  · واحداً لیصبح مجموع األسھم المكتتب بھا  شركة بیرزیت لألدویةتوزیع اسھم مجانیة بواقع سھماً
سھماً.٣٨٬٧٦٤٬٨٩٨

على مساھمي ١٬٩٣٨٬٢٤٥من قیمة األسھم االسمیة أي مبلغ ٪١٠توزیع أرباح نقدیة بنسبة · . األمشركة الدوالراً

سھم بقیمة اسمیة  ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠دوالر أمریكي موزعة على  ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠لیصبحالمصرح بھ  رأس مال الشركةتعدیل·
دوالر لكل سھم. ١

إلى االحتیاطي اإلجباري.٪١٠إلى االحتیاطي اإلختیاري و٢٠٢١من الربح المعلن لعام ٪١٠تحویل ·

ل قطاع فیما یلي معلومات عن قطاعات أعمال المجموعة موزعة حسب ك

تثماريتجاريصناعي ٢٠٢٢٢٠٢١إس

٢٣٬٠٣٠٬٢٧٧٢٠٬٩٢٤٬٨٨٦-٢٢٬٢٩٩٬٦٥٧٧٣٠٬٦٢٠المبیعات
ات (١٣٬٢١٤٬٣٥٠)(١٤٬٢٣٢٬٠٠٠)-(٦٧٣٬٧٠٩)(١٣٬٥٥٨٬٢٩١)تكلفة المبیع
ربح الي ال ٨٬٧٩٨٬٢٧٧٧٬٧١٠٬٥٣٦-٨٬٧٤١٬٣٦٦٥٦٬٩١١إجم

ات ى القطاع (٣٬٣٨٤٬٤٢٩)(٣٬٩٢٥٬٢١٨)-(٧٬٩٦٠)(٣٬٩١٧٬٢٥٨)ینزل: مصاریف موزعة عل
٢٬٢١٩٬٤٠٧١٬٠٦٤٬٨٠٦١٬٩٤٢٬٨١٦-(١٬١٥٤٬٦٠١)أخرى

رائب ل الض ربح قب ٣٬٦٦٩٬٥٠٧٤٨٬٩٥١٢٬٢١٩٬٤٠٧٥٬٩٣٧٬٨٦٥٦٬٢٦٨٬٩٢٣ال
رائب (٤٩٦٬٣٢٣)(٥٦٠٬٥٦٥)--(٥٦٠٬٥٦٥)ینزل: الض

ترة ٣٬١٠٨٬٩٤٢٤٨٬٩٥١٢٬٢١٩٬٤٠٧٥٬٣٧٧٬٣٠٠٥٬٧٧٢٬٦٠٠الربح للف

ھر ترة الستة أش نةلف للس
ي ة ف يالمنتھی المنتھیة ف

٢٠٢٢٢٠٢١
ودات وع الموج ٨١٬٦٦٨٬٤٣٦٧٣٠٬٧٦٠٣٤٬٠٨١٬٨٩٧١١٦٬٤٨١٬٠٩٣١١١٬٩٧٥٬٤٦٥مجم
ات وع المطلوب (١٩٬١٨١٬٠٢٩)(١٩٬٣١٤٬٦٣٤)-(٣٢٢٬٤٤٤)(١٨٬٩٩٢٬١٩٠)مجم

ة   ھر المنتھی تة أش ترة الس لف
في ٣٠ حزیران



لألدویة المساھمة العامة المحدودة لصناعة شركة بیرزیت 
لھا شركات التابعةالو

إیضاحات حول القوائم المالیة الموجزة الموحدة
٢٠٢٢حزیران٣٠أشھر المنتھیة في الستةلفترة 

٢٣

توزیعات األرباح "تتمة" -٢٠

وأقرت ما یلي: ٢٠٢١نیسان٢٨عقدت الھیئة العامة للمجموعة إجتماعھا السنوي العادي بتاریخ -

لكل سھم على مساھمي · واحداً سھماً. ٣٨٠٫٠٤٨وبواقع شركة بیرزیت لألدویةتوزیع اسھم مجانیة بواقع سھماً

على مساھمي ٢٫٨٥٠٫٣٦٠من قیمة األسھم االسمیة أي مبلغ ٪١٥توزیع أرباح نقدیة بنسبة · . األمشركة الدوالراً

أثر جائحة كورونا -٢١
وال توجد ،٢٠٢٢حزیران٣٠داء المالي كما في واأللمجموعةفي المركز المالي ل ١٩–لم یحدث أي تغییرات جوھریة نتیجة كوفید 

. ٢٠٢١كانون األول ٣١القوائم المالیة كما في علىتغییرات جوھریة في أحكامھا وتقدیراتھا المحاسبیة الرئیسیة من تلك المطبقة 


