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 أعضاء مجلس اإلدارة
 السيد نضال سختيان * 

 رئيس مجلس االدارة
 

 السيد حمد جمال مصري* 
 نائب رئيس مجلس االدارة

 
 السيد نعيم القواسمي* 

 عضو مجلس ادارة 
 

 األنسة أجنيل زابورة * 
 عضو مجلس ادارة

 
 السيد عبد احلكيم الفقهاء*   

 عضو مجلس إدارة
 ممثالً عن شركة النواة الدارة االستثمارات

 
 الدكتور  أمين حسني *  

 عضو مجلس إدارة
 ممثالً عن شركة النواة الدارة االستثمارات

 
 الدكتور سمير حزبون * 

 عضو مجلس إدارة
 ممثالً عن شركة النواة الدارة االستثمارات

 
 مدقق احلسابات اخلارجي 

 السادة طالل ابو غزالة و شركاه محاسبون قانونيون
 بناية البرج األخضر الطابق الثالث

 رام اهلل   1110ص ب 
 

 املستشار القانوني
 مكتب شحادة للمحاماة

 بيت جاال –شارع العذراء 
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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 السيد مراقب الشركات / الدكتور حاتم سرحان 

 ممثلة بالسيد براق النابلسيالسادة هيئة سوق رأس المال 

 السادة بورصة فلسطين ممثلة بالسيد احمد عويضة 

 السادة  طالل أبو غزالة و شركاه ممثلة  السيد جمال ملحم  

 السادة مكتب شحادة للمحاماة ممثلة باالستاذ سامي شحادة 

 

 المساهمين  الكرام
كتنا بيت جاال لصناعة االدوية / بيت لحم  لتقي بكم  في إجتماع الهيئة العامة العادية لشر يسرني ان أ

والعام  2017ونتائج المقارنة بين العام  2017وأن اقدم لكم ما حققته شركتكم خالل العام الماضي 
 .2016الذي سبقه 

 
 تطوير خطوط اإلنتاج 

 الخطوط المعقمة:
خط الجل تشغيل  هذا إلعدادات من أخط إنتاج قطرات العيون  : العمل جار على إنهاء جميع ا .1

 والذي  سيبدأ  بإعتماده كخط إنتاجي قبل نهاية النصف االول من هذا العام.
ن هنالك  بأخط إنتاج الحقن: يجري العمل على إنجاز هذا الخط وتشغيله قبل نهاية العام علما   .2

دائرة  البحث اثنا عشر صنفا  دوائيا  على شكل حقن  هي في مراحل مختلفة من دراسة الثباتية لدى 
 والتطوير.

 )Semi Solids( خط إنتاج المستحضرات الشبه صلبة: 
 نتاج الخط الجديد لتصنيع وتغليف التحاميل بكفاءة  عالية  .إلأدخل على ا 
  تم إدخال ماكنة  تغليف  لنفس الخط(Cartoner) . 

 خط إنتاج الشرابات والسوائل المعلقة:
ضعاف وذلك  بسبب زيادة الطلب إلنتاجية للخط المذكور الى ثالثة أتم العمل  على زيادة الطاقة ا

 صناف المنتجة على هذا الخط في السوق المحلي وفي أسواق التصدير .ألعلى بعض ا
 وعليه وضعت طلبات الشراء ومتوقع وصول اآلالت والمعدات في الربع الثالث من هذا العام.

 خط إنتاج الحبوب: 
نتاجية إلعلى زيادة الطاقة ا % من إنتاج الشركة ومبيعاتها والعمل جار  50عن  ويشكل هذا الخط ما يزيد

 يز وحبحبة وتجفيف البودرة للحبوبلهذا الخط بشكل ملحوظ عن طريق إدخال  نظام تجه

4



 

 (Fluid Bed Mixer Granulator Dryer) ماكنة  بسعة مماثلة لما هو موجود حاليا  وشراء يإضاف
 .Tablets Press)) كبس للحبوب وماكنة (Encapsulation Machine) كبسوالتتعبئة 

من صنع  (Blister Packing Machine)هذا وقد تم مؤخرا  الحاق ماكنة جديدة  لهذا الخط وهي 
 .  (Uhlmann)شركة 

 
 تسجيل اصناف جديدة لدى وزارة الصحة الفلسطينية:

 صناف الجديدة  التالية: إلنتاج األى موافقة وزارة الصحة  تم خالل العام  الحصول عل
 Nedomet (Metronidazole Gel) 

 Setahist tablets & syrup (Cetirizine) 

 Delorax syrup & tablets (Desloratadine)  

 Higeen Hexa (Chlorhexidine) 

 Orlix capsules (Orlistat) 

 Skinalon cream &oint (Triancinolone) 

 Topcort cream & oint (Mometasone)  

 Amlostat 10/10 tablets (Amlodipine /Atorvastatine) 

 Haisal (Oral Rehydration Salt)  

 Leukomont 4 mg, 5 mg, 10 mg chewable tablets (Montelukast)  

 
 سواق .ألصناف الى األ% مع دخول هذه ا 15-10ومن المتوقع ان تزيد مبيعات الشركة بحدود 

 
 المصدر لهاتسجيل أصناف جديدة في الدول 

  , Mycoten 1 & 3 vagainal Tablet: المملكة االردنية الهاشمية / دائرة الغذاء والدواء

.Mycoten 3 vaginal tablet 

 Tinasil Tablet , Tinasil creamالجمهورية التونسبة :  

  Calcitra , Calcitra Dالبحرين: 
تسجيل في بغرض ال    INFARMEDعلما  بأن ثالثة  ملفات قد قدمت الى وزارة الصحة البرتغالية 

خرى الحقا  والشركة بانتظار تعيين موعد حضور المفتشين البرتغال البرتغال أوال وفي دول أوروبية أ
وروبية ألسواق األوروبية للشركة وتمكنها  من دخول األا   GMPوالذي سينتج عنه  تجديد شهادة 

وهنالك ملفات عديدة مقدمة للعديد من الدول وهي في  سترالية والعديد من دول جنوب شرق آسيا.ألوا
 مراحل دراسة مختلفة .

5



 

  المشاريع االنشائية
نظرا لكون مستودعات الشركة باتت  ال  تكفي لحجم المخزون الحالي وبالتالي المستقبلي بعد  .1

ن الضروري جدا  إدخال طابق جديد للمستودعات بمساحة نتاجية فقد غدا مإلزيادة الطاقة ا
 متر مربع وقد تم الحصول على الترخيص الالزم لهذا الغرض. 600حوالي 

 Walk– In)  ستيعاب  لتجهيز الطابق الثالث ال 3نى رقم ستقوم الشركة بإعادة تأهيل المب .2
Stability Chambers)   مكاتب لدائرة يله الى وعددها اثنان . وتجهيز الطابق الثاني وتحو

 للدائرة نفسها. قع الحالي للمكاتب  ليكون مختبرا  جل إعداد المو البحث والتطوير من أ
 

  (Green Energy)الطاقة الخضراء 
تعمل الشركة حاليا  على تبني نظام يعمل وفق الطاقة  الشمسية المتجددة  الخضراء تمشيا  مع إستراتيجية 

ستخدام الكهرباء وذلك لتخفيض كلفة إ   ISO 14001الشركة في المحافظة على البيئة وفق معايير 
تتقدم بطلب إيصالها نتاج الجديدة  علمَا بأن الشركة سإلوالتي ستزيد بشكل ملحوظ مع تشغيل خطوط ا

  (. High Voltageبخطوط الضغط العالي )
 

 األداء المالي والتشغيلي
قتصادية الصعبة التي إلنتائج مالية جيدة بالرغم من الظروف ا 2017حققت شركتكم في هذا  العام  

 شهدتها البالد خالل الشهرين االخيرين من السنة ذاتها هذا وكانت مبيعات الشركة : 
 .2016دينار في عام    7,819,715دينار بالمقارنة مع    8,323,963

  2016دينار في عام    1,929,748دينار مقابل    1,645,697وحققت ربحا  صافيا  بعد الضريبة : 
دينار    213,214علما  بأن أحد المؤثرات على إنخفاض الربح الصافي هو فروقات عملة بقيمة 

د مصاريف بيع وتوزيع حيث تبذل الشركة جهودا  حثيثة في ترويج عمليات وعوامل اخرى وردت في بن
البيع في اسواق التصدير من خالل  تبني النشاطات العلمية والتعليمية والمؤتمرات لتعريف االطباء 

 بتّميز الشركة وخبراتها العلمية والفنية .
   (Validation)ا فيها دائرة التثبت يعمل في الشركة حاليا  مائتان وعشر موظفين في كافة الدوائر بم

و هؤالء جميعا      GMPوالتي قامت الشركة بتأسيسها وذلك حسب  متتطلبات شروط التصنيع الجيد 
 ستمرار التدريب الالزم من خالل دورات في داخل البالد وخارجها.يتلقوا با

 

 أشكر لكم حضوركم وافتح باب النقاش للسادة المساهمين .
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تحت  31/01/1955في عمان بتاريخ  تأسست شركة بيت جاال لصناعة األدوية كشركة عادية مسجلة

عرج والسيدة ايلين حنا االعرج . وقد جرى ألحنا سابا اسم المعمل الكيماوي األردني باسم الصيدلي إ
تحويلها الى شركة مساهمة خصوصية محدودة المسؤولية ، حيث تم تسجيلها في مدينة بيت جاال تحت 

عرج  أل.  من قبل المؤسيين :الصيدلي حنا سابا ا15/9/1970وسجلت في سجل الشركات بتاريخ 
محمد راشد أبو غزالة. حيث اقتصرت المساهمة في الشركة وشركة منير سختيان المحدودة والصيدلي 

على ااألطباء والصيادلة وأصحاب المستودعات الذين تبلورت لديهم فكرة تأسيس صناعة األدوية في 
المناطق الفلسطينية المحتلة وذلك لتقليل االعتماد على األدوية المستوردة بشكل تدريجي، فكانت شركة 

 .هي أّول شركة منتجة لألدوية في فلسطين بيت جاال لصناعة األدوية
تطلبات التصنيع  1992وخالل العام  دارة الشركة قرارا  بإعداد مباني الشركة لتالئم ُم خذت ِا اّت

( وتجهيزها بخطوط إنتاج و أنظمة خدمات حديثة كنظام التهوية والتكييف GMPالجيد )
(HVAC ونظام تنقية المياه ونظام الهواء المضغوط، كما ) نشاء وتجهيز تمت المباشرة في ِا

 مختبرات التحاليل الكيماوية والميكروبيولوجية ومختبر المترولوجي للمعايرة .
دارة الجودة ) 2002وشهد العام  عها حصول ISO 9001حصول الشركة على شهادة ِا ِب ( وَت

دارة البيئة ) د ، وشهادة التصنيع الجيّ 2004( في عام ISO 14001الشركة على شهادة ِا
بات منظمة الصحة العالمية )  2008، وفي عام 2007( في عام WHOالفلسطيني حسب متطّل

حصلت الشركة على شهادة التصنيع الجيد األردني من مؤسسة الغذاء والدواء االردنية 
(JFDA وفي عام ،)د األوروبي ) 2011  (.EU GMPحصلت الشركة على شهادة الّتصنيع الجّي

د 2006في العام  سم الشركة من شركة المصنع الكيماوي األردني إارة الشركة تغيير قّررت ِا
 الى شركة بيت جاال لصناعة األدوية. 

 سجل في وسجلت عامة مساهمة إلى خصوصية مساهمة من الشركة تحويل تم 2013في عام 
 مقسم أردني مليون دينار 10قدره  مال برأس ، 562601369 رقم تحت المساهمة الشركات

 5,350,000رأس المال المدفوع  وقد بلغ أردني ا، دينار ا السهم الواحد قيمة مليون سهم10 إلى
 . فلسطين بورصة في الشركة أسهم تم إدراج2015 حزيران  16 دينار ا أردني ا. وفي تاريخ

 اإلدارة مجلس توصية على المصىادقة 4/05/2016للشركة بتاريخ   العامة الهيئة وقد قررت
 بنسبة نقدا   أردني دينار 321,000 أردني، منها دينار  1,971,000 بقيمة  أرباح بتوزيع

 حملة عن الشركة
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 مال رأس في كزيادة أردني دينار  1,650,000  ومبلغ   االسمية للسهم القيمة من  6%
 رأس إجمالي ليصبح المدفوع المال رأس من  30.8%بنسبة  مجانية أسهم شكل على الشركة
  2016. األول  كانون  31 في كما أردني دينار 7,000,000 المدفوع المال

 

 رسالة الشركة
 ( تصنيع منتجات دوائية بشكل آمن وفعال وفق شروط التصنيع الجيدGMP). 
 أن تقوم الشركة بتعزيز ثقافة إنجازات فريق العمل. 

 

 رؤية الشركة
 تتطلع الشركة ألن تكون رائدة  في مجال إنتاج األدوية الجنيسة في السوق المحلي 

من  هذه األسواقحتاجه توأن يكون باستطاعتها توفير معظم ما  واألسواق العالمية
 . منافسةأسعار  عالجات بجودة عالية و

 

 مهمة الشركة 
ة وآمنة وذات جودة عالية حسب متطلَّبات شروط التصنيع  لة ونقّي ة فعّا إنتاج مستحضرات دوائّي

 ة. لتغطية السوق المحلي واألسواق العالمي GMPالجيد
 

 أهداف الشركة 
  بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني.بجودة عالية و إنتاج أدوية 
  منتجات دوائية بجودة عالية.  تصنيعالوصول الى األسواق العربية و العالمية من خالل 
  وأسواق التصدير  غير متوّفرة في السوق الفلسطيني أصناف دوائية جديدةاإلنفراد بإنتاج

 .المختلفة
 الفلسطينية. خلق فرص عمل لخريجي الجامعات 

 
 قيم الشركة

 .و التميز بها هامنتجات جودة ورفع لتحسين المستمر التطور مواكبة على الشركة تحرص :الجودة
 .خرينآلا مع تعامالتفي ال اتلتزامإلبكافة ا الوفاء  :المصداقية
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 األخالق و المبادئ: ملتزمون بأخالقيات المهنة. 
 ،الخارجيةأيضا  للرقابة  و الداخلية للرقابة المختلفة مراكزها في الشركة عمليات جميع تخضع: الشفافية

 .ووضوح شفافية بكل الحوكمة ومبادئ أصول وفق تقاريرنا نشر ويتم
نتاج إدخال خطوط ا  و  تحديثمن خالل  أصولها تنميةتسعى الشركة دائما  على  :والنموّ  االستمرارية
ضافة الى الحصول على الشهادات الالزمة التي تضمن إستمرارية اإلنتاج والتسويق محليا  جديدة. باإل
 و عالميا .

موظفنا هو رأسمالنا و اإلستثمار به من خالل التعليم و التدريب المستمر  :البشري  بالعنصر هتمامإلا
 ظيفي له من أولوياتنا.اوتأمين االستقرار الو 

 خالل منلتحقيق التنمية  المحلي المجتمع جميع فئات مع الشركة تتواصل: االجتماعية المسؤولية
 .سليمة بيئة على الحفاظ و اإللتزام بالمسؤولية اإلجتماعية 

 

 فروع الشركة
 اليوجد فروع للشركة داخل فلسطين أو خارجها.

 

 الشركات التابعة
لت في وارسو/ بولندا ،بولنداشركة بيت جاال  الهدف من تأسيسها هو الّدخول الى أسواق و  ،وُسجَّ
 . االتصدير في أوروب

 

 
 الفلسطيني حيث ستثمارإلا تشجيع بموجب قانون  جزئي ضريبي إعفاء على الشركة حصلت
سنة ابتداء من  13 لمدة  المستحقة عليها و الضريبة من  % 50 لضريبة دخل بنسبة تخضع

 .31/12/2019وحتى تاريخ   01/01/2007
 
 

 

 قانون تشجيع اإلستثمار
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دينار  22500الطويل وذلك بدفع مبلغ ) سامر المقاول قبل من الشركة ضد تم انهاء القضية المرفوعة

دينار ( كفالة صيانة مقيدة في سجالت الشركة وبقية المبلغ يمثل الرسوم و  15000أردني( منها مبلغ )
 خرى مرفوعة ضد الشركة.أالمصاريف و اتعاب المحاماة. وال يوجد قضايا 

 
 

 
ت  ة تم تأسيسها في فلسطين وقد استمدَّ شركة بيت جاال لصناعة األدوية هي أول شركة دوائّي
ا  طيلة فترة عملها خبرات واسعة في مجال اإلنتاج الدوائي، وكانت الشركة رائدة في طرح أصناف 
جديدة  ومهمة للسوق الفلسطيني من خالل دائرة البحث والتطوير، مما يزيد من قدرة الشركة 

 نافسية في السوق المحلي و أسواق الّتصدير. الت
ق منتجاتها حاليا   ة الى العديد من دول العالم حيث تسوِّ تقوم الشركة بتصدير منتجاتها الدوائّي
مان وموريتانيا وهونغ كونغ وبوليفيا. وتقوم بتسجيل  في أسواق األردن والجزائر وتونس واليمن وُع

ودول  وأستراليا وأوروباوجنوب شرق آسيا  االفريقيةدول الأدويتها في أسواق جديدة في بعض 
 ، األمر الذي بدوره سيعمل على زيادة حجم مبيعات الشركة وبالتالي زيادة أرباحها. عربية أخرى 

أن يتم تشغيل خطوط اإلنتاج الجديدة للمستحضرات المعقمة والتي متوقع  2018وبانتهاء عام 
خطوط  دائما  الى تحديثدارة الشركة إ ىسعتذلك  سترفع من مبيعات الشركة. اضافة الى

نتاج و تقليل التكالف إليساهم في زيادة ا من أجل رفع الكفاءة و اإلنتاجية األمر الذينتاج اإل
 وبالتالي زيادة األرباح.

 
 
 
 
 
 

 القضايا واإلجراءات القانونية

 الوضع التنافسي
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   في خطوط إنتاج جديدة إلنتاج الُحقن و قطرات  مليون يورو 4.1استثمرت الشركة حوالي

( ، ومتوقع تشغيل هذه  EU GMPوروبية) العيون والتي تتالئم مع متطلبات التصنيع الجيد األ
 .2018الخطوط خالل عام 

   وأضافت ماكنة لتغليف الحبوبانتاج التحاميل وتشغيل خطقامت الشركة بتجديد ، 
 (Blister Packing Machine .جديدة من أجل رفع الطاقة االنتاجية ) 

   حاليا  وذلك بسبب زيادة وفي خط السوائل تم طلب خط إنتاجي يفوق بثالثة أضعاف المتوفر
(   Cartonerالطلب على هذه المنتجات في أسواق التصدير. وتم أيضا  طلب ماكنة تغليف )

 الصلبة ) الكريمات و المراهم(.  لخط تغليف المستحضرات شبه
 لتساهم في توسيع قاعدة  2017الى األسواق خالل عام  جديدة طرحت الشركة تسعة أصناف

 مبيعاتها.أصناف الشركة وزيادة 
   تعمل الشركة جاهدَة وباستمرار لتسجيل أصنافها في دول التصدير، حيث سجلت خالل عام

 .و البحرين و تونسوبوليفيا  األردنفي كل من  ستة أصناف 2017
 

  

 تطوير األعمال
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األداء التشغيلي و املالي للشركة
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 نشاط الشركة
تعمل الشركة في مجال صناعة المستحضرات الطبية و المكمالت الغذائية، حيث يبلغ عدد األصناف 

صنفا  في السوق الفلسطيني. أما عدد  183الحاصلة على جميع التراخيص و الموافقات الالزمة 
 صنفا .  144 عددهااألصناف المسجلة في دول التصدير المختلفة فقد بلغ 

 

 خطوط اإلنتاج
الشركة أربعة خطوط إنتاج رئيسية لتنفيذ عملياتها اإلنتاجية، باإلضافة الى خط جديد إلنتاج تمتلك 

 :2019الحقن ، والخط قيد التركيب و متوقع بدء اإلنتاج خالل عام 
  خط إنتاج المستحضرات الصلبة: يشمل إنتاج الحبوب و الكبسوالت و المساحيق، ويشكل الرافد

 حتوي على أحدث الماكينات التي تعمل بكفاءة عالية.األساسي لمبيعات الشركة، وي
  خط انتاج المستحضرات شبه الصلبة: يشمل هذا الخط إنتاج الكريمات و التحاميل و المراهم

إدخال خط إلنتاج التحاميل جديد بقدرة إنتاجية عالية، باإلضافة  2017الدوائية، وقد تم في عام 
 (. Cartonerالى ماكنة التغليف ) 

  تشغيل  2018إنتاج السوائل: يشمل إنتاج الشرابات المعلقة و السوائل، وسيتم خالل عام خط
 الخط الجديد الذي يعمل بكفاءة و إنتاجية عالية.

  خط إنتاج السوائل المعقمة: يشمل إنتاج قطرات العيون، وقد أنهت الشركة كافة التجهيزات
ذلك حسب أعلى المتطلبات لشروط التصنيع الخاصة بالخط الجديد و المتوقع تشغيله هذا العام و 

 (. GMPالجيد ) 
  خط إنتاج الحقن: يتم تجهيز الخط حسب المواصفات العالمية ووفقا  لمعايير الGMP  و ،

 متوقع تشغيله نهاية هذا العام.
 

 األنظمة الداعمة لإلنتاج
 نظام معالجة المياه (Purified Water Systemيقوم بتزيد مناطق االنتاج : )  بمياه معالجة

 وفق متطلبات التصنيع الجيد.
  ( نظام المياه المزودة لألقسام المعقمةWater for Injection System  سيقوم بتزويد : )

 مناطق انتاج المستحضرات المعقمة )قطرات العيون و الحقن (.

 األداء التشغيلي
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 ( نظام التكييف و التبريدHVAC Systemالغرض منه تكييف و فلترة الهواء الداخاللى:) 
 مناطقاإلنتاج والخارج منه حسب مواصفات التصنيع الجيد.

 ( نظام الهواء المضغوطCompresses air system يقوم بتزويد مناطق اإلنتاج بهواء :)
  مضغوط و معالج حسب متطلبات و شروط التصنيع الجيد.

 

 ستثمارإلمخاطر ا
 .السيطرة اإلسرائيلية على المعابر 
  األراضي الفلسطينية وما يترتب عليه من تبعيات سلبّية على عدم اإلستقرار السياسي في

 .الجاهزة اإلقتصاد وعلى حركة التنّقل واستيراد ونقل المواد الخام الالزمة إلنتاج وتوزيع المنتجات
  ؤثر سلبا  على صادرات الشركة خاصة للدول يعدم االستقرار السياسي في الدول المجاورة والتي

 العربية.
 ديدة في قطاعِ إنتاج وتسويق المنتجات الدوائية في األراضي الفلسطينية بين المنافسة الش

مصادر محلية واسرائيلية ومستوردة، إضافة الى تعّدد األصناف المتشابهة في سوق دوائي 
 صغير نسبيا .

  ا من التنظيم والرقابة، إضافة الى المتطلبات قطاع اإلنتاج الّدوائي يخضع لمستوى عال  جد 
المحلية و  سواقألة للحصول على التراخيص الاّلزمة لتسويق األدوية قبل طرحها في االعالمي

 .أسواق التصدير
 

 دارة المخاطرإ
إدارة المخاطر هي عملية لقياس و تقييم المخاطر و تطوير إستراتيجيات إلدارتها ، تتضمن هذه 
اإلستراتيجيات نقل المخاطر إلى جهة أخرى و تجنبها و تقليل آثارها السلبية و قبول بعض أو كل 

 تبعاتها. 
و الداخلية للشركة و  تحديد المخاطر الخارجيةبدارة الشركة إكيد الجودة بتوجيهات من أقامت دائرة ت

حتمالية حدوثها ووضع الخطط الالزمة باختيار مجموعة ا  من حيث شدتها في إحداث الخسائر و  تقييمها 
من أهم هذه المخاطر التي تم تحديدها و اجراءات و تبع للتعامل مع المخاطر و تنفيذها. الطرق التي ستُ 
 التعامل معها:
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 معهااجراءات التعامل  وصف المخاطر المخاطر
تذبذب سعر صرف العمالت 

 األجنبية مقابل الشيكل
ارتفاع سعر صرف اليورو و الدوالر 

يؤدي الى رفع تكلفة المشتريات 
الخارجية ، كما أنه يرفع كلفة 

االقتراض ، علما  أن معظم ايرادات 
 الشركة بعملة الشيكل االسرائيلي

  ادارة سلة العمالت بطريقة فعالة 
  الدخول في عقود التحوط مع

 البنوك المحلية 

صعوبة و معيقات إستيراد و 
تخليص الماكنات و األجهزة و 

 المعدات المستوردة

يتم حجز ماكنات و معدات الشركة 
عبر المعابر االسرائيلية نتيجة 
الفحص األمني مما يرفع كلفة 
اإلستيراد بسبب التخزين لفترات 

 طويلة

  مثل التأكد من سماح دخول
هذه المعدات عبر المعابر قبل 

 التعاقد عليها
  تجهيز كل الوثائق  و

 التراخيص الالزمة قبل الشحن
تأخير المواد الالزمة لإلنتاج بسبب  االعتماد على مورد وحيد

 هذا المورد
  ضرورة وجود موردين اثنين الى

ثالثة موردين على األقل لكل 
المواد الخام و مواد التعبئة 

 والتغليف
  إحتساب نقطة إعادة الطلب و

 وجود حد أدنى للمخزون 
احتمالية حدوث نقص في كمية  ضيق اماكن التخزين

المواد الالزمة لإلنتاج و المراد 
شراؤها بكميات كبيرة ألغراض 

العطاءات بسبب عدم توفير أماكن 
 كافية للتخزين

  بناء طوابق اضافية للتخزين 
  استئجار أماكن للتخزين خارج

 الشركة

تتفاقم  مشكلة انقطاع المياه من  انقطاع المياه 
المصدر في فصل الصيف مما 

 يسبب وتعطيال  في اإلنتاج

  بناء خزانات إسمنتية 
  التعاقد مع أصحاب صهاريج

 المياه 
  المتابعة المستمرة مع سلطة

 المياه و المجاري في المحافظة
انقطاع التيار الكهربائي من 

 المصدر
وجود أجهزة شحن مؤقتة على   للماكنات و األجهزةايقاف مؤقت 

جميع اجهزة الشركة الحساسة 
 بحيث ال يتم تعطلها 

  مولد كهربائي 
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 معهااجراءات التعامل  وصف المخاطر المخاطر
ايقاف العمل على الماكنة أو الجهاز  عطل في الماكنات و األجهزة 

 لحين االنتهاء من إصالح العطل
  عمل صيانة دورية للماكنات و

 األجهزة من قبل فنيي الصيانة
  وجود مخزون  قطع غيار

 إضافية 
  التعاقد مع فنيي صيانة

 خارجيين 
افشاء أسرار الشركة من قبل  السرية

 الموظفين
  عدم سهولة وصول الموظفين

 الى الوثائق المهمة
  توقيع الموظف على تعهد بعدم

افشاء أسرار الشركة و مالحقته 
قانونيا  حتى في حال تركه 

 العمل
األولية  الحفاظ على جودة المواد
 المستخدمة في اإلنتاج

تغيير مواصفات المادة األولية 
والتعبئة عن قصد أو غير قصد من 

 قبل المورد

  الشراء من قبل الموردين
 المعتمدين للشركة

 طلب شهادات التحليل الالزمة 
  عمل الفحوصات الالزمة لكل

مادة يتم استالمها بحيث يتم 
التاكد انها تتوافق مع 

 وبةالمواصفات المطل
  

ووضع في دائرته مدير دائرة بتصنيف المخاطر كل لوجود مخاطر على مستوى كل دائرة بحيث يقوم  اضافة  
 الوسائل الالزمة من أجل تجنبها وكيفية التعامل معها في حال حدوثها.
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 : 2017أهم المؤشرات المالّية للشركة للعام أدناه ملخص عن 

 

 
مليون دينار عن العام  7.820مقابل مليون دينار  8.324قيمة  2017مبيعات الشركة للعام قيمة بلغت 
 %6.44بارتفاع قدره  2016

 

 
مليون دينار عن  3.199مليون دينار مقابل  3.482قيمة  2017اجمالي ربح الشركة للعام قيمة بلغ 

 %8.84بارتفاع قدره  2016العام 
 

 األداء املالي

17



 

 
بصافي ربح للعام % من المبيعات مقارنة 21.39مليون دينار بنسبة  1.781بلغ صافي ربح الشركة 

 %26.43مليون دينار حيث كانت نسبته من المبيعات  2.067 2016
 
 

 
 2016للعام  ا  للسهمدينار  0.275  مع مقارنة 2017للعام دينارا  للسهم  0.235بلغ الربح لكل سهم 

 
 

 
 15.039مليون دينار مقارنة بقيمة  16.893حيث بلغت  2017ارتفعت قيمة موجودات الشركة للعام 

 %12.32بنسبة  2016مليون دينار للعام 
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مليون دينار في  3.790مليون دينار مقارنة مع  4.504لتصبح  2017رتفعت قيمة المطلوبات للعام إ

 %18.83بنسبة  2016عام 
 

 
مليون دينار  12,839% حيث بلغ 10.14بنسبة  2017رتفع مجموع حقوق المساهمين للعام إ

       2017مليون دينار للعام  11,249مقارنة مع 

 

 
 2016% في عام 17.11مقارنة مع نسبة  2017% للعام 13.29الملكية  وق بلغت نسبة العائد على حق
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اإلستدامة

20



 

 اإللتزامأدرجت الشركة تقريرا  جديدا  وألول مرة ضمن تقريرها السنوي عن اإلستدامة والذي يبين أهمية 
  ،المستدامة التنمية أهداف مع وأنشطتها سياساتها موائمة إزاء الشركة جانب من والمستمر المتواصل

قتصادي إلجتماعي واإللتزامنا اإإن . تنفيذها والجاري  القائمة األنشطة على الضوء يسلط الذي القسم وهو
 شأنها من الالزمة التي والموارد اإلمكانيات وتوفير إنتاجية في المستدام النمو يهدف الى تحقيقوالبيئي 
 تبقى الشركة رائدة بهذا االتجاه ألنالسعي الشركة واصل تس وعليه ،والتشغيلية المالية األهداف تحقيق

 .ستدامة والمسؤولية االجتماعيةإلفي مجال ا
 

 

 
 

 تجاه المجتمع
وما تعززه هذه المبادرات من تطور ثقافتنا وهويتنا  المجتمعية المساهمة في الشركة دور يمانا  بأهميةإ

المجتمع  أنشطةبالمشاركة في ، تساهمت إدارة الشركة لمسيرة العطاء المتواصلة  الوطنية و ترسيخا  
 المحلي كالتالي:

 المساهمة في تمويل ابحاث علمية في الجامعات الفلسطينية. 
 و اقامة األطباء لحضور مؤتمرات علمية خارج الوطن،  تساهم الشركة في تغطية تكلفة سفر

  كما تساهم الشركة في تمويل مؤتمرات علمية في داخل فلسطين أيضا .

 املسؤولية االجتماعية
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  تساهم الشركة في تغطية تكلفة تذاكر سفر لبعض طالب الطب و الصيدلة في الجامعات
 .الفلسطينية لحضور دورات تدريبية خارج الوطن

  تغطية أيام طبية مجانية في العديد من المستوصفات و المراكز تساهم الشركة في رعاية و
 .الصحية المختلفة

 المساهمة في تأثيث بعض المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية. 
 المساهمة في األنشطة الثقافية و الرياضية لفئة الشباب. 
 خصصات أخرى تدريب طالب جامعّيين من كلّيات الصيدلة والكيمياء والهندسة الكيمائية و ت

 .في مقر الشركة
  المساهمة في أبحاث يقوم بها طالب الكلّيات المذكورة في مختبرات الشركة وتوفير المواد

 .واألجهزة الالزمة
 

 تجاه الموظفين
 .تساوي الحقوق والفرص لجميع الموظفين دون التمييز بالجنس أو الدين 
 الجسدية. عاقاتإلتولي الشركة اهتماما  بتوظيف الكوادر من ذوي ا 
  جراءات السالمة العامة حيث لديها نظام متقدم للكشف عن الحريق ، لوحات إالشركة لديها

استخدام اللباس الواقي لتجنب الحوادث أو ارشادية عن األماكن الخطرة و كيفية استخدامها، 
 جميع أرجاء الشركة.ضباط السالمة العامة في وجود اضافة الى األضرار ، 

 دوري لموظفي الشركة.الفحص الطبي ال 
  التزام الشركة بقانون العمل الفلسطيني فيما يضمن حقوقهم من حيث ساعات العمل و االستراحة

 أثناء العمل و تعويضهم في حال تركهم العمل و أية حقوق أخرى يكفلها القانون لهم.
  عام. 18 سن الشركة ملتزمة بعدم توظيف األطفال ما دون 
 لمستمر و المتنوع لموظفيها من أجل القيام بتنفيذ األعمال الموكلة لهم تلتزم الشركة بالتدريب ا

 بكفاءة عالية و تجنيبهم الحوادث واألضرار.
  القيام برحالت ترفيهية لموظفي الشركة وتغطية كامل تكلفتها، إضافة الى توزيع الهدايا على

 الموظفين بمناسبة األعياد.
  من صافي أرباح الشركة على موظفيها. 5توزيع % 
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 تجاه زبائن الشركة
 مستحضرات دوائّية فعّالة ونقّية وآمنة وذات جودة عالية حسب متطلَّبات شروط  لضمان توفير

يتم مراقبة جودة المنتج من خالل الفحوصات للمواد األولية و خالل  GMPالتصنيع العالمية 
كافة مراحل االنتاج و طيلة فترة عمر المنتج حتى انتهاء تاريخ الفعالية وفقا  للمعاير الدولية 

ويتم  United State Pharmacopia (USP) & British Pharmacopia (BP)   ال
 أكيد الجودة.ذلك من خالل دائرتي رقابة الجودة و ت

  اعتمدت الشركة اليقظة الدوائية والذي من خالله يمكن للمريض أو الطبيب أو الصيدلي تقديم
 شكوى أو تقرير عن أعراض جانبية ناتجة عن استخدام منتج الشركة في حال ظهوره.

  ( يمّكن نظام الجودة في الشركة من استدعاء Recall تشغيلة منتج بسبب ظهور مشاكل )
 لجودة .تتعلق با

  يتم توزيع استبيانا  سنويا  على الصيادلة في السوق المحلي لقياس مدى الرضى على منتجات
 الشركة ودراسة النتائج.

  توفير أدوية بجودة عالية و سعر يتناسب مع القوة الشرائية للمواطن الفلسطيني، واعتماد وزارة
 الصحة الفلسطينية لمنتجات الشركة وخاصة األدوية المعالجة لألمراض المزمنة. 

 

 تجاه موردي الشركة
  ( الشركة ال تتعامل اال مع الموردين من قائمة المورين الموافق عليهمApproved Supplier 

List  والحاصلين على شهادات األيزو للبيئة و شهادة التصنيع الجيد ال )GMP. 
  يتم عمل تدقيق على الموردين إما مباشرة من قبل موظفي الشركة أو من خالل طرف ثالث

 للتأكد من التزامهم بشروط التصنيع الجيد و المحافظة على البيئة.
 عام. 18لون األطفال ما دون سن ال يتم التعامل مع الموردين الذين يشغ 
  ال يتم التعامل مع الموردين الذين يظهر لديهم التمييز بين موظفيهم سواءا  بالجنس أو الدين

 أو العرق أو اللون.
 .تلتزم الشركة بدفع مستحقات الموردين حسب شروط الدفع المتفق عليها 
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 السياسة البيئية للشركة

 
 

تعتبر شركة بيت جاال لصناعة األدوية من الشركات الرائدة في مجال صناعة المستحضرات الدوائية. 
البيئة، ونتيجة لحرصها الهادف إلى منع التلوث والتقليل من ولما توليه الشركة من اهتمام كبير ب

التأثيرات البيئية الناتجة أو المحتمل أن تنتج عن عملياتها وأنشطتها ومنتجاتها، فإن الشركة تلتزم بما 
 يلي: 

 
  أو أية قوانين وتشريعات بيئية أخرى  -التوافق مع كافة التشريعات والقوانين البيئية المحلية

ذات العالقة بعمليات  -الشركة  في حال عدم توفرها في القانون البيئي الفلسطيني  تعتمدها
 وأنشطة ومنتجات الشركة.

  الحد من الملوثات البيئية الناتجة عن عمليات وأنشطة الشركة الداخلية والخارجية، وذلك من
الهادفة إلى منع خالل إعداد وتنفيذ االهداف والمستهدفات و البرامج البيئية وتعليمات العمل 

أو الحد من التأثيرات البيئية، ومراجعة  وتحسين هذه االهداف والمستهدفات و البرامج 
 وتعليمات العمل بشكل دوري.

  توصيل اهتمام وعناية الشركة بالبيئة لمورديها ومتعاقديها من أجل حثهم على تقليل التأثيرات
 البيئية الناجمة عن أعمالهم.

 ى موظفي الشركة باستمرار ونشر السياسة البيئية للشركة لدى الجمهور.رفع الوعي البيئي لد 
 .التحسين البيئي المستمر على عمليات وأنشطة الشركة 
  ومن أجل ضمان تنفيذ كافة األهداف البيئية والتحسين المستمر لألداء البيئي فقد تم تطوير

  .ISO14001:2004وتنفيذ نظام إدارة بيئي لتلبية متطلبات المواصفة الدولية 
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 الترشيد في استهالك المياه
تعمل الشركة على ترشيد استهالك المياه في جميع مرافق الشركة من خالل توعية الموظفين ، اضافة 

استخدام تكنولوجيا جديدة في العمليات االنتاجية وما يتبعها تنظيف الماكنات . وتتم مراجعة كميات الى 
االشهر  مقارنتها معالمياه المستهلكة شهريا  من خالل فاتورة المياه من اجل معرفة الكميات المستهلكة و 

 السابقة.  
 

 الترشيد في استهالك الكهرباء والطاقة
 الكهرباء والطاقة في  مختلف مرافق الشركة من خالل: يد استهالك اتعمل الشركة على ترش

  توعية الموظفين 
 ضبط درجات الحرارة/البروده من أجل تجنب االرتفاع في استهالك الكهرباء 
  موفره للطاقة بأخرى استبدال االجهزة 
 تقوم الشركة باعداد دراسة من اجل استخدام الطاقة الشمسية 

 

 نتاجيةإل العمليات ا عندارة النفايات والمخلفات الناتجة إ
  توجه الشركة الى استخدام اجهزة تقلل من كميات المخلفات الناتجة من العمليات االنتاجية

 .رواثرها البيئي الضا
  وبالتالي التقليل من الفحوصات المخبرية وتسعى الشركة الى مضاعفة حجم التشغيالت 

 .  ةالضارة للبيئ للمواداستخدام أقل 
  تعاقدت الشركة مع شركة اسرائيلية متخصصة من اجل معالجة هذه النفايات والمخلفات بطريقة

 صديقة للبيئة. 
  يتوفر لدى الشركة األجهزة و المعدات الالزمة من أجل فلترة الهواء الداخل و الخارج من اجل

 ضمان عدم انبعاث الغازات و األبخرة الضارة للبيئة.
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 ظام السالمة العامة ن
ة نظام السالمة العامة في الشركة من خالل  وجود ممثل للسالمة العامة يتعمل الشركة  على ضمان فعال

و ضباط السالمة المتواجدين في كافة مرافق الشركة من أجل تجنب حدوث  طارئ واالستجابة السريعة في 
 حالة حدوثه.

 ومن مهام ممثل السالمة العامة ، التالي:
 تطبيق اجراء االستعداد واالستجابة للطوارىء  .1
 االحتفاظ بقائمة المخاطر والطوارئ محددا من خاللها المخاطر وحاالت الطوارىء المتوقعة .2
االشراف على اعداد تعليمات االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارىء بالتعاون مع ضابط السالمة في  .3

 كل دائرة موضحا:
 مسؤولية التنفيذ 
  االتصال بالجهات المعنية بحالة الطوارىء سواء كانت داخلية أو خارجيةكيفية 
 التعليمات الواجب اتباعها فور حدوث حالة طوارىء 
 معلومات حول المواد الخطرة على البيئة وكيفية التعامل معها في حال تواجدها 
 اسلوب التصرف فور انتهاء حالة الطوارىء 
  االسباب التي ادت إلى وقوع الحادث أو حالة الطوارىء أي امور اخرى )مثل العمل على تحديد

 والعمل على ازالتها واستخالص العبر من الحادث وطرح االجراءات الوقائية والتصحيحية الالزمة(.
 متابعة االحتياجات التدريبية مع مشرف قسم التدريب  .4
 متابعة تنفيذ التمارين الوهمية لحاالت الطوارىء واالخالء .5
 ير االدوات واالجهزة الالزمة لالستعداد لحاالت الطوارىءالعمل على توف .6
 اعداد خطة التحقق من االستعداد واالستجابة للطوارىء السنوية عن طريق: .7

 .)التوجه إلى الموقع )بنفسه أو من ينوب عنه 
  الفحص الفعلي لتعليمات االستعداد 
 اعداد تقرير الفحص الفعلي لخطط االستعداد واالستجابة 

يع تعليمات االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارىء كل ستة اشهر/ أو بعد حدوث أي مراجعة جم .8
 حادث.
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ل الشركة الى مساهمة عامة جعلها تسعى الى تحقيق الشفافية وتطبيق قواعد الحوكمة من أجلإ  ّن تحوُّ

ا على مستوى السوق المحلي الفلسطيني  الشركة، األداء ومراقبة تحسين ورفع قدرتها التنافسية سواء 
 مجلس إدارة . ويقوم المصالح أصحاب ثقة تعزيز وكذلك على مستوى دول التصدير مما يؤّدي الى 

 مدونة قواعد مع والمتوافق األساسي للشركة النظام من المنبثقة وصالحياته مهامه بممارسة الشركة
 قواعد حيث يقوم المجلس بتطبيق الصلة، ذات األخرى  والقوانين مع األنظمة عارضيت ال وبما الحوكمة
 والشفافية على النحو التالي: الحوكمة
 ومجلس للمساهمين الهيئة العامة من لكل والمسؤوليات للصالحيات الواضح والفصل التحديد 

 .التنفيذية واإلدارة اإلدارة
 الشركة في المصالح تضارب ونظام األخالقي السلوك قواعد مدونة وجود. 
 الشركة المختلفة لدوائر والمسؤوليات الصالحيات خطوط يظهر واضح تنظيمي هيكل وجود 

 لجميع الوظائف. وظيفي وصف ووجود
 العالقة ينظم وبما اإلدارية، مستوياتها بمختلف التنفيذية لإلدارة الصالحيات منظومة تطوير 

 .العامة والهيئة اإلدارة مجلس بينها وبين

 احلوكمة
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 بشكل دوري عبر المواقع الألكترونية  المطلوبة والمعلومات البيانات المساهمين بجميع تزويد
 للشركة و هيئة سوق رأس المال الفلسطينية و بورصة فلسطين.

 المواقع األلكترونية لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية  اللخ من المطلعين تداول عن اإلفصاح
 .الساري  اإلفصاح بقانون  منها التزاما  وبورصة فلسطين 

 وموظفي اإلدارة مجلس أعضاء بين األولى الدرجة من مصاهرة أو قرابة عالقة أي توجد ال 
 .التنفيذية اإلدارة

 مجلس اإلدارة
 

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة ال يقل عدد أعضائه عن خمسة أعضاء وال يزيد عن أحد عشر عضوا  
ينتخبون من قبل الهيئة العامة بالتصويت السري،  أما مجلس االدارة األول فيتألف من سبعة اعضاء 

 ، وتكون مدة دورة المجلس اربع سنوات. 
من عن عشرين الف سهما   يكون المرشح لها مالكا  على ما ال يقلُيشترط لعضوية مجلس االدارة ان 

 .أسهم الشركة طيلة مدة عضويته في المجلس
 

 دارةإلدور مجلس ا
مجلس اإلدارة هو سلطة التخطيط األولى في الشركة وهو الذي يضع سياستها ومخططاتها ويقر األنظمة 

 ،رف على سالمة تنفيذها وفقا  لغايات الشركةالتي تسير عليها في عالقاتها الداخلية والخارجية ويش
ويتولى تسيير شؤون الشركة وذلك دون مخالفة لقرارات وتوجيهات الهيئة العامة و أحكام القانون 

 ونصوص عقد التأسيس و نظام الشركة. ومن مهامه
  للشركة من ذوي الكفاءة  ويفوضه بصالحيات محددة في اإلدارة العامة  المدير التنفيذيتعيين

للشركة بالتعاون مع المجلس وذلك بالراتب والشروط التي يحددها المجلس كما ان له حق عزله 
 .بذلك إذا كانت مصلحة الشركة تتطلب ذلك وعليه بالحالتين ان يعلم المراقب خطيا  

  للشركة كما أن لمجلس اإلدارة ان يفوضه بممارسة بعض  يالمدير التنفيذاالشراف على أعمال
 صالحياته حينما تقتضي المصلحة ذلك.

  اختيار شخص او اشخاص من موظفي الشركة ليكونوا مفوضين بالتوقيع عن الشركة في
 .مختلف القضايا المالية واالدارية

 دارةإلرئيس مجلس ا
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باالقتراع السري أو بأي طريقة أخرى يراها المجلس دارة و نائب الرئيس إليتم انتخاب رئيس مجلس ا
  مناسبة، ومن مهامه:

  لرئيس مجلس اإلدارة حق مطلق في اإلطالع على أية أوراق أو وثائق أو مراسالت أو حسابات
أو معلومات يرى حاجة لإلطالع عليها وفي أو أي وقت يراه مناسبا  وال يحق ألحد أن يمانعه 

 في ذلك.
 رة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام كافة السلطات ويعتبر توقيعه داإلرئيس مجلس ا

دارة بكامله في عالقات الشركة بالغير ما لم ينص نظام الشركة على إلعلى أنه توقيع مجلس ا
 خالف ذلك.

 دارة ان ينفذ مقرارات المجلس ويتقيد بتوجيهاتهإلدارة بالتعاون مع اإلعلى رئيس مجلس ا. 
  عماله في حالة غيابه.أدارة ينوب عن الرئيس ويقوم بإلمجلس انائب رئيس 

 
 التنفيذي المدير

 دارة الذي يفوضه بالصالحيات التالية:إليتم تعيينه من قبل مجلس ا
  للمدير  التنفيذي صالحية ابرام االتفاقات مع الموردين من داخل البالد أو خارجها لما فيه مصلحة

 العمل.
  يقوم المدير  التنفيذي بتوقيع العقود الخاصة بالشركة على انه ممثال  لها اال العقود الخاصة بمجلس

 اإلدارة. 
  للمدير  التنفيذي صالحية البيع والشراء ما عدا بيع الموجودات الثابتة وشراؤها حيث يتم ذلك بموافقة

 الهيئة العامة.
 برز المهام الموكلة اليه:أومن 
  يقوم المدير  التنفيذي بجميع األعمال الموكلة اليه من قبل مجلس اإلدارة والتي تدخل ضمن

هذا الوصف الوظيفي باالضافة الى مهام اخرى توكل اليه بناء على قرارات مجلس اإلدارة 
لمتابعتها واعداد التقارير الالزمة عنها. و يكون مسؤوال مسؤولية مباشرة أمام رئيس مجلس 

 أو مساعديه. اإلدارة 
  يتعاون المدير  التنفيذي مع رئيس مجلس اإلدارة أو مساعديه على وضع الخطط أو الدراسات

 وآليات تطبيقها لعرضها على مجلس اإلدارة. 
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  يقوم المدير  التنفيذي باالشراف على كافة دوائر الشركة من خالل مدراء هذه الدوائر ويطلب
 منهم موافاته بالتقارير الالزمة.

 الموازنة التقديرية ورفعها لمجلس االدارة للمصادقة عليها.م المدير  التنفيذي يقد 
 مر أء التي تصدر من الشركة وال يكون وامر الشراار  التنفيذي بالمصادقة على جميع يقوم المدي

 الشراء ساري المفعول اال بعد توقيعه عليه.
  المفوضين بالتوقيع ضافة الى إلبالشركة بايقوم المدير  التنفيذي بتوقيع جميع الشيكات الخاصة

 و توقيع رئيس مجلس اإلدارة أساسيان.أويكون توقيعه 
 

 نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة
 تماشيا  مع سياسة تنوع الخبرات في مجلس ادارة الشركة ، أدناه نبذة عن أعضاء مجلس االدارة: 

 

 رئيس مجلس االدارة -نضال سختيان /السيد

 

  لديه استثمارات في دول الشرق االوسط وشمال أفريقيا.رجل أعمال 
  دارة مجموعة شركات منير سختيان.إرئيس مجلس 
  دارة شركة فلسطين لالستثمار الصناعي.إرئيس مجلس 
 .نائب رئيس مجلس ادارة باديكو القابضة 
 .عضو مؤسس في االتصاالت الفلسطينة 

 

 نائب رئيس مجلس االدارة -حمد جمال مصري /السيد

 

 .مدير التسويق لشركة بيت جاال لصناعة األدوية 
 .مدير عام شركة سختيان اخوان 
  دارة شركة فلسطين لالستثمار الصناعي.إعضو مجلس 

 

 

 دارة إعضو مجلس  -نعيم القواسمي /السيد

 
 

 .حاصل على دبلوم صيدلية 
 .ا في األسواق المحلّية  خبرة تسويقية مدتها أربعون عام 
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 دارةإعضو مجلس  -أنجيل زابورة /األنسة

 

  1973حاصلة على شهادة البكالوريوس في الصيدله من الجامعة العبرية عام . 
  حتى اآلن. 1991الرئيس التنفيذي لشركة بيت جاال لصناعة األدوية منذ عام 
  1979نتاج في شركة بيت جاال لصناعة األدوية منذ عام إشغلت وظيفة مدير 

 .1991حتى 
 

 
 

 عضو مجلس إدارة -عبد الحكيم الفقهاء /السيد

 

 1991 حاصل على شهادة الماجستير في العلوم اإلدارية عام . 
  1986شهادةالبكالوريوس في المحاسبة و االقتصاد عام . 
  دارة شركة دواجن فلسطين.إرئيس مجلس 
 ستثمار الصناعي.شركة فلسطين لإلل الرئيس التنفيذي 
  سختيان اخوان وشركة بيت جاال لصناعة شغل منصب مدير مالي لشركة

    األدوية.
 عضو مجلس إدارة -أيمن حسين/الدكتور

 

  .بروفيسور مشارك ، جامعة النجاح الوطنية، كلية الطب 
  حاصل على دكتوراه فيBiochemistry  .من جامعة هامبورغ ألمانيا 
  أسسEuropean Centre for Clinical Diagnosis  .في فلسطين 
  عمل في مجال الكيمياء الحيوية الجزيئية فيImperial College London  من

 .2004 – 1996عام 
 .له العديد من المقاالت المنشورة في المجالت العالمية 

 

 عضو مجلس إدارة-سمير حزبون /الدكتور

 

  بروفيسور مشارك ، جامعة القدس ، معهد االقتصاد و االدارة )برنامج
 حتى اآلن. 1996عام الماجستير( من 

  من جامعة ) 1983حاصل على دكتوراه في االقتصاد عامVysoká Škola 
Ekonomická.جمهورية التشيك ) 

 .القنصل الفخري لدولة التشيك 
  دارة غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم.إرئيس مجلس 
  دارة المنطقة الصناعية محافظة بيت لحم. إرئيس مجلس  
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 اإلدارةإجتماعات مجلس 

 

 دارةإلأتعاب و مكافآت أعضاء مجلس ا
بدل حضور جلسة لألعضاء، وسيتم صرفها خالل عام  ا  أرنيا  دينار  200حّدد مجلس اإلدارة  مبلغ 

2018. 
 المجموع 6جلسة  5جلسة  4جلسة  3جلسة  2جلسة  1جلسة  إلدارةأعضاء مجلس ا

 -- -- -- -- --  -- نضال سختيان /السيد
 -- -- -- -- -- -- -- حمد جمال مصري  /السيد
 1200 200 200 200 200 200 200 نعيم القواسمي /السيد

 -- -- -- -- -- -- -- أنجيل زابورة  /األنسة
 -- -- -- -- -- -- -- عبد الحكيم الفقهاء /السيد

 800 -- -- 200 200 200 200 الدكتور/ أيمن حسين
 1000 200 200 200 200 200 -- الدكتور/ سمير حزبون 

 

 ملكية أعضاء مجلس اإلدارة بأسهم الشركة
 عدد األسهم اإلسم
 32,710 نضال سختيان /السيد
 23,822 حمد جمال مصري  /السيد

 32,387 نعيم القواسمي /السيد

 240,000 أنجيل زابورة /األنسة
 5,268,967 عتباريينإويمثلها ثالثة أعضاء   ستثماراتإلدارة اإلالسادة شركة النواة 

 

 عدد الحضور من أعضاء مجلس االدارة تاريخ اإلنعقاد اإلجتماع
 6 23/02/2017 األول
 7 03/05/2017 الثاني
 7 18/07/2017 الثالث

 7 26/09/2017 الرابع
 6 28/11/2017 الخامس
 6 28/11/2017 السادس
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 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 والتدقيقأواًل: لجنة الحوكمة 
  خذ مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ قرارا  بتشكيل لجنة الحوكمة  19/4/2015اّت

 :والتدقيق  والتي تكّونت من ثالثة أعضاء. ومن أبرز مهامها
  مراقبة التزام الشركة باألطر القانونية والتشريعية السائدة ومدونة الحوكمة الفلسطينية

 ت الرقابية المختصة.والتعليمات الصادرة من الجها
  دراسة األنظمة المالية واإلدارية المقدمة لمجلس اإلدارة، والتأكد من أن نظام التوظيف

واإلدارة المتبع في الشركة يضمن االمتثال للقوانين واألنظمة والتعليمات، ويحترم حقوق 
 أصحاب المصالح اآلخرين.

 الخارجي والتوصية لمجلس اإلدارة  تقييم مؤهالت وكفاءة أداء واستقاللية مدقق الحسابات
بتعيينه وتحديد أتعابه كي يقوم المجلس بعرضه على المساهمين في اجتماع الهيئة 

 العامة إلنتخابه.
  .العمل كقناة إتصال بين مجلس اإلدارة ومدقق الحسابات الخارجي 
 وجيهاتها قديم تدراسة نظام الضبط الداخلي من خالل التقارير الدورية للمدقق الخارجي وت

 وتوصياتها بشأنه.
 .النظر في الصفقات ذات العالقة وتقديم التوصيات لمجلس اإلدارة 
 .مراجعة التقارير المالية و التقرير السنوي للشركة و اعتمادها 

 أعضاء اللجنة
  مقرر اللجنة –السيد عبد الحكيم الفقهاء 
  عضو ا –الدكتور أيمن حسين 
  عضو ا –الدكتور سمير حزبون 

 إجتماعات اللجنة وتواريخها وبدل الحضور

بدل حضور  تاريخ االنعقاد رقم االجتماع اسم العضو
 االجتماع

 السيد عبد الحكيم الفقهاء

1/2017  22/11/2017  

-- 
 100 الدكتور أيمن حسين 

 100 الدكتور سمير حزبون 
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 ثانيًا: اللجنة المالية
  تشكيل اللجنة المالية والتي تكّونت من  27/12/2015قرر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ

 ثالثة أعضاء، ومن أبرز مهامها: 
 .مراجعة و تقييم الطاقة اإلنتاجية للشركة ودراسة إمكانية شراء أو إحالل الماكنات الجديدة 
 .رفع توصية لمجلس االدارة بالزيادة السنوية للموظفين 
  توصية لمجلس اإلدارة بتوزيع األرباح على المساهمين.رفع 
 .دراسة الفرص االستثمارية للشركة 

 
 أعضاء اللجنة 

   السيد عبد الحكيم الفقهاء 
   السيد حمد المصري 
   الدكتور سمير حزبون 

 
 هم القرارات التي اتخذتها اللجنة خالل العامأ 

  األبنية الحاليةطلب استدراج عروض أسعار من أجل أعمال التوسعة على. 
 طلب استدراج أسعار لماكنات جديدة من أجل زيادة الطاقة االنتاجية للشركة. 
 طلب استدراج أسعار من أجل التحول الى استخدام الضغط العالي للكهرباء. 

 
 إجتماعات اللجنة وتواريخها وبدل الحضور

 

بدل حضور  الحضور رقم االجتماع الحضور رقم االجتماع اسم العضو
 االجتماع

1/2017 السيد عبد الحكيم الفقهاء  
 بتاريخ

 4/3/2017  

 2/2017 حضر
بتاريخ 

23/11/2017  

 -- حضر
 -- حضر حضر السيد حمد المصري 
 -- لم يحضر لم يحضر الدكتور سمير حزبون 
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 اإلدارة التنفيذية
  

 الهيكل التنظيمي للشركة
 

 
 
 رواتب و مكافآت اإلدارة التنفيذّية 

 :2017الجدول أدناه يبّين مجموع رواتب ومكافآت الرئيس التنفيذي والمدير المالي خالل عام 
 

 المجموع المكافآت الراتب 
 دينار أردني 

 80,338 3,934 76,404 الرئيس التنفيذي

 31,989 1,277 30,712 المدير المالي
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 نبذة عن اإلدارة التنفيذية 
 الرئيس التنفيذي - اآلنسة أنجيل أنطون زابورة

، شغلت منصب المدير 1973حاصلة على شهادة البكالوريوس في الصيدلة من الجامعة العبرّية عام 
وحتى اآلن، كما شغلت منصب مدير إنتاج.  هي عضو مجلس إدارة في  1991التنفيذي للشركة منذ العام 

 الشركة.
 

 مدير دائرة البحث والتطوير – الدكتور راشد مرقة
درجة الدكتوراة  في الصيدلة تخّصص تكنولوجيا دوائية من جامعة كلوج رومانيا، يعمل في حاصل على 

 . 1996الشركة منذ العام 
 

 دائرة ضبط الجودة  مدير   -السيد عبدالفتاح الحروب
 .1986حاصل على درجة الماجستير  في الكيمياء  من الجامعة األردنية ، يعمل في الشركة منذ العام 

 
 مدير دائرة اإلنتاج   -د الكامل  السيد ولي

، و دبلوم في إدارة  2006حاصل على درجة الماجستير في التكنولوجيا الكيماوية من جامعة القدس سنة 
 .1991العمليات اإلنتاجّية من السويد. يعمل في الشركه منذ عام 

 
 مدير دائرة تأكيد الجودة – السيد عبد الحكيم المحاريق

الوريوس في  الهندسة الكيميائّية من جامعة الشرق األوسط الفنّية في تركيا ، يعمل حاصل على درجة البك
 .1993في الشركة منذ العام 

 
 مدير الدائرة الهندسية – السيد نادر العالمة

حاصل على درجة بكالوريوس في الهندسة الكيميائية من الجامعة األردنّية ، وحاصل على كثير من الدورات 
المتقدمة، مثلِ إدارة تشغيل و تأهيل أنظمة معالجة المياه و الهواء و تأهيل ماكنات اإلنتاج. يعمل التدريبية 

 .1994في الشركة منذ العام 
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 مدير الدائرة المالية واالدارية  – السيد فخري قيوي 
م حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة والضرائب من جامعة القدس ، يعمل في الشركة منذ العا

2004. 
 

 مدير دائرة التسويق – حمد المصري  السيد
 و هو نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت جاال لصناعة األدوية.   1990يعمل في الشركة منذ العام 

 
 مديرة دائرة التثبت – عبير عبدالمنعم التميمي  السيدة

وهي تعمل في الشركة منذ العام  حاصلة على درجة بكالوريوس في الهندسة الكيميائية من الجامعة األردنّية،
1997. 

 
 مكاتب الشركة

 .محافظة بيت لحم – بيت جاالمدينة تقع مكاتب الشركة الرئيسية في 
 

 دوائر الشركة
 لتسجيلها ملفات عدادا  و  الجديدة صنافلأل السوق  حتياجاتإ دراسة على الدائرة تعمل: دائرة البحث و التطوير

 .التصدير وأسواق الفلسطيني السوق  في
 تعمل التالي: دائرة رقابة الجودة:

 .فحص المواد الخام للتأكد أنها مطابقة للمعايير 
 .فحص مواد التعبئة و التغليف 
 .مراقبة و فحص المنتجات خالل عملية االنتاج وبعدها 
 .اجراء دراسات الثباتية لمنتجات الشركة لضمان صالحيتها حتى تاريخ النفاذ 
  المستخدمة في الفحوصات و التحاليلمعايرة جميع األجهزة 

 
 ةممت لتلبي حاجات السوق الفلسطيني وأسواق التصدير مع طاققسام ُص أتتكون من عدة  دائرة اإلنتاج:

نتاج حديثة تتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد و تعتمد على تصميم حديث إتؤمنها خطوط  ةعالي ةنتاجيإ
 ل بمعزل عن المناطق األخرى لضمان منع التلوث.للمنشأة يتيح لكل قسم و كل ماكنة أن تعم
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 الدوائية المستحضرات أن ضمان هي القانونية الشؤون  و الجودة تاكيد دائرة مهمة نإ دائرة تاكيد الجودة:
 :يلي بما تقوم حيث استخدامها لهدف المطلوبة الجودة تحقق الشركة في المنتجة
 من التحقق و البيئة و الجودة أنظمة و الشركة أنشطة و دوائر جميع على التفتيش و التدقيق 

 البيئة ادارة و  ISO9001 الجودة ادارة و GMP الجيد التصنيع أنظمة مع التطابق مدى
ISO 14001 

 المواطنين و الصيادلة و االطباء من الواردة الشركة منتجات على الشكاوي  معالجة. 
 غيرها و االجهزة و التحليل و االنتاج عمليات من التثبت برامج على شرافإلا. 
 االنتاج عمليات من االنتهاء بعد مراجعتها و التشغيالت ملفات صدارإ 

  ة:للدائر  يتبع كما 
 .التغيير و التوثيق عمليات بضبط تقوم حيث :التوثيق
 .الخارجية و الداخلية التدريب برامج خالل من الشركة موظفي تدريب على شرافإلبا تقوم حيث :التدريب
 الفلسطينية الصحة لوزارة القانونية المتطلبات بتلبية تقوم حيث (:Regulatory Affairs) القانونية الشؤون 

 .التصدير دول في الصحية المؤسسات أو الوزارات و
 

 واالجهزة والمالكنات التصنيع مباني تأهيل واعادة تأهيل أجل من بدراسات القيام هدفها دائرة التثبت:
 الجيد التصنيع متطلبات لتحقيق والتنظيف النصنيع عمليات وكافة الهندسية واالنظمة

 
تقوم بوضع المواصفات الالزمة لخطوط االنتاج واألجهزة المساندة وانظمة التكييف و  المياه  دائرة الهندسة:

ج ذو النقية و الهواء المضغوط  قبل شرائها، و الحفاظ عليها و صيانتها بشكل دوري  للحصول على منت
 جودة عالية.

 
 الضرورية الموازنات عدادا  و  والسنوية الشهرية المالية البيانات عدادإب المالية الدائرة تقوم الدائرة المالية:

 سياسات مع يتالم بما الشراء عمليات كافة على شرافإلا وكذلك والتصدير، التسويق و نتاجإلا لعمليات
  :على تشرف كما الشركة،

 ، حيثُ  الجاهزة البضاعة ومستودع والتغليف التعبئة ومستودع الخام المواد مستودعات وهي :المستودعات
 والخارجي الداخلية سواقألوا نتاجإلا طلب لتلبية ونوعا   كما   مناسب مخزون  على اإلشراف على تعمل
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جازاتهم، الموظفين ملفات متابعة أعمالها ومن :البشرية الموارد  وتوعية الشهرية، الرواتب وتحضير وا 
 .الجديدة التوظيف لطلبات سجل على الحفاظ و الجدد، الموظفين واستقبال وواجباتهم، بحقوقهم الموظفين
 علق بمساهمي الشركة.متابعة كل ما يت المساهمين:شؤون  مسؤول

 
 من الوظائف التي تقوم بها الدائرة: دائرة التسويق:

 عمل على وضع خطط لترويج أصناف الشركة.ال  
  ليتم تطويرها  ةصناف جديدحاجة السوق المحلي ألو عمل الدراسات الميدانية على أصناف الشركة

 الحقا  من قبل دائرة البحث والتطوير.
 

 هناك. هدفها البحث عن أسواق جديدة لمنتجات الشركة ومتابعة تسجيلها وتسويقها دائرة التصدير:
 

 موظفي الشركة
 سياسة التدريب

  مؤهلين ألداء مهام محددة على أساس التعليم والتدريب والخبرة المناسبةتوظيف موظفين 
 للشركة ، لوائح تدريب جميع الموظفين على إجراءات التشغيل القياسية cGMP ،  FDA  ، ICH  

، ومهارات التصنيع والخدمات وتدابير السالمة لضمان إنتاج منتجات دوائية آمنة وفعالة  EMA و
 .ونقية

  يشمل التعليمات والمسؤوليات لتحديد االحتياجات التدريبية ، وتوفير التدريب ، والحفاظ إنشاء نظام
 .على سجالت التدريب

  االستثمار في تدريب جميع الموظفين بطريقة توفر أداء أفضل للموظفين في أدائهم لواجباتهم الحالية
 .، وبالتالي ، في تعزيز الفعالية واإلنتاجية

 ذاتي والتدريب الذاتي وتحسين الذات لموظفيناتشجيع على التعليم ال. 
  تتطلب أن المهارات والمعرفة والقدرات التي تم الحصول عليها من خالل التدريب تساعد في تحقيق

 .مهمة الشركة وأهدافها من خالل تحسين األداء الوظيفي والتنظيمي
  توافر المواردتوفير فرص التدريب والتطوير لجميع الموظفين بطريقة عادلة تتفق مع. 
  استخدام الوسائل المتوفرة وتطوير أساليب إضافية لتلبية االحتياجات التدريبية ، بما في ذلك دورات

 .تعاقدية وحلقات دراسية واجتماعات ومؤتمرات
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 .تقييم فعالية التدريب من قبل الموظفين 
العنصر النسائي نسبة يث يشكل حمائتان وعشرة موظفين  2017بلغ عدد موظفي الشركة في نهاية عام 

، كذلك يشغل ثالث نساء  ائيالنسالعنصر ، علما  أن منصب المدير التنفيذي و مدير التثبت من 33%
 منصب نائب مدير الدائرة. أغلبية موظفي الشركة من حملة الشهادات العليا كما يبين الجدول التالي: 

 
 عدد الموظفين الشهادة

 1 حملة شهادة الدكتوراه
 14 شهادة الماجستيرحملة 

 113 حملة شهادة البكالوريوس
 39 حملة شهادة الدبلوم

 43 حملة شهادة الثانوية العامة وما أقل 
 
 

 مساهمي الشركة
 أداء سهم الشركة وبيانات التداول

 كما يلي:   2017كان حجم التداول على أسهم الشركة في سوق فلسطين لألوراق المالية خالل العام 
 

 القيمة التداول
سهم    عدد األسهم المتداولة 69,358 
 JD 165,361 قيمة األسهم المتداولة
صفقة   عدد الصفقات المنفذة 47 

 JD 2.40 2016سعر االغالق 
 JD 2.40 2017سعر االغالق 

 JD 2.41 أعلى سعر تداول
 JD 2.40 أدنى سعر تداول

 %0.99 معدل دوران السهم
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 كبار المساهمين
%من أسهم الشركة وعددها 5شركة النواة الدارة االستثمارات هم المساهمون الذين يملكون أكثر من 

 % من أسهم الشركة المتداولة.75.27سهما  وتمثِّل نسبة  5,268,967
  السيطرة في الشركة

دارة إله من الدرجة األولى بما فيها أسهم نواة ؤ قرباأتلكها السيد/ نضال سختيان و عدد األسهم التي يم
% من مجموع أسهم 87.09وتمّثل  2017 /31/12سهم ا كما في 6,096,276 ستثمارات قد َبَلغت ألا

 الشركة. 
 توزيع المساهمين حسب الفئات

 : 31/12/2017الجدول التالي يّبين المساهمين حسب فئات األسهم التي يملكونها كما في 
 
 النسبة عدد األسهم عدد المساهمين المساهمينفئة 

 %0.001 87 1 سهم  100المساهمون الذين يملكون أقل من 
 %0.06 4,183 18 سهم 499حتى  100المساهمون الذين يملكون من 
 %0.089 6,237 8 سهم 999حتى  500المساهمون الذين يملكون من 
 %0.851 59,533 27 سهم 4,999حتى  1,000المساهمون الذين يملكون من 
 %0.573 40,130 6 سهم  9,999حتى   5,000المساهمون الذين يملكون من 

 %98.426 6,889,830 24 سهم فما فوق  10000المساهمون الذين يملكون 
 %100 7,000,000 84 المجموع

 
 :المساهمين على األرباح توزيع سياسة
 المساهمين على السنوية األرباح توزيعات بخصوص العامة للهيئة توصيته في الشركة إدارة مجلس يراعي
 وهما أساسين عاملين
 العام خالل للشركة المتوقعة النقدية التدفقات. 
 مشاريع تمويل على التوزيع قرار يؤثر ال ان مراعاة ،مع تمويلها ومصادر اإلستثمارية الشركة خطة 

 .المستقبلية الشركة
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 العادي العامة الهيئة جتماعإ
 : 24/2/2018بتاريخ  المنعقدة قرر المجلس في جلسته

  25/4/2018بتاريخ  2017لعامة العادي لعام جتماع الهيئة اإتحديد موعد. 
 من 15بنسبة  2017عن عام  بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين للهيئة العامة رفع توصية %

 قيمة السهم اإلسمية.
 

 آليات ايصال المعلومات للمساهمين  
و التسليم باليد، كما يتم نشر أعن طريق البريد األلكتروني إما يتم توجيه الدعوة الجتماعات الهيئة العامة 

قبل ُأسبوعين من تاريخ االجتماع ، كذلك يتم نشر الدعوة عبر الصفحة  المحلية إعالن الّدعوة في الصحف
 .الفلسطينيةو موقع بورصة فلسطين و هيئة سوق راس المال  األلكترونية للشركة

الموقع األلكتروني لبورصة فلسطين وهيئة و يتم نشر التقرير السنوي للشركة عبر موقع الشركة األلكتروني 
مع  ا  مرفق السنوي للمساهمين رسال نسخة مطبوعة من التقريرإ باإلضافة الىسوق رأس المال الفلسطيني. 

 .جتماع الهيئة العامةى الدعو ال
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تقرير مدققي احلسابات لعام ٢٠١٨

"ال يوجد أي اختالفات تُذكر بني البيانات اخلتاميّة

 األوليّة و البيانات املاليّة املدققة"
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  صفحة  قائمة  

 5-1    تقریر مدقق الحسابات المستقل  

 7-6  "أ"   2017كانون األول  31المركز المالي كما في  قائمة  

 8  "ب"   2017كانون األول  31الدخل للسنة المنتھیة في  قائمة  

  9  "ج"   2017كانون األول  31قائمة الدخل الشامل للسنة المنتھیة في  

  كانون األول  31قائمة التغیرات في حقوق المساھمین للسنة المنتھیة في

  10  "د"   2017

  11  "ه"  2017كانون األول  31قائمة التدفقات النقدیة للسنة المنتھیة في  

 29-12    إیضاحات حول القوائم المالیة  
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  تقریر مدقق الحسابات المستقل
  
  

  كة بیت جاال لصناعة األدویة المحترمینالسادة/ مساھمي شر
  شركة مساھمة عامة

   فلسطین –بیت جاال 
  

  تقریر حول تدقیق القوائم المالیة 
  الرأي 

المبینة في  شركة مساھمة عامة –لشركة بیت جاال لصناعة األدویة قمنا بتدقیق القوائم المالیة المرفقة 
كانون األول  31قائمة المركز المالي كما في  والتي تتكون من )29(إلى رقم  )6(الصفحات من رقم 

، وقائمة الدخل والدخل الشامل وقائمة التغیرات في حقوق المساھمین وقائمة التدفقات النقدیة 2017
للسنة المالیة المنتھیة بذلك التاریخ، واإلیضاحات حول القوائم المالیة بما في ذلك السیاسات المحاسبیة 

  الھامة.
لشركة بیت جاال ئم المالیة تظھر بعدالة من كافة النواحي الجوھریة، المركز المالي برأینا، إن القوا

ونتائج أعمالھا وتدفقاتھا  2017كانون األول  31كما في – شركة مساھمة عامة –لصناعة األدویة 
ً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ولمتطلب ات قانون النقدیة للسنة المالیة المنتھیة بذلك التاریخ وفقا

  الشركات الفلسطیني. 
  

  أساس الرأي 
ً للمعاییر الدولیة للتدقیق. إن مسئولیاتنا بمقتضى تلك المعاییر مشروحة بصورة  لقد قمنا بالتدقیق وفقا
أشمل ضمن فقرة مسئولیات مدقق الحسابات حول تدقیق القوائم المالیة من ھذا التقریر. نحن مستقلون 

ً لمدونة قوا عد السلوك المھني لمدققي الحسابات المسجلین في مجلس المھنة، وھو ما عن الشركة وفقا
یتفق مع مدونة السلوك األخالقي للمحاسبین المزاولین المسجلین في جمعیة مدققي الحسابات القانونیین 
ً إلى جنب مع المتطلبات األخالقیة المتصلة بتدقیقنا للقوائم المالیة في فلسطین، وقد  الفلسطینیة، جنبا
وفینا مسئولیاتنا األخالقیة وفقاً لھذه المتطلبات. نعتقد أن بینات التدقیق الثبوتیة التي حصلنا علیھا كافیة 

  ومناسبة لتوفر أساساً إلبداء رأینا حول القوائم المالیة.
  

  أمور التدقیق الرئیسیة
یة بالنسبة لتدقیقنا أمور التدقیق الرئیسیة ھي تلك األمور التي بحسب حكمنا المھني كانت األكثر أھم

للقوائم المالیة للسنة الحالیة. لقد تم معالجة ھذه األمور في سیاق تدقیقنا للقوائم المالیة ككل وفي تكوین 
  رأینا حول تلك القوائم المالیة، وإننا ال نبدي رأیاً منفصالً حول ھذه األمور.

  الیة:وفیما یلي أمور التدقیق الرئیسیة المتعلقة بتدقیق القوائم الم
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   أمور التدقیق الرئیسیة 

  كیفیة تناول أمور التدقیق الرئیسیة خالل عملیة التدقیق   كفایة مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا
تتضمن الذمم المدینة رصید ذمة شركة سختیان 

دینار  2,649,983( %92.6أخوان والتي تشكل 
ي من إجمالي رصید الذمم المدینة كما ف )أردني

31/12/2017.  
ھناك خطر یتعلق باحتمال تدني قیمة الذمم مع عدم 
تكوین مخصصات تدني معقولة وفقاً للمعاییر الدولیة 

  إلعداد التقاریر المالیة.
مع األخذ بعین االعتبار االفتراضات واألحكام التي 
تم اتخاذھا من قبل اإلدارة لذلك ومن المحتمل أن 

مدینة أعلى من القیمة تكون القیمة الدفتریة للذمم ال
  المقدرة القابلة لالسترداد. 

في البیانات المالیة یعرض  )4(إن اإلیضاح رقم 
  كافة التفاصیل حول الذمم والمخصصات.

  

إن إجراءات التدقیق شملت دراسة إجراءات الرقابة  
المستخدمة في الشركة على الذمم المدینة وخاصة 

ع ذمة شركة سختیان إخوان باعتباره الموز
الحصري لمنتجات الشركة حیث تم االطالع على 
االتفاقیة الموقعة بین الطرفین، وتم الحصول على 
مصادقة من قبل شركة سختیان إخوان لتأكید صحة 
الرصید في نھایة السنة. وكذلك عملیة تحصیل الذمم 
التجاریة ودراسة النقد المحصل خالل الفترة الالحقة 

برسم التحصیل  للسنة من خالل مراجعة الشیكات
كما في  أردنيدینار  1,529,629بمبلغ 

والتي تستحق خالل ثالثة أشھر  31/12/2017
والمقدمة من قبل شركة سختیان إخوان وقد تم 

  تصنیفھا ضمن النقد والنقد المعادل.
ودراسة كفایة مخصص الدیون المشكوك في 
تحصیلھا والذي تم تقدیره مقابل الذمم التجاریة وذلك 

تقییم فرضیات اإلدارة مع األخذ بعین  من خالل
االعتبار المعلومات الخارجیة المتوافرة حول 
مخاطر الذمم اآلجلة وفھمنا بھذا الخصوص لقد قیمنا 
ً كفایة إفصاحات الشركة حول التقدیرات  أیضا
المھمة في الوصول إلى المخصص المسجل مقابل 

  الذمم المشكوك في تحصیلھا.
المخصص واإلفصاحات لقد استنتجنا بأن مبلغ 

  المتعلقة بھ مالئمة.
  

  كیفیة تناول أمور التدقیق الرئیسیة خالل عملیة التدقیق   مخصص تدني قیمة المخزون
 1,845,506تمثل قیمة بضاعة آخر المدة مبلغ 

  .2017كانون األول  31كما في  أردنيدینار 
ھناك خطر یتعلق في عدم تقدیر وقید مخصص 

قیمة المخزون مقابل البضاعة  كاف لمقابلة تدني في
  التالفة وبطیئة الحركة.

مع األخذ بعین االعتبار االفتراضات واألحكام التي 
تم اتخاذھا من قبل اإلدارة لذلك ومن المحتمل أن 
تكون القیمة الدفتریة أعلى من القیمة المقدرة القابلة 

  لالسترداد.
یعرض كافة التفاصیل حول  5إن إیضاح رقم 

  البضاعة.

إن إجراءات التدقیق شملت دراسة إجراءات الرقابة  
المستخدمة في الشركة على البضاعة وتحلیل عمر 
المخزون وقمنا بمناقشة فرضیات اإلدارة المتعلقة 

  بتوقع حجم االستخدام وفھمنا لألمور.
وقمنا بالتحقق من إجراءات الجرد الفعلي للمخزون 

تم ومطابقة أرصدة البضاعة حسب الجرد الفعلي و
االطالع على التسویات الجردیة ومراجعة عینة من 
تكلفة المخزون لعدد من أصناف البضاعة ووجدت 
مالئمة للسیاسات المحاسبیة الواردة في البیانات 

  المالیة.
قمنا بمقارنة الحد األدنى اللتزامات الشراء مع 
مستویات مخزون نھایة السنة مع األخذ بعین 

قیمة المخزون إذا ما تم االعتبار المخاطر السترداد 
  إلغاء أي من اتفاقیات البیع.

قمنا باختبار احتمال التدني للمخزون من خالل تقییم 
فرضیات اإلدارة مع األخذ بعین االعتبار المعلومات 

  المتوفرة واألحداث الالحقة.
قمنا بفحص فواتیر المبیعات في الفترة الالحقة 

كلفة من لمراجعة بیع المخزون بقیمة أعلى من الت
خالل مقارنة سعر البیع مع تكلفة المخزون المسجلة 
بحسابات الشركة مع األخذ بعین االعتبار مالئمة 
إیضاحات الشركة حول درجة التقدیرات المتعلقة 



3 
  

 

  للتوصل إلى مخاطر التدني المحتملة بشكل عام.
لقد توصلنا إلى أن الفرضیات األساسیة المستخدمة 

م المخزون ھي فرضیات والناتج عنھا تقدیر وتقیی
 مالئمة.

 كان العرض واإلفصاحاتلقد قمنا بتقییم فیما إذا 
  .ومالئمةذات الصلة كافیة 

  
  كیفیة تناول أمور التدقیق الرئیسیة خالل عملیة التدقیق   أصول ثابتة وأصول قید التركیب

تمثل قیمة صافي القیمة الدفتریة لألصول الثابتة ما 
من  )أردنيدینار  6,103,147( %36.13نسبة 

موجودات  اضافةإجمالي موجودات الشركة حیث تم 
خالل عام  أردنيدینار  982,524ثابتة بمبلغ 

 دینار 1,885,983، ھذا باإلضافة إلى مبلغ 2017
  ما زالت تمثل أصول قید التركیب. أردني

ھناك خطر في عدم قیام الشركة باالستفادة من 
التركیب في إضافات األصول الثابتة وأصول قید 

العملیة اإلنتاجیة في الوقت المناسب مع األخذ بعین 
االعتبار االفتراضات التي تم اتخاذھا من قبل 
اإلدارة ومن المحتمل أن تكون قیمة المبیعات 
السنویة أقل من المبیعات المتوقعة في حالة عدم 
استخدام ھذه األصول في العملیات اإلنتاجیة في 

  الوقت المناسب.

اءات التدقیق شملت دراسة إجراءات الرقابة إن إجر 
المستخدمة في الشركة على األصول الثابتة وقد قمنا 
باختیار عینة من إضافات األصول الثابتة ومراجعة 
قیدھا حسب األصول. مع األخذ بعین االعتبار 
المتابعات المستمرة من قبل اإلدارة من أجل االنتھاء 

ام خطوط من أعمال التركیب للمعدات واستخد
اإلنتاج الجدیدة في الوقت المناسب حیث أن تقدیرات 
اإلدارة لتشغیل خط قطرات العیون وخط الحقن 

  .2018عام  خالل
لقد استنتجنا أن إجراءات اإلدارة وتقدیراتھا في 
موعد تشغیل الخطوط اإلنتاجیة الجدیدة في عام 

ً من خالل فھمنا بھذا  2018 سوف یكون مالئما
 الخصوص. 

 العرض واإلفصاحات منا بتقییم فیما إذا كانلقد ق
  ذات الصلة كافیة ومالئمة.

  
 كیفیة تناول أمور التدقیق الرئیسیة خالل عملیة التدقیق  تمویل الشركة من خالل القروض

بلغ رصید القروض التي حصلت علیھا الشركة من 
دینار  1,814,355البنوك كما في نھایة العام مبلغ 

من مجموع المطلوبات  %40ما نسبتھ  أردني
وتشكل خطراً في حالة عدم المقدرة على السداد 
نتیجة تأخر عمالء الشركة في تسدید األرصدة 

 المستحقة علیھم بانتظام.

قمنا بمراجعة عقود القروض والحصول على  
مصادقات مباشرة من البنوك للتحقق من األرصدة 
وكشوف احتساب الفوائد والعموالت وتحمیل 

ا على عمر القروض، وتصنیفھا إلى طویلة عموالتھ
وقصیرة األجل، وأن ھناك متابعة من قبل اإلدارة 
لتحصیل الدیون المستحقة على العمالء وذلك من 
أجل توفیر السیولة الالزمة لسداد القروض التي یتم 

  الحصول علیھا من البنوك.
لقد قمنا بتقییم فیما إذا كان العرض واإلفصاحات 

  یة ومالئمة.ذات الصلة كاف
 

  
  مسئولیات اإلدارة عن القوائم المالیة

إن اإلدارة مسئولة عن إعداد ھذه القوائم المالیة وعرضھا بصورة عادلة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر 
المالیة ومتطلبات قانون الشركات وھیئة سوق رأس المال الفلسطینیة وتشمل ھذه المسئولیة االحتفاظ 

ة التي تجدھا اإلدارة ضروریة لتمكنھا من إعداد القوائم المالیة بصورة عادلة خالیة من بالرقابة الداخلی
  أخطاء جوھریة سواء كانت ناشئة من احتیال أو عن خطأ.

  
في إعداد القوائم المالیة، فإن اإلدارة مسئولة عن تقییم قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة، 

اً، عن المسائل ذات الصلة بقدرة الشركة على االستمرار وعن استخدام واإلفصاح حیثما كان ذلك مناسب
أساس مبدأ االستمراریة في المحاسبة ما لم تكن اإلدارة تقصد تصفیة الشركة أو وقف العملیات أو لیس 

  لدیھا أیة بدائل حقیقیة إال القیام بذلك.
  إن اإلدارة مسؤولة عن اإلشراف على عملیة التقاریر المالیة.
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  سئولیات مدقق الحسابات حول تدقیق القوائم المالیةم
تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول فیما إذا كانت القوائم المالیة مأخوذة ككل خالیة من 
األخطاء الجوھریة، سواء كانت ناشئة عن احتیال أو عن خطأ، وإصدار تقریرنا حولھا الذي یتضمن 

ً بأن التدقیق وفقاً  رأینا الفني. إن التأكید المعقول ھو إعطاء درجة عالیة من الثقة، ولكنھ لیس ضمانا
للمعاییر الدولیة للتدقیق سوف یؤدي دائما للكشف عن الخطأ الجوھري عندما یحصل. یمكن لألخطاء 
أن تظھر بسبب احتیال أو بسبب خطأ مرتكب، وتعتبر جوھریة إذا كانت بشكل فردي أو بالمجمل یمكن 

  أن تؤثر في القرارات االقتصادیة للمستخدمین لھذه القوائم المالیة. أن یتوقع منھا 
كجزء من عملیة التدقیق وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق فنحن نمارس الحكم المھني ونستخدم الشك المھني 

  من خالل التدقیق، باإلضافة إلى أننا نقوم أیضاً:
، سواء الناشئة عن احتیال أو عن خطأ، بتحدید مخاطر األخطاء الجوھریة في القوائم المالیة -

ونصمم وننفذ إجراءات تدقیق للرد على تلك المخاطر، ونحصل على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة 
ً لرأینا. إن الخطر من عدم الكشف عن األخطاء الجوھریة الناشئة عن االحتیال أكبر  لتوفر أساسا

ن االحتیال قد ینطوي على تواطؤ، أو من الخطر الناجم عن عدم الكشف عن الخطأ المرتكب، كو
تزویر، أو حذف مقصود للمعلومات، أو حاالت غش أو تحریف، أو تجاوزات ألحكام وقواعد 

 الرقابة الداخلیة.
بالحصول على فھم لعمل الرقابة الداخلیة بشكل یتصل بأعمال التدقیق وذلك بھدف تصمیم  -

بداء الرأي فیما یتعلق بفعالیة الرقابة إجراءات التدقیق المناسبة حسب الظروف، لیس بھدف إ
 الداخلیة لدى الشركة. 

بتقییم مالئمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومعقولیة التقدیرات المحاسبیة المعدة من قبل اإلدارة  -
 واإلیضاحات المتعلقة بھا. 

تي تم الحصول باستخالص مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمراریة استنادا ألدلة التدقیق ال -
علیھا، فیما إذا كان ھنالك حاالت من عدم التیقن بوجود أحداث أو ظروف یمكن أن تثیر شكوكا 
كبیرة حول قدرة الشركة على االستمرار كمنشاة مستمرة. فیما إذا تم االستخالص بوجود مثل ھذه 

بات إلى اإلفصاحات ضمن تقریرنا كمدققي حسا انتباه اإلدارةالحاالت، نحن مطالبون بأن نَْلِفَت 
إذا كانت تلك اإلفصاحات غیر كافیة، فنحن مطالبون  المالیة، أوذات الصلة الواردة في القوائم 

بتعدیل رأینا. إن استخالصنا یعتمد على أدلة التدقیق التي تم الحصول علیھا لغایة تاریخ تقریرنا 
تجعل الشركة تتوقف عن كمدققي حسابات، ومع ذلك فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد 

 االستمرار كشركة مستمرة. 
تقییم العرض العام، وبنیة ومحتوى القوائم المالیة، بما في ذلك اإلفصاحات، وفیما إذا كانت القوائم  -

 المالیة تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة بطریقة تحقق العرض العادل.
  

خطط لھ ومالحظات التدقیق الھامة بما في ذلك أي نتواصل مع اإلدارة حول نطاق وتوقیت التدقیق الم
  نقاط ضعف ھامة في الرقابة الداخلیة التي تم تحدیدھا خالل تدقیقنا.

  
ً بتزوید اإلدارة بتصریح بشأن امتثالنا لمتطلبات قواعد السلوك األخالقي فیما  یختص نقوم أیضا

تؤثر على استقاللیتنا، وعند االقتضاء، ، وتزویدھم بجمیع األمور التي من الممكن لھا أن باالستقاللیة
  الضمانات لذلك. 

  
من األمور التي یتم التواصل بھا مع اإلدارة تلك األمور التي تعتبر األكثر أھمیة بالنسبة لتدقیق القوائم 
المالیة للفترة الحالیة، والتي لذلك قد اعتبرت أمور تدقیق رئیسیة. نقوم ببیان تلك األمور في تقریرنا 

ي حسابات ما لم یكن ذلك محظورا بموجب قانون أو نظام یمنع الكشف العلني عن تلك المسائل كمدقق
أو عندما، وفي حاالت نادرة للغایة، إذا قررنا أنھ ال ینبغي إثارة المسألة في تقریرنا ألنھ من الممكن أن 

  اآلثار السلبیة لذلك تفوق المنافع العامة المتوخاة من اإلفصاح عن المسألة. 
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  تقریر حول المتطلبات القانونیة والتشریعیة األخرى 
برأینا أیضا أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبیة منتظمة، كما وقد حصلنا على كافة المعلومات 
واإلفصاحات التي رأیناھا ضروریة ألغراض تدقیقنا وفي حدود المعلومات التي توافرت لدینا، لم تقع 

كام وتشریعات قانون الشركات على وجھ یؤثر بشكل جوھري في خالل السنة المالیة مخالفات إلح
  نشاط الشركة أو في مركزھا المالي.

  
إن الشریك المسؤول عن تدقیق ھذه العملیة والذي قام بالتوقیع على تقریر مدقق الحسابات المستقل ھو 

  المدیر التنفیذي جمال ملحم.
  
  

  طالل أبوغزالة وشركاه
  251/1997رخصة رقم 

 
  

  ملحمجمال 
  )100/98(محاسب قانوني مرخص رقم 

  2018شباط  11رام هللا 
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   إیضاح  2017  2016

  الموجودات   أردني دینار  دینار أردني
  الموجودات المتداولة      

  النقد والنقد المعادل  )3( 3,353,304  2,480,179
   بالصافي –الذمم المدینة   ) 4( 2,837,082 3,257,499
  البضاعة  )5( 1,845,506 1,661,002

  االعتمادات المستندیة   497,080 51,874
  واألرصدة المدینة األخرىالمصاریف المدفوعة مقدماً   )6( 194,104 168,802
  سلفیات ضریبة الدخل  )12( 176,562 184,213

__________ __________     
  مجموع الموجودات المتداولة    8,903,638 7,803,569

__________ __________     
  الممتلكات واآلالت والمعدات      

  بالتكلفة  )7( 13,317,730 12,345,943
  االستھالك المتراكم   (7,214,583) )6,632,213(

__________ __________     
  صافي القیمة الدفتریة     6,103,147 5,713,730

__________ __________     
  أصول ثابتة قید التركیب  )8(  1,885,983 1,521,259

__________ __________     
  مجموع الموجودات    16,892,768 15,038,558

=========  =========      
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    إیضاح  2017  2016

  ت وحقوق المساھمینالمطلوبا    دینار أردني  دینار أردني
  المطلوبات المتداولة      

  أقساط قرض قصیرة األجل  )9( 340,253 271,858
  الذمم الدائنة   349,206 429,139
  المصاریف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى  )10( 486,100 425,307
  ذمم ألطراف ذات عالقة  )11( 777,639 776,881
  الدخل مخصص ضریبة  )12( 135,759 142,347

_________ _________    
2,045,532 2,088,957      

  مجموع المطلوبات المتداولة  _________ _________
  إیرادات مؤجلة بعد اإلطفاء  )13(  60,786 71,938

_________ _________    
  أقساط قرض طویلة األجل  )9(  1,501,102 858,397

_________ _________    
  مخصص مكافأة نھایة الخدمة  )14(  852,813 813,883

_________ _________    
  مجموع المطلوبات     4,503,658 3,789,750

_________ _________    
  حقوق المساھمین      

7,000,000 7,000,000 )15(  

دینار أردني مقسم إلى  10,000,000رأس المال 
سھم قیمة السھم دینار أردني واحد  10,000,000
دینار أردني)  7,000,000لمدفوع (رأس المال ا

  سھم غیر مكتتب بھ) 3,000,000(
  االحتیاطي القانوني  )16( 1,126,746 962,176

  االحتیاطي االختیاري  )16( 1,441,017 1,111,877
  قائمة "د" –أرباح محتفظ بھا    2,154,867 2,059,757

  قائمة "ج" – فرق ترجمة البیانات من الشیقل إلى الدینار   666,480 114,998
_________ _________    

  مجموع حقوق المساھمین    12,389,110 11,248,808
_________ _________    

  مجموع المطلوبات وحقوق المساھمین    16,892,768 15,038,558
=========  =========      
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      إیضاح  2017  2016

  بیان الدخل    دینار أردني  دینار أردني
  المبیعات  )17( 8,323,963 7,819,715

  تكلفة المبیعات  )18( (4,841,617) )4,620,252(
____________________    

  مجمل الدخل    3,482,346 3,199,463
  مصاریف بیع وتوزیع  )19( (1,073,777) )792,074(
  مصاریف إداریة وعمومیة  )20( (427,578) )379,380(
  مصاریف تمویلیة   (7,653) )28,339(

  لةالمتحقق من اإلیرادات المؤج  )13( 11,152 10,456
  إیرادات أخرى    10,180 11,620
  فروقات عملة   (213,214) 45,349

____________________    
  صافي الدخل قبل الضریبة     1,781,456 2,067,095

  مخصص ضریبة الدخل   )12( (135,759) )142,347(
____________________    

  قائمة ج –صافي دخل السنة بعد الضریبة     1,645,697  1,924,748
========= =========     

  الربح لكل سھم      

0.27500.235 )21(  
الحصة األساسیة والمخفضة للسھم من ربح السنة العائد 

  إلى مساھمین الشركة
========= =========     

      
  

    
 

  



9 
  

 

 
 

– 
312017– 

 
2016  2017      

 إیضاح  دینار أردني  دینار أردني
دخل السنة   1,645,697 1,924,748

  بنود الدخل الشامل األخرى    
 من الشیقل إلى الدینارفرق ترجمة البیانات المالیة   666,480 114,998

__________ __________     
 بنود الدخل الشامل األخرى للسنة   666,480 114,998

__________ __________    
 إجمالي الدخل الشامل للسنة   2,312,177 2,039,746

========= =========    
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 احتیاطي قانوني  رأس المال
احتیاطي 
  اختیاري

أرباح محتفظ 
  بھا

 بنود الدخل 
  البیان  المجموع  األخرىالشامل 

  2017كانون األول  31  أردنيدینار   أردنيدینار   أردنيدینار   أردنيدینار   أردنيدینار   أردنيدینار 
  31/12/2016رصید  11,248,808 114,998 2,059,757 1,111,877 962,176 7,000,000

  ي دخل السنةصاف 1,645,697  ـ 1,645,697  ـ  ـ  ـ
  احتیاطي قانوني  ـ ـ (164,570) ـ 164,570 ـ
  احتیاطي اختیاري ـ  ـ (329,140) 329,140  ـ  ـ
توزیعات أرباح  (1,043,717)ـ (1,043,717)  ــ ـ

 (13,160)  ـ (13,160)ـ  ـ  ـ
تسویات ضریبة سنوات 

 سابقة 
  فرق ترجمة البیانات المالیة 551,482 551,482  ـ  ـ ـ ـ

____________________________________________________________  
  31/12/2017رصید  12,389,110 666,480 2,154,867 1,441,017 1,126,746  7,000,000

======== ======== ======== ======== ======== ========   
              
  2016كانون األول  31            

  31/12/2015رصید  9,423,679 47,536 2,529,515 726,927 769,701 5,350,000
  صافي دخل السنة 1,924,748  ـ 1,924,748  ـ  ـ  ـ
  احتیاطي قانوني  ــ )192,475(ـ 192,475 ـ
  احتیاطي اختیاري ـ  ـ )384,950( 384,950  ـ  ـ

 زیادة رأس المال   ـ ـ )1,650,000(  ـ ـ 1,650,000
أرباح  توزیعات )321,062(  ـ )321,062(ـ  ـ  ـ

 153,981 ـ 153,981  ـ  ـ ـ
تسویات ضریبة سنوات 

 سابقة 
  فرق ترجمة البیانات المالیة 67,462 67,462  ـــ  ـ

____________________________________________________________  
  31/12/2016رصید  11,248,808 114,998 2,059,757 1,111,877 962,176 7,000,000

======== ======== ======== ======== ======== ========   
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البیانإیضاح2017 2016

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیةيدینار أردن يدینار أردن
 بیان ب –صافي ربح السنة قبل الضریبة  1,781,456 2,067,095

 تعدیالت لتسویة صافي الربح لصافي التدفق النقدي  
 بنود ال تتطلب تدفقات نقدیة  

 استھالك الموجودات الثابتة)7( 593,107 526,728
 إطفاء إیرادات المنحة الفرنسیة (11,152) (10,456)
 مخصص مكافأة نھایة الخدمة  )14( 159,433 141,426

 المالیةفرق ترجمة البیانات  551,482 67,462
 خسارة استبعاد موجودات ثابتة - 7,168

 لمطلوبات التشغیلیةالتغیرات في الموجودات وا  
 في الذمم المدینة النقص 420,417 62,685

 (الزیادة) في البضاعة (184,504) (244,619)
 الزیادة) النقص في المصاریف المدفوعة مقدماً واألرصدة المدینة األخرى( (25,302) 52,857

 النقص في االعتمادات المستندیةالزیادة)( (445,206) 505,801
 (النقص) الزیادة في الذمم الدائنة (79,933) 172,447
 الزیادة (النقص) في المصاریف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى 60,793 (76,158)
 الزیادة في المستحق ألطراف ذات عالقة 758 311,282

 تسویة ضریبة الدخل وأخرى (147,856) (268,361)
 فوعة للموظفینتعویضات مد)14( (120,503) (295,800)

__________ __________
 صافي التدفقات النقدیة الواردة من األنشطة التشغیلیة 2,552,990 3,019,557

__________ __________
 التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 

     إضافات الموجودات الثابتة)7( (982,524) (1,962,146)
 استبعاد موجودات ثابتةمتحصل من - 2,177

 أصول ثابتة قید التركیب (364,724) (385,913)
__________ __________ 

 صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة  (1,347,248) (2,345,882)
__________ __________

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 
القرض 711,100 563,749

توزیعات أرباح (1,043,717) (321,062)
__________ __________ 

 التمویلیة األنشطةمن الواردة (المستخدمة في)مجموع التدفقات النقدیة  (332,617) 242,687
__________ __________ 

 صافي الزیادة في النقد والنقد المعادل خالل السنة  873,125 916,362
 رصید النقد والنقد المعادل أول السنة 2,480,179 1,563,817

__________ __________
رصید النقد والنقد المعادل آخر السنة)3( 2,480,179 3,353,304

========== ==========
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  التأسیس وطبیعة النشاط: .1

  ةتأسست شركة ت جاال لصناعة األدوی اریخ  خصوصیةكشركة مساھمة  بی ت جاال بت ي بی ف
ل، 14وسجلت في سجل الشركات المساھمة تحت رقم  15/9/1970 ي  وغایات الشركة تتمث ف

دات  ة ومبی ة والزراعی ات البیطری ات والعالج ل والكیماوی واد التجمی ة وم ناعة األدوی ص
تیرادھا  ا واس دیرھا وتوزیعھ ویقھا وتص ة وتس مدة الكیماوی ف واألس واد التنظی رات وم الحش

اریخ  ة بت ع شركة سختیان  22/4/1998واالتجار بھا. تم توقیع اتفاقی ابلس  إخوانم ا ن ومقرھ
  زع الوحید لمنتجات الشركة في محافظات الضفة الغربیة وقطاع غزة.بحیث یكون المو

  ة ى شركة مساھمة عام ي سجل تم تحویل الشركة من شركة مساھمة خصوصیة إل وسجلت ف
م  ت رق اھمة تح ركات المس ادة ، 562601369الش م إع ذلك وت ة ل ات الالزم ذ الموافق م أخ وت

بح  ال لیص ة رأس الم ار  10,000,000ھیكل يدین ى م أردن مة إل ة  10,000,000قس ھم قیم س
ار  د دین ھم الواح يالس ال  أردن بح رأس الم ث أص الین  5,350,000حی اھمین الح ھم للمس س

ب  4,650,000و ن مراق ادرة ع جیل الص ھادة التس ى ش تنادا إل ك اس ام وذل اب الع ھم لالكتت س
 .3/2/2015الشركات بتاریخ 

 ي بورصة فلسطین.إدراج أسھم الشركة ف 2015حزیران  16بتاریخ تم قد ل 
  موظف 210بلغ عدد الموظفین ً   .)31/12/2016موظفاً كما في  197( 31/12/2017 فيكما  ا
  2018شباط  14خ بتاریإدارة الشركة المالیة من قبل  القوائمتم اعتماد.  

  
  السیاسات المحاسبیة الھامة: .2

داد التقاریر المالیة والتفسیرات ذات المالیة المرفقة وفقا للمعاییر الدولیة إلع القوائمتم عرض   .أ
العالقة الصادرة عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، وفیما یلي ملخصا 

 المتبعة.ألھم السیاسات المحاسبیة 
المالیة وفقا ألساس التكلفة التاریخیة ویتم تعدیل ھذا األساس بالنسبة لبعض  القوائمتم إعداد  

  كما ھو موضح أدناه.األصول 
  

  التغییرات في السیاسات المحاسبیة  .ب
إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة للشركة مطابقة لتلك التي تم استخدامھا 
إلعداد القوائم المالیة للسنة السابقة، باستثناء قیام الشركة بتطبیق المعاییر المعدلة التالیة خالل 

  السنة:
   )المعدل(: اإلفصاح عن الجھات ذات العالقة 24حاسبة الدولي رقم معیار الم

  )المعدل( العرض –: األدوات المالیة 32معیار المحاسبة الدولي رقم 
  المعدل(عرض بنود الدخل الشامل األخرى  )1(رقم  المحاسبة الدوليمعیار(*  
  المعدل( صاحات البیانات المالیةفا )7(معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم( 
  البیانات المالیة الموحدة  )10(معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم 
  اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى )12(معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم  
  قیاس القیمة العادلة )13(معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم  

إلى تغییر طریقة عرض بنود الدخل  )1(* یقضي التغیر في معیار المحاسبة الدولي رقم 
الشامل األخرى في مجموعات، بأن یتم فصل تلك البنود التي یمكن قیدھا أو إعادة تصنیفھا في 
قائمة الدخل في المستقبل عن البنود األخرى التي ال یمكن إعادة تصنیفھا. سیؤثر ھذا التعدیل 

  . على العرض ولن یؤثر على أداء الشركة أو مركزھا المالي
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أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة المعاییر التالیة والتي ال تزال غیر نافذة المفعول ولم یتم 
تبنیھا بعد من قبل الشركة. إن المعاییر التالیة ھي التي تتوقع إدارة الشركة بأن یكون لتطبیقھا، 

یانات المالیة الب فصاحاتاعند سریان مفعولھا، أثر على المركز أو األداء المالي أو حول 
  :للشركة

  األدوات المالیة ** )9(معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم 
بصیغتھ الحالیة المرحلة األولى لإلحالل محل  )9(یمثل معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم   **

عیار أثر م. سیكون لتطبیق المرحلة األولى من ھذا ال)39(معیار المحاسبة الدولي رقم 
ف وقیاس الموجودات المالیة للشركة، ومن غیر المحتمل أن یكون لتطبیقھ أثر على تصنی

على المطلوبات المالیة. ستعمل الشركة على تحدید أثر التطبیق بالتزامن مع صدور 
 وقد أصبحالمراحل التالیة من المعیار وذلك إلظھار صورة شاملة عن أثر التطبیق. 

  .2018كانون الثاني  1التي تبدأ في  المعیار نافذ المفعول للسنوات المالیة
  

  األسس والتقدیرات   .ج
ً لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة یتطلب استخدام عدة تقدیرات  القوائمإن إعداد  المالیة وفقا

وإفتراضات محاسبیة تؤثر على مبالغ اإلیرادات والمصاریف والموجودات والمطلوبات 
المالیة. نظراً الستخدام ھذه التقدیرات  القوائم وعرض اإللتزامات المحتملة كما في تاریخ

واإلفتراضات، قد تختلف النتائج الفعلیة عن التقدیرات، وقد یستدعي ذلك تعدیل القیم الدفتریة 
  للموجودات أو المطلوبات في المستقبل.

  فیما یلي تفاصیل اإلجتھادات الجوھریة التي قامت بھا الشركة:
  

  موجودات غیر ملموسة
اء موجودات غیر ملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على العمر االنتاجي المقدر. یتم اطف

  ویتم مراجعة فترة اإلطفاء مع العمر االنتاجي المحدد في نھایة كل عام. 
وفي حالة وجود تغیرات في المعاملة المحاسبیة یتم اعتبارھا على أنھا تغیرات في التقدیرات 

  المحاسبیة.
  

  تحقق المصاریف
 م قید المصاریف عند حدوثھا وفقاً لمبدأ االستحقاق. یت
  

  المدینة: التجاریةالذمم 
مطروحا منھا أي مخصص للذمم  )المطالبات( تظھر الذمم التجاریة المدینة بقیمة الفواتیر

  المدینة المشكوك في تحصیلھا.
  للتحصیل.یتم أخذ مخصص للذمم المشكوك في تحصیلھا عندما یتوفر مؤشر على عدم قابلیتھا 

  یتم شطب الذمم المدینة في نفس الفترة التي یثبت فیھا عدم قابلیتھا للتحصیل.
  

  الذمم المدینة األخرى:
یتم أخذ مخصص للذمم المدینة المشكوك في تحصیلھا عندما یتوفر مؤشر على عدم قابلیتھا 

  للتحصیل.
  ا للتحصیل.یتم شطب الذمم المدینة في نفس الفترة التي یثبت فیھا عدم قابلیتھ

  
  ذمم دائنة ومستحقات

یتم إثبات المطلوبات للمبالغ مستحقة السداد في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة 
  سواء تمت أو لم تتم المطالبة بھا من قبل المورد.

  
  :)لبضاعة الجاھزةا(المخزون 

 مضافاً إلیھا نسبة من  یتم إظھار البضاعة الجاھزة بالتكلفة على أساس تكلفة المواد الخام
  .الوارد أوالً صادر أوالً  طریقةویتم تحدید التكلفة باستخدام  المصاریف الصناعیة

 .یقیّم المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل  
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  تشمل تكلفة المخزون كافة تكالیف الشراء وتكالیف التحویل والتكالیف األخرى المتكبدة
  المخزون ووضعھ في حالتھ ومكانھ الحالیین. في سبیل إحضار

  یتم تعریف صافي القیمة العادلة للتحقق بأنھا السعر المقدر للبیع في سیاق النشاط العادي
 عملیة البیع. إلتماممطروحاً منھ التكالیف الضروریة 

 
  المواد الخام ومواد التعبئة:

ة بالت إظھاریتم  واد التعبئ تم البضاعة من المواد الخام وم ل، وی ا أق ة أو السوق أیھم ة الفعلی كلف
  تحدید التكلفة باستخدام طریقة الوارد أوالً صادر أوالً.

  
  البضاعة تحت التصنیع:

تعملة مضافاً ومواد التعبئة یتم تقییم البضاعة تحت التصنیع بسعر تكلفة المواد الخام  االمس  إلیھ
ن المصاریف الصناعیة مق بة م ذه أجور التشغیل المباشرة ونس ام الصنع لھ بة تم ع نس ة م ارن

  البضاعة.
 

   :واآلالت والمعدات الممتلكات
ً  بالتكلفةیتم تسجیل الممتلكات واآلالت والمعدات  منھا أي استھالك متراكم وأیة  مطروحا

  وال یتم احتساب استھالك على األراضي. ،خسائر متراكمة النخفاض القیمة
الك الممتلكات واآلالت والمعدات على مدى تستخدم الشركة طریقة القسط الثابت في استھ

  عمرھا اإلنتاجي باستخدام النسب السنویة التالیة: 
 7 - %2  مباني%   
 30 -%10  أدوات مختبر%  
 50 - %4  أثاث%  
 50 - %7  وقطع غیار وآالت ماكینات%  
 30 -%10  ولوحات كالشیھات%    
 50 - %7  أجھزة%  
 50 - %10  وملحقاتھا حاسب آلي%  
 10  مصاعد%  
 50 - %10  دواتعدد وأ%   
  10 - %4  تھویةتكییف وأجھزة%    
 15-%7  سیارات%  
 10  ومیكانیكیة تمدیدات كھربائیة%  
 30 - %7  موجودات أخرى%  
 10  ساحات وتحسینات حول المصنع%  

یتم دراسة تدني القیمة الدفتریة للممتلكات واآلالت والمعدات عند وجود أحداث أو تغیرات في 
إمكانیة استرداد قیمتھا الدفتریة. عند وجود أحد ھذه األدلة الظروف تشیر إلى عدم توافر 

وعندما تزید القیمة الدفتریة عن القیمة المتوقع استردادھا، یتم تخفیض القیمة الدفتریة للقیمة 
المتوقع استردادھا وھي القیمة العادلة بعد تنزیل مصاریف البیع أو "القیمة في االستخدام"، 

  أیھما أعلى. 
 

یتم احتساب ورسملة التكالیف المتكبدة الستبدال مكونات اآلالت والمعدات التي یتم التعامل 
معھا بشكل منفصل، كما یتم شطب القیمة الدفتریة ألي جزء مستبدل. یتم رسملة النفقات 
األخرى الالحقة فقط عند زیادة المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتعلقة باآلالت والمعدات. یتم 

  بات جمیع النفقات األخرى في قائمة الدخل.إث
  

  :المخصصات
قانوني أو متوقع ناتج عن یتم االعتراف بمبلغ المخصص عندما یكون على الشركة التزام 

  حدث سابق على أن تكون كلفة تسویة االلتزام محتملھ ویمكن قیاسھا بموثوقیة.
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  :التطویر
وم  د  اإلدارةتق اقبقی ویر والمدفو اإلنف ى التط ة عل ات كیماوی ام بدراس ة للقی ات خارجی ة لجھ ع

اییر  إنتاجھاتتعلق بأصناف جدیدة سوف یتم  اً للمع وطرحھا في السوق كأصل غیر ملموس وفق
تم  ة، وی اریر المالی ة للتق اءالدولی اق إطف ى التطوی اإلنف دل عل ة وبمع بة ثابت نویاً  %20ر بنس س

  .قائمة الدخلونتیجة فشل تلك الدراسة تم وقفھا وإقفال الرصید في 
  

  مكافأة نھایة الخدمة: مخصص
ة  ة والتعاقدی ات القانونی ة االلتزام وظفین لمواجھ ة للم یتم احتساب مخصص مكافأة نھایة الخدم
الخاصة بنھایة خدمة الموظفین عن فترة الخدمة المتراكمة، وقد تم احتساب ھذه المكافأة حسب 

  .فلسطینقوانین العمل الساریة في 
  

  ضریبة الدخل:
اب د احتس ة لتحدی دیرات معین ة تق ركة طریق تخدم الش دخل تس ریبة ال كو ض وانین  ذل ا للق وفق

ة فلسطینواألنظمة المعمول بھا في أراضي  م  إیضاح( دول ان  )12رق د إدارة الشركة ب وتعتق
  .ھذه التقدیرات واالقتراحات معقولة

  
  االحتیاطي القانوني واالحتیاطي االختیاري:

انون ا - ى ق تناداً إل م اس ركات رق نة  12لش ب  1964لس ركة، یج داخلي للش ام ال ى النظ وإل
، وال یجوز وقف ھذا )قانوني(من صافي األرباح السنویة احتیاطي إجباري  %10اقتطاع 

ال  ادل نصف رأس م ا یع ذا الحساب م ة لھ الغ المتجمع وع المب االقتطاع قبل أن یبلغ مجم
ذا  ف ھ ب وق ركة ویج داخلي للش ام ال ب النظ ركة حس ید الش غ رص ى بل اع مت االقتط

  االحتیاطي اإلجباري رأس مال الشركة.
اح  - ن األرب وم باقتطاع جزء م س اإلدارة أن تق راح مجل ى اقت ویجوز للھیئة العامة بناًء عل

ى  اري عل اطي اختی اب احتی افیة بحس ن  أالالص نویاً ع رر س غ المق د المبل ن  %20یزی م
ى  نة وعل ك الس افیة لتل اح الص اوز م أالاألرب اب یتج ي حس ة ف الغ المقتطع وع المب جم

  االحتیاطي االختیاري نصف رأس مال الشركة.
  

  :باإلیرادات االعتراف
  وفیر  اإلیراداتتتحقق ل وت ة للعمی افع الملكی ال أخطار ومن د انتق ةمن المبیعات عن  إمكانی

ات  اإلیرادتحدید مبلغ  اظ بعالق ةبشكل موضوعي مع عدم االحتف ىمستمرة  إداری الحد  إل
  تبط بوجود الملكیة وال بالرقابة الفعالة على البضائع المباعة.المر

  ع ركة ببی وم الش دیر وتق واق التص ى أس ا إل ىمنتجاتھ ة  إل راف ذات العالق ركة (األط ش
بة  )إخوانسختیان   %12.5كموزع وحید للشركة على أساس سعر البیع مطروحاً منھ نس

 .)ب -17ب و -4 إیضاحي(
  

  ترجمة العمالت األجنبیة:
جیل  تم تس وائمی بیة بال الق جالت المحاس ة بالس یقل المالی رائیليش ات اإلس ل العملی تم تحوی ، وی

نة  ة الس ي نھای ة، وف ت حدوث العملی ائد وق المالیة بالعمالت األخرى حسب سعر الصرف الس
رى  العمالت األخ ة ب ات المتداول ودات والمطلوب دة الموج ل أرص تم تحوی ة ی ىالمالی یقل  إل الش

رائیلي ن  اإلس ة ع ات الناتج د الفروق تم قی نة، وی ة الس ي نھای ائدة ف رف الس عار الص ب أس حس
  ، وكانت أسعار العمالت كما یلي:الدخل قائمةتحویل العمالت األخرى ضمن نتائج السنة في 

2016  2017  
  دینار أردني دینار أردني

 شیقل0.2037 0.184
دوالر أمریكي0.709 0.709
 یورو0.8506 0.741
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  ترجمة القوائم المالیة إلى عملة أخرى غیر العملة الوظیفیة:
ي  ة ف نة المنتھی ة للس وائم المالی ة الق م ترجم انون األول  31ت ى  2017ك د إل یقل الجدی ن الش م

 حسب األسس التالیة: ردنيالدینار األ
دینار األ  .أ ى ال د إل یقل الجدی ن الش ة م ات المتداول ودات والمطلوب ة الموج م ترجم يت  ردن

ل  4.9083وذلك بسعر  31/12/2017موجب أسعار الصرف السائدة في ب شیقل جدید لك
  واحد. أردنيدینار 

دینار األ  .ب ة بال ودات الثابت دة للموج ید أول الم ار رص م إظھ يت ي  ردن رت ف ا ظھ ب م حس
  .2016القوائم المالیة لسنة 

اریخ   .ج ائد بت رف الس عر الص ب س ة حس ول الثابت افات األص ار إض م إظھ  31/12/2017ت
  واحد. أردنيشیقل جدید لكل دینار  4.9083وھو 

ي  ردنيتم إظھار أرقام المقارنة وھي القوائم المالیة الصادرة بالدینار األ  .د انون  31كما ف ك
 .2016بموجب أسعار الصرف التي استخدمت في عام  2016األول 

سط حسب متو 31/12/2017وحتى  1/1/2017تم ترجمة بیانات قائمة الدخل للفترة من 
شیقل  5.0804الصادرة من سلطة النقد الفلسطینیة وھي  2017أسعار الصرف خالل سنة 

  جدید لكل دینار
  

  التدفق النقدي:
  قائمة التدفق النقدي. إعدادتم اعتماد الطریقة غیر المباشرة في  
  ي الصندوق د ف ن النق ادل م د المع د والنق د النق ون بن دي، یتك دفق النق من أجل أغراض الت

رة والحساب ي تستحق خالل فت ة والت وك والمؤسسات المالی دى البن ع ل ة والودائ ات الجاری
ة القوائمثالثة أشھر من تاریخ  وك الدائن وب للبن دفع  المالیة مطروحاً منھا المطل وأوراق ال

 .التي تستحق خالل ثالثة أشھر
 

  الربح لكل سھم 
ربح السنة العائد إلى حملة یتم احتساب النصیب األساسي للسھم في األرباح من خالل قسمة 

  األسھم العادیة للشركة على المعدل المرجح لعدد األسھم العادیة خالل العام. 
یتم احتساب الربح المخفض للسھم من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسھم العادیة 

معدل المرجح لعدد على ال )بعد طرح الفوائد المتعلقة باألسھم الممتازة القابلة للتحویل(للشركة 
ً إلیھ المعدل المرجح لعدد األسھم العادیة التي كان یجب  األسھم العادیة خالل العام مضافا

  إصدارھا فیما لو تم تحویل األسھم القابلة للتحویل إلى أسھم عادیة. 
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  :والنقد المعادلالنقد  .3
  یتألف ھذا البند مما یلي:

2016  2017    
    دینار أردني  دینار أردني

  نقد بالصندوق 588 4,279
  یورو  –البنك العربي  244,816 117,890
  شیقل  –البنك العربي  98,086 514,407
  دوالر  –البنك العربي  1,596,522 938,842
  دینار  –البنك العربي  778 252,602

  شیقل  –بنك فلسطین المحدود  221,407 5,835
  یورو  –بنك فلسطین المحدود  187 1,195
  دوالر  –بنك فلسطین المحدود  37 5,784

____________________  
  مجموع النقد بالصندوق ولدى البنوك  2,162,421 1,840,834

____________________  
  أشھر من نھایة السنة الحالیة 3شیكات برسم التحصیل تستحق خالل   1,529,629 989,566

  أشھر من نھایة السنة الحالیة 3ق خالل شیكات صادرة آجلة تستح (338,746) )350,221(
____________________  

  اإلجمالي  3,353,304 2,480,179
========= =========   

دوالر امریكي ودائع ألجل لدى  1,600,917دوالر على مبلغ  –یشتمل رصید البنك العربي  -
 %1.5البنك العربي یتم ربطھا لفترة ثالث شھور بنسبة فائدة 

لدى البنك العربي  ألجل ودائع یورو 200,000على مبلغ  یورو –صید البنك العربي یشتمل ر -
  %0.3بنسبة فائدة  ثالث شھورفترة یتم ربطھا ل

شیقل جدید ودائع ألجل لدى بنك  1,023,638شیقل على مبلغ  –یشتمل رصید فلسطین  -
  %3.5فلسطین یتم ربطھا لفترة ستة شھور بنسبة فائدة 

  األخرى اإلیراداتالمستحقة عن السنة الحالیة ضمن  تاإلیراداوتم قید 
 
  الذمم المدینة بالصافي: .4

  یتألف ھذا البند مما یلي:  .أ
2016  2017    

    دینار أردني   دینار أردني 
  ب) -17 -ذمم تجاریة (أطراف ذات عالقة  2,711,074 2,995,382

  ذمم تجاریة  149,909 285,486
  ذمم مقاولین   532

____________________  
  المجموع  2,860,983  3,281,400

 یطرح: مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا )23,901( )23,901(
____________________  

  الصافي  2,837,082 3,257,499
========= =========   

الموزع الوحید لمنتجات شركة بیت جاال لصناعة األدویة بموجب أخوان تعتبر شركة سختیان   .ب
  اقیة المبرمة بین الطرفین. ومن بین بنود ھذه االتفاقیة ما یلي:االتف
  ي ة ف تعتبر شركة سختیان إخوان الموزع الوحید لمنتجات شركة بیت جاال لصناعة األدوی

 محافظات الضفة الغربیة وقطاع غزة. 



18 
  

 

  ة دمات الطبی اءات الخ حة وعط اءات وزارة الص ول عط ق دخ وان ح ختیان أخ ركة س لش
 اءات التابعة للمؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة.العسكریة والعط

  ك  %12.5على نسبة خصم سختیان أخوان تحصل شركة اتورة وذل ة الف الي قیم ن إجم م
 .مقابل جمیع المبیعات للسوق المحلي والعروض والعطاءات

  ى شركة ل عل ة تحم ة المجانی ات الطبی مصاریف ورواتب وعموالت رجال الدعایة والعین
 عة األدویة.بیت جاال لصنا

  ة سیاسات البیع لشركة سختیان إخوان والمتعلقة بمنتجات شركة بیت جاال لصناعة األدوی
ین إدارة شركة  ا ب التوافق م دھا ب تم تحدی ونص ی بة الب وخصوصاً بما یتعلق باألسعار ونس

 بیت جاال لصناعة األدویة وإدارة شركة سختیان إخوان.
 

  البضاعة: .5
  یتألف ھذا البند مما یلي:

0162  2017    
    دینار أردني  دینار أردني
  مواد خام 988,783 937,470
  مواد تعبئة 560,738 494,855
  بضاعة تحت التصنیع 84,845 51,728

 أدویة، تجمیل –بضاعة جاھزة  203,807 168,675
  مخزون مواد البحث والتطویر 7,333 8,274

____________________  
  وعالمجم  1,845,506 1,661,002

========= =========   
  
  المصاریف المدفوعة مقدماً واألرصدة المدینة األخرى: .6

  یتألف ھذا البند مما یلي:  .أ
2016  2017    

    دینار أردني  دینار أردني
22,041 24,405  ً  مصاریف مدفوعة مقدما

  دفعات مقدمة للموردین 134,035 106,039
  ذمم وسلف موظفین 7,485 2,200
  أمینات مستردةت 2,182 2,182

  ضریبة القیمة المضافة  ـ 22,512
  فوائد مستحقة 1,785 309

  ب  –ذمم مدینة أخرى  24,212 13,519
____________________  

  المجموع  194,104 168,802
========= =========   

ن أجل تأس أردنيدینار  1,723یعادل  ضمن الذمم المدینة األخرى مبلغ  .ب یس یمثل ما تم دفعھ م
  .لبیع منتجات الشركة التصدیرخول إلى أسواق ألغراض الدشركة بیت جاال في بولندا 
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  الموجودات الثابتة: .7
 یتألف ھذا البند مما یلي:  .أ

 صافي القیمة الدفتریة  االستھالك المتراكم  التكلفة 
 الرصید في الرصید في  الرصید في االستبعادات استھالك السنة الرصید في  الرصید في االستبعادات اإلضافات الرصید في 
 1/1/2017  2017  2017  31/12/2017  1/1/2017  2017  2017  31/12/2017  31/12/2017 31/12/2016 

 أردنيدینار  أردنيدینار  أردنيدینار  أردنيدینار أردنيدینار أردنيدینار  أردنيدینار  أردنيدینار أردنيدینار أردنيدینار البیان
 465,897 465,897  - - - -  465,897 - - 465,897 أراضي

 1,966,618 2,106,943  685,814 - 56,470 629,344  2,792,757 - 196,795 2,595,962 مباني
 2,702 2,008  160,002 - 1,376 158,626  162,010 - 682 161,328 أدوات مختبر

 33,721 33,923  212,423 - 7,271 205,152  246,346 - 7,473 238,873 أثاث
 2,531,972 2,807,973  2,336,063 - 276,402 2,059,661  5,144,036 - 552,403 4,591,633ماكینات وآالت وقطع غیار

 647 508  109,394 - 139 109,255  109,902 - - 109,902 كالشیھات
 328,231 324,362  1,179,002 - 93,839 1,085,163  1,503,364 - 89,970 1,413,394 أجھزة

 30,305 34,861  138,997 (71) 9,810 129,258  173,858 (71) 14,366 159,563 حاسب آلي
 12,601 5,889  66,369 - 6,712 59,657  72,258 - - 72,258 مصاعد

 1,061 806  4,078 - 255 3,823  4,884 - - 4,884 عدد وأدوات
 126,459 144,522  1,439,442 - 74,858 1,364,584  1,583,964 - 92,921 1,491,043أجھزة تكییف وتھویة

 34,138 30,405  18,500 - 3,733 14,767  48,905 - - 48,905 سیارات
 73,738 35,181  553,502 - 38,557 514,945  588,683 - - 588,683تمدیدات كھربائیة ومیكانیكیة

 86,261 92,559  290,912 (10,666) 21,616 279,962  383,471 (10,666) 27,914 366,223موجودات أخرى
 19,379 17,310  20,085 - 2,069 18,016  37,395 - - 37,395ساحات وتحسینات حول المصنع

                    
 5,713,730 6,103,147  7,214,583 (10,737) 593,107 6,632,213  13,317,730 (10,737) 982,524 12,345,943 المجموع

 ======================== ======== ======== ======== ======== ========  ======== ======== 

  
  .9إیضاح  –الممنوح للشركة القرض المتناقص إن األراضي والمباني المقامة علیھا مرھونة لصالح البنك العربي مقابل   .ب
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  :أصول ثابتة قید التركیب .8
  یتألف ھذا البند مما یلي:

2016  7201    
    دینار أردني  دینار أردني

  ماكینات تحت التجھیز 1,811,309 1,359,149
  أعمال ومقاوالت للتجھیزـ  162,110

 دراسات بحث وتطویر 58,490  ـ
 طوابق للمستودعات 4ترخیص  -االنشاءات الجدیدة  16,184  ـ

____________________  
  المجموع  1,885,983 1,521,259

========= =========   
 
 :القرض .9

  یتألف ھذا البند مما یلي:  .أ
2016  2017    

    دینار أردني  دینار أردني
ب  –أقساط قرض قصیرة األجل  340,253 271,858
 ب  –أقساط قرض طویلة األجل  1,501,102 858,397

____________________  
  المجموع  1,841,355 1,130,255

========= =========   
ركة ع  .ب لت الش غ حص رض بمبل ى ق اریخ  2,000,000ل ورو بت ا  4/9/2014ی ل م ة تموی لغای

ة  إنتاجمن كلفة شراء وتركیب خطوط  %65نسبتھ  جدیدة لقطرات العیون واالنبوالت واألدوی
ورو 3,100,000المعقمة بكلفة إجمالیة متوقعة بمبلغ  ى  ی ي عل ك العرب ل البن ن قب وتصرف م

ة جھزة والمعدات بمشروع یورو تسدید اعتماد األ 1,800,000دفعات  ون واألدوی قطرات العی
ةال ة  معقم تندات وبعمول د ورود المس ات  %1.25عن نویاً ودفع ب  200,000س ورو بموج ی

ارجیین ین وخ وردین داخلی واالت لم دة ح اس  2.5، بفائ ى أس ب عل ورو تحتس ھر للی ور ش الیب
ة  دون عمول دفع شھریاً ب ومي وت رض بموجب والرصید الی الي قس 60یسدد الق ط شھري متت

ة مو اوي بقیم غ  33,333تس ر بمبل ط األخی تثناء القس ورو باس ورو  33,353ی ة ی وتضاف قیم
ا 1/4/2016أن یكون تاریخ أول قسط  الفوائد المدینة على األقساط الشھریة على ، وقد تم الحق

 .1/2/2017قسط للقرض اعتبارا من  أولتاریخ  أصبحالقرض بحیث  اتفاقیةتعدیل 
ور  21/5/2017یورو بتاریخ  2,700,000كة على قرض بمبلغ حصلت الشر  .ج بسعر فائدة الیب

لسعر الفائدة بحیث ال یقل سعر  % 3.5وبحد أدنى  % 2.75شھر للیورو +ھامش فائدة بنسبة 
رض بموجب  ورو عن صفر ویسدد الق ور للی ة  60الالیب الي ومتساوي بقیم قسط شھري متت

د 45,000 ط األول بع تحق القس ورو ویس حب ( ی رة الس اء فت ع  18انتھ اریخ توقی ن ت ھرا م ش
رة سماح  ى األقساط  6العقود وفت ة عل د المدین ة الفوائ اریخ السحب) وتضاف قیم ن ت أشھر م

  الشھریة.
ل  ي تموی ة لتوسعة المصنع وتحسین وتطویر  %90یستخدم ھذا القرض ف ة اإلجمالی ن الكلف م

  یورو. 3,000,000خطوط اإلنتاج المقدرة بمبلغ 
م  غ ت ى بمبل ة األول نح الدفع راء  298,000م ك لش یة وذل ة الفرنس روع المنح ذ مش ورو لتنفی ی

  اآلالت والمعدات الفرنسیة لتجھیز البنیة التحتیة لخطوط اإلنتاج الجدیدة.
 ل : الضمانات على القرض ن الشركة لصالح العمی ة م ة الضمانات المقدم اإلبقاء على كاف

ي  ى قوھ ة األول ن الدرج اري م ن عق رھن رھ ند ال ة س ار  865,000یم يدین  أردن
يدینار  1,383,000و ى  أردن أمین شامل عل ى بولیصة ت ة باإلضافة إل ن الدرجة الثانی م

  . مریكي مجیرة لصالح البنك العربيدوالر أ 9,615,000موجودات المصنع بقیمة 
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  المصاریف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى: .10
  یتألف ھذا البند مما یلي:

2016  0172    
    دینار أردني  دینار أردني

  إجازات مستحقة 19,240 19,240
  ضریبة اقتطاعات رواتب الموظفین 10,232 10,966

 مصاریف ورواتب مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 165,899 115,728
  دفعات وتسویات الضریبة المضافة 93,755 ـ

  ذمم موظفین  12,198 41,980
  نقابة العاملین  3 3

  مستحقات للمساھمین عن توزیعات أرباح 2,448 25,113
  ذمم دائنة أخرى  182,325 212,277

____________________  
  المجموع  486,100 425,307

========= =========   
 

  ذمم ألطراف ذات عالقة: .11
  یتألف ھذا البند مما یلي:

2016  2017    
    دینار أردني  دینار أردني
 األردن –لمتحدة لصناعة األدویة الشركة ا 636,309 487,393
  األردن –مجموعة منیر سختیان  141,330 289,488

____________________  
  المجموع  777,639 776,881

========= =========   
  

  مخصص ضریبة الدخل: .12
  یتألف ھذا البند مما یلي:  .أ

2016  2017    
    دینار أردني  دینار أردني

  ضریبة الدخل سلفیات (176,562) )184,213(
 ب -مخصص الضرائب للسنة الحالیة  135,759 142,347

____________________  
  المجموع  (40,803) )41,866(

========= =========   
 
ة   .ب نة الحالی یتم احتساب مخصص ضریبة الدخل من قبل إدارة الشركة على األرباح الصافیة للس

اء ضریبي بموجب حسب قانون ضریبة الدخل الساري فلسطین، و قد حصلت الشركة على إعف
دة  %50قانون تشجیع االستثمار حیث أصبحت تخضع لضریبة بنسبة  درة لم ن الضریبة المق م

ن  8 داًء م نوات ابت بة  1/1/2007س ریبة بنس اب الض م احتس ریبة  %15وت اب الض م احتس وت
ع  ركة بواق تحقة للش بة  %50المس تثماري بنس اء اس ى إعف ركة عل ول الش ن  %50لحص م

اریخ  درة وبت ریبة المق ة  22/11/2007الض ة العام ن الھیئ اب م ى كت ركة عل لت الش حص
ة  5لالستثمار بتمدید اإلعفاء من ضریبة الدخل للمشروع ولمدة  ى نھای ك حت سنوات أخرى وذل

31/12/2019 . 
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2016  2017    
    دینار أردني  دینار أردني

  ربح السنة 1,781,456 2,067,095
  یضاف: مخصص نھایة الخدمة الغیر مدفوعة 159,433 141,425

 یطرح: مخصص نھایة الخدمة المدفوعة خالل السنة (120,504) )295,800(
  یطرح صافي الوفر الضریبي نتیجة الدفع المبكر للسلفیات (10,270) )14,763(

____________________  
  الربح الخاضع للضریبة  1,810,115 1,897,957

____________________  
  الضریبة   135,759 142,347

=========  =========   
 

  :اإلطفاءمؤجلة بعد  إیرادات .13
غ  ار  71,938یمثل مبل يدین د  أردن یة بع ة المنحة الفرنس اءصافي قیم ا  اإلطف ي حصلت علیھ والت

  الشركة لشراء معدات وتجھیزات للمصنع وبیانھا كما یلي:
 Air Compressing   
 Chillers Carrier Production   
 CMA Packing System  
 Vacuum Mixer – Homogenizer  

ھا بھذه ؤلألصول التي تم شرا المقدر اإلنتاجيعلى حسب العمر  كإیرادویتم االعتراف بھذه المنحة 
  .سنة 14-12من  اإلدارةالمنحة وقد قدرتھا 

2016  2017    
    دینار أردني  دینار أردني
  رادات المؤجلةإجمالي اإلی 478,038 478,038

 مجموع اإلطفاء حتى نھایة السنة المالیة (417,252) )406,100(
____________________  

  المجموع  60,786 71,938
=========  =========    

 
  مخصص مكافأة نھایة الخدمة: .14

  یتألف ھذا البند مما یلي:
2016  2017    

    دینار أردني  دینار أردني
  ل السنةرصید أو 813,883 968,257
 المقید على المصاریف 159,433 141,426

  مدفوعات خالل السنة (120,503) )295,800(
____________________  

  المجموع  852,813 813,883
=========  =========    

 
 رأس المال: .15

ات  - ذ الموافق م أخ ة وت تم تحویل الشركة من شركة مساھمة خصوصیة إلى شركة مساھمة عام
ذ ة ل بح الالزم ال لیص ة رأس الم ادة ھیكل م إع ار  10,000,000لك وت يدین ى  أردن مة إل مقس

سھم  5,350,000حیث أصبح رأس المال  أردنيسھم قیمة السھم الواحد دینار  10,000,000
الین و اھمین الح جیل  4,650,000للمس ھادة التس ى ش تنادا إل ك اس ام وذل اب الع ھم لالكتت س

 .11/6/2013 الصادرة عن مراقب الشركات بتاریخ
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ة  - اح بقیم ع أرب س اإلدارة بتوزی یة مجل ى توص ادقة عل ركة المص ة للش ة العام ررت الھیئ ق
ار  1,971,000 يدین ا  أردن ار  321,000منھ يدین بة  أردن داً بنس میة  %6نق ة االس ن القیم م

بة  أردنيدینار  1,650,000للسھم و ة بنس كزیادة في رأس مال الشركة على شكل أسھم مجانی
اریخ م 30.8% دفوع بت ال الم دفوع  4/5/2016ن رأس الم ال الم الي رأس الم بح إجم لیص

 موضحة كما یلي: 2016 األولكانون  31كما في  أردنيدینار  7,000,000
  أردنيدینار   

 5,350,000  31/12/2015رأس المال كما في 
بموجب  5/5/2016زیادة رأس مال الشركة بتاریخ 

  قرار الھیئة العامة للشركة
1,650,000 

 __________
  7,000,000  2016كانون األول  31الرصید في 

  =========  
  7,000,000  2017كانون األول  31الرصید في 

  =========  
 

  :واالحتیاطي االختیاري القانونياالحتیاطي  .16
نة  12استناداً إلى قانون الشركات رقم  - ى  1964لس داخلي للشركة، وإل یجب اقتطاع النظام ال

اري احتیاطي  السنویة األرباحمن صافي  10% انوني(إجب ذا ، )ق ف ھ االقتطاع وال یجوز وق
ادل نصف یبلغ قبل أن  ا یع ال الشركة حسب أرمجموع المبالغ المتجمعة لھذا الحساب م س م

ذا  اطي النظام الداخلي للشركة ویجب وقف ھ غ رصید االحتی ى بل ارياالقتطاع مت س أر اإلجب
  .مال الشركة

وز للھی - اع ویج وم باقتط س اإلدارة أن تق راح مجل ى اقت اًء عل ة بن ة العام اح ئ ن األرب زء م ج
نویاً  أالالصافیة بحساب احتیاطي اختیاري على  رر س اح  %20عن یزید المبلغ المق ن األرب م

افیة ل ى أالص نة وعل ك الس اطي تل اب االحتی ي حس ة ف الغ المقتطع وع المب اوز مجم ال یتج
  ة.االختیاري نصف رأس مال الشرك

 
  المبیعات: .17

 مبیعات الشركة موزعة على السوق المحلي والتصدیر:  .أ
2016  2017    

    دینار أردني  دینار أردني
مبیعات في السوق المحلي 6,699,895 5,973,941

 مبیعات عطاءات محلیة  444,871 650,160
 مبیعات التصدیر  1,179,197 1,195,614

____________________  
  المجموع  8,323,963 7,819,715

=========  =========    
بتھ   .ب ا نس ركة  %85.8إن م ات ش ن مبیع ةم ناعة األدوی اال لص ت ج ركة  بی ات لش ل مبیع تمث

ر  إخوانبموجب االتفاقیة المبرمة بین الطرفین باعتبار أن شركة سختیان  إخوانسختیان  تعتب
ق األول  ات الفری د لمنتج وزع الوحی ناعة األ(الم اال لص ت ج ركة بی ةش ات  )دوی ي محافظ ف

ي أسواق والنسبة الباق .ب – 4 إیضاح -وقطاع غزة الضفة الغربیة  یة تمثل مبیعات الشركة ف
 التصدیر.
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  تكلفة المبیعات: .18
  یتألف ھذا البند مما یلي:  .أ

2016  2017    
    دینار أردني  دینار أردني
  مواد خام أول السنة 945,744 796,122

  د خاممشتریات موا 1,309,274 1,374,950
  مواد خام آخر السنة (996,116) )945,744(

____________________  
  المواد الخام المستخدمة في اإلنتاج  1,258,902 1,225,328

____________________  
  مواد تعبئة أول السنة 494,855 447,264
  مشتریات مواد تعبئة 838,815 843,447

  خر السنةمواد تعبئة آ (560,738) )494,855(
____________________  

  مواد التعبئة المستخدمة في اإلنتاج  772,932 795,856
____________________  

مجموع المواد الخام ومواد التعبئة المستخدمة في اإلنتاج   2,031,834 2,021,184
____________________  

  بضاعة تحت التصنیع أول السنة 51,728 56,932
   ب –مصاریف صناعیة مباشرة  567,033 520,684

  ج  –مصاریف صناعیة غیر مباشرة  2,136,620 1,914,670
  مشتریات المواد الخام والتعبئة مصاریف على  174,294 211,120

  بضاعة تحت التصنیع آخر السنة (84,845) )51,728(
____________________  

  ةتكلفة بضاعة مصنع  4,876,664  4,461,742
____________________  

  بضاعة جاھزة أول المدة 168,675 116,065
  مشتریات بضاعة جاھزة 85 
  بضاعة جاھزة آخر السنة (203,807) )168,675(

____________________  
  تكلفة المبیعات  4,841,617 4,620,252

========= =========   
  

  المصاریف الصناعیة المباشرة:   .ب
  البند مما یلي: یتألف ھذا 

2016  2017    
    دینار أردني  دینار أردني
رواتب وأجور صناعیة  536,800 487,628
  مكافأة نھایة الخدمة 30,233 33,056

____________________  
  المجموع  567,033 520,684

========= =========   
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  المصاریف الصناعیة غیر المباشرة:   .ج
  یتألف ھذا البند مما یلي:

2016  2017    
    دینار أردني  دینار أردني
  رواتب وأجور صناعیة  767,315 677,418
  مكافأة نھایة الخدمة  76,272 68,999
  لوازم مخبریھ مستھلكة 66,491 58,106
  نفقات تحلیل المستحضرات 5,538 13,923

  صیانة ماكینات وأجھزة 148,027 156,857
  صیانة البناء 42,924 19,033

  میاه وإنارة ومحروقات 295,284 269,674
  مالبس مستخدمة 3,580 4,275
  مواصالت للوردیة اللیلیة  8,594 8,198

  نظافة 24,785 22,834
  لوازم صناعیة مستھلكة 27,093 20,195
  تأمین المصنع والمستخدمین 33,555 22,077

  تغلیف وحزم 1,489 5,590
  قرطاسیھ 4,716 6,946
  تسجیل األصناف رسوم 7,854 5,370

  استھالك موجودات ثابتة 571,406 503,228
  توالف مواد جاھزة وأخرى 6,740 7,555
  معایرة موازین 2,688 3,228

  مصاریف أبحاث 27,803 31,610
 واشتراكات مراجع –كتب ومطبوعات علمیة  2,017 3,877

  مصاریف مكافحة الحشرات والقوارض 5,139 -
  ي دورات تدریبیةمشاركة ف 6,434 5,677

  برید، برق وھاتف 876  -
____________________  

  المجموع  2,136,620 1,914,670
========= =========   

  
  مصاریف البیع والتوزیع: .19

  یتألف ھذا البند مما یلي:
2016  2017    

    دینار أردني  دینار أردني
  رواتب قسم التسویق 369,151 359,116
  ب قسم التصدیرروات 105,372 71,129
  مكافأة نھایة الخدمة 17,840 16,793
  دعایة وإعالن 115,534 68,372

  مصاریف نقل المبیعات 30,537 8,458
  مصاریف إضافیة على المبیعات 1,630 1,746

  مؤتمرات وورش عمل لألطباء والصیادلة 145,241 84,838
  رعایة أنشطة ثقافیة واجتماعیة 145 9

  یف قسم التصدیرمصار 1,670 2,547
  تبرعات ومساھمات التسویق  ـ 2,211

  مصاریف التصدیر 139,193 86,276
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2016  2017    
    دینار أردني  دینار أردني

  خصم لمقابلة عدم إرجاع أدویة 78,453 59,703
  تأمینات على مبیعات التصدیر 4,660 1,137
  ھاتف الخط المجاني 2,589 1,760
  مصاریف استھالك 6,314 5,743
  الخلیل  –مكتب الدعایة  –مصاریف  3,140 2,807

  مصاریف بحث واستطالع أسواق للتصدیر 11,274 11,276
  أتعاب تدقیق وزارات الصحة  35,959 7,848

 تحالیل مخبریة للمرضى  ـ 305
  اطفاء مصاریف التكافؤ الحیوي 5,075  ـ

__________ __________   
  المجموع  1,073,777 792,074

=========  =========    
  

  والعمومیة: اإلداریةالمصاریف  .20
  یتألف ھذا البند مما یلي:

2016  2017    
    دینار أردني  دینار أردني
  رواتب إداریة  283,964 265,564
  مكافأة نھایة الخدمة  35,089 22,578
  قرطاسیھ ومطبوعات 16,099 14,548
  رخص ورسوم وضرائب 8,819 13,346

  ضیافة 3,502 2,896
  برق وبرید وھاتف 9,036 6,950

  مواصالت وسفر 205 219
  تأمین حكومي 431 310
  عالجات موظفین وإصابات عمل 252 204
  مصاریف صیانة 418 489

  مصاریف أعضاء مجلس إدارة 6,636 6,657
 الجامعات الفلسطینیة –دعم مشاریع علمیة  5,972 ـ

  اشتراكات 8,063 6,291
  أتعاب واستشارات مھنیة 7,368 1,754
  تدقیق حسابات أتعاب 5,552 5,426

  استھالك موجودات ثابتة 15,387 17,757
  دورات تدریبیة 2,013 892

  مصاریف تأمین صحي  10,587 8,515
  أتعاب محاماة  6,514 3,375
  لوازم مستھلكة إداریة وأخرى 1,398 1,609

  مصاریف دعائیة باسم الشركة 273 ـ
____________________  

  المجموع  427,578 379,380
========= =========   
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  : الحصة األساسیة المنخفضة للسھم من ربح السنة .21
  یتألف ھذا البند مما یلي: 

2016  2017    
    دینار أردني  دینار أردني

  ربح السنة العائد إلى مساھمي الشركة 1,645,697 1,924,748
  المعدل المرجح لعدد األسھم والمكتتب بھا 7,000,000 7,000,000

__________ __________   

0.275 0.235  
الحصة األساسیة والمخفضة للسھم من ربح السنة العائد إلى 

  مساھمي الشركة
=========  =========    

  

  القیمة العادلة لألدوات المالیة  .22
النقد والنقد تتكون األدوات المالیة من الموجودات والمطلوبات المالیة. تتألف الموجودات المالیة من 

اد رى،المع ة األخ دة المدین دماً واألرص اریف مق ة والمص ذمم المدین ات  ل وال ألف المطلوب ا تت بینم
ن  ة م ة المالی دة الدائن تحقة واألرص اریف المس ة والمص ذمم الدائن روض وال ة والق وك الدائن البن

  .األخرى
  ال تختلف القیمة العادلة لألدوات المالیة جوھریاً عن قیمتھا الدفتریة.

  

  إدارة المخاطر أھداف وسیاسات .23
اطر  ي مخ ركة ھ ة للش ن األدوات المالی ة ع یة الناتج اطر األساس ةإن المخ اطر العمل وق ومخ  الس

دة  عار الفائ ي أس ر ف اطر التغی رى ومخ عر األخ اطر الس یولة ومخ اطر الس ان ومخ اطر االئتم ومخ
ى سیاسات ة عل ذه  ومخاطر العمالت األجنبیة. یقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعة والموافق إدارة ھ

  المخاطر والتي تتلخص بما یلي:
 :مخاطرة السوق   

تعرف مخاطرة السوق بأنھا مخاطرة تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات 
   یة بسبب التغیرات في أسعار السوق.المال

 :مخاطرة العملة  
تدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة تعرف مخاطرة العملة بأنھا مخاطرة تقلب القیمة العادلة أو ال

  .المالیة نتیجة التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة
  فیما یلي ملخص الحسابات التي تخضع لمخاطر العمالت األجنبیة:

  دینار أردني           
 یورو دوالر أمریكي شیقل جدید 
 - - 495 الصندوق النقدي  -
 245,002 1,596,560 319,493 بنوكنقد لدى ال  -
 - 370,619 1,159,011  شیكات برسم التحصیل  -
 - 728,214 2,132,769 ذمم مدینة  -
 4,209 13,017 5,130 ذمم مدینة أخرى  -
 29,218 97,828 1,713  دفعات مقدمة   -
 _________ _________ _________ 
  3,618,611  2,806,238  278,429 

 ======== ======== ======== 
 37,877 8,469 270,287 شیكات صادرة آجلة  -
 1,841,355 - - قروض  -
 20,173 100,639 300,116 ذمم دائنة  -
 782,699 24,891 21,198 ذمم دائنة أخرى  -
 _________ _________ _________ 

 2,682,104  133,999  591,601 المجموع
 ======== ======== ======== 
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 :مخاطرة سعر الفائدة  
تعرف مخاطرة سعر الفائدة بأنھا مخاطرة تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة 

  .لألداة المالیة نتیجة التغیرات في معدالت الفائدة في السوق
ا  الل موجوداتھ ن خ ركة م ع الش ةتخض ا المرتبط دة  والتزاماتھ ىبالفائ ي  إل ر ف ار التغیی أخط

  الفائدة:أسعار 
2016  2017    

    دینار أردني  دینار أردني
 قروض   1,841,355 1,130,255

========= =========   
  

 :مخاطر السعر األخرى  
تقبلیة  ة المس دفقات النقدی ة أو الت تعرف مخاطر السعر األخرى بأنھا مخاطرة تقلب القیمة العادل

دة أو غیر ت(لألداة المالیة نتیجة التغیرات في أسعار السوق  لك الناجمة عن مخاطرة سعر الفائ
، سواء كان سبب التغیرات عوامل خاصة باألداة المالیة أو الجھة المصدرة لھا )مخاطرة العملة

  .أو عوامل تؤثر على كافة األدوات المالیة المشابھة المتداولة في السوق
   .عر األخرىلیست خاضعة لمخاطرة الس المركز الماليإن األدوات المالیة الظاھرة في 

    :مخاطرة االئتمان  
ھ  اء بالتزامات تعرف مخاطرة االئتمان بأنھا مخاطرة أن یخفق أحد أطراف األداة المالیة في الوف

  .مسببا بذلك خسارة مالیة للطرف اآلخر
  .تحتفظ الشركة بالنقد لدى مؤسسات مالیة ذات ائتمان مناسب

ال د العم ان بسبب أن أح لء تتعرض الشركة لمخاطر ائتم اليمن  %84.71 یمث أرصدة  إجم
ادیة  اع االقتص ة األوض دید نتیج ن التس الء ع ر العم بب تعث ر بس ذلك األم ة، ك ذمم المدین ال

  .والسیاسیة العامة
 :مخاطرة السیولة  

ا  اء بالتزاماتھ ي الوف تعرف مخاطرة السیولة بأنھا مخاطرة أن تتعرض المنشأة إلى صعوبات ف
  .المرتبطة باألدوات المالیة

ذه المخاطر من خالل الحصول ال ن ھ شركة لیست خاضعة لمخاطرة السیولة حیث أنھا تحد م
  .على تسھیالت ائتمانیة مختلفة

 إدارة رأس المال 
دعم  ة بشكل ی یتمثل الھدف الرئیسي في إدارة رأس المال في الحفاظ على نسب رأسمال مالئم

  نشاط الشركة ویعظم حقوق الملكیة.
إدارة ھیكل ركة ب وم الش ي تق رات ف وء التغی ي ض ة ف دیالت الالزم راء التع ال وإج ة رأس الم

اع  ادیةاألوض دورة  ،االقتص اح الم دفوع واألرب ال الم ن رأس الم ركة م ال الش ألف رأس م یت
وع ار  12,389,110 واالحتیاطات األخرى بمجم ادین ي كم ي  أردن انون األول  31ف  2017ك

  . 2016ن األول كانو 31كما في  أردنيدینار   11,248,808 مقابل 
 

  تركیز المخاطر في المنطقة الجغرافیة: .24
تقرار الوضع السیاسي واالقتصادي  ،دولة فلسطینتمارس الشركة نشاطھا في أراضي  إن عدم اس

ي  ي ظل األوضاع الت یزید من خطر ممارسة الشركة لنشاطھا ویؤثر سلباً على أداءھا خصوصاً ف
  .بشكل عامدولة فلسطین ومناطق  )ت جاالبی(تخضع لھا منطقة المقر الرئیسي للشركة 
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  االلتزامات الطارئة: .25
  على الشركة بتاریخ القوائم المالیة التزامات طارئة كما یلي:

2017    
    یورو  دوالر   شیقل

  كفاالت بنكیة  ـ  10,000  84,000
  اعتمادات مستندیة  215,000ـ  ـ
  سحوبات  89,799ـ  ـ
 

  معامالت مع أطراف ذات عالقة .26
ي تتضمن الشركات والمساھمین یمثل ھ ة والت ع أطراف ذات عالق ذا البند المعامالت التي تمت م

ى  درة عل الرئیسیین وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا وأیة شركات یسیطرون علیھا أو لھم الق
ة  ن التأثیر بھا. یتم اعتماد سیاسات األسعار والشروط المتعلقة بالمعامالت مع الجھات ذات العالق م

  قبل مجلس إدارة الشركة.
  إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في القوائم المالیة ھي كما یلي:

2016  2017      
   العالقة  دینار أردني  دینار أردني

 ذمم تجاریة مدینة   مساھمین رئیسیین 2,649,983 3,155,772
  تجاریة دائنةذمم   مساھمین رئیسیین 141,330 354,309

  
  إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في قائمة الدخل ھي كما یلي:

2016  2017   
   دینار أردني  دینار أردني

 مبیعات لشركة سختیان أخوان  7,144,766 6,614,050
  مبیعات لمجموعة سختیان األردن 231,305 211,087
 مكافآت ورواتب اإلدارة العلیا 260,926 260,925
  اإلدارة العلیا –تعویض مدفوع عن نھایة الخدمة  193,255 210,746

  
  ام:ــــع .27

  المالیة للسنة المالیة الحالیة. القوائمتم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة لتتالءم وتصنیف أرقام 




