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 تقریر مراجعة القوائم المالیة المرحلیة المختصرة
  

  السادة/ مساھمي شركة بیت جاال لصناعة األدویة المساھمة العامة المحدودة المحترمین
  شركة مساھمة عامة محدودة

   فلسطین –بیت جاال 
  

المساھمة  –لشركة بیت جاال لصناعة األدویة  ة المرحلیة المختصرة المرفقةلقد راجعنا القوائم المالی
وقوائم الدخل  2018حزیران  30والمكونة من قائمة المركز المالي المرحلي كما في  العامة المحدودة،

لك والدخل الشامل والتغیرات في حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة المرحلیة لفترة الستة أشھر المنتھیة بذ
  التاریخ واإلیضاحات حولھا. 

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد وعرض ھذه القوائم المالیة المرحلیة المختصرة وفقا لمعیار المحاسبة 
"التقاریر المالیة المرحلیة". إن مسؤولیتنا ھي التوصل إلى نتیجة حول ھذه القوائم المالیة  34الدولي رقم 

  راجعتنا.المرحلیة المختصرة استنادا إلى م
 

  نطاق المراجعة
ً للمعیار الدولي المتعلق بعملیات المراجعة  "مراجعة المعلومات المالیة  2410لقـد جرت مراجعتنا وفقا

المرحلیة من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة". إن عملیة مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة تتمثل 
اص المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة وتطبیق في القیام باستفسارات بشكل أساسي من األشخ

إجراءات تحلیلیة وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثیر من نطاق أعمال التدقیق 
التي تتم وفقا لمعاییر التدقیق الدولیة وبالتالي ال تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكیدات حول 

مة التي من الممكن تحدیدھا من خالل أعمال التدقیق، وعلیھ فإننا ال نبدي رأي تدقیق كافة األمور الھا
  حولھا.

  
  النتیجة

بناء على مراجعتنا، لم یسترع انتباھنا أیة أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالیة المرحلیة المختصرة المرفقة 
  .34اسبة الدولي رقم لم یتم إعدادھا من كافة النواحي الجوھریة وفقا لمعیار المح

  
  فقرة توضیحیة

 تموز 24بتاریخ  مالیة مدققة بعملة األساس قوائمحیث أن عملة األساس ھي الشیقل الجدید وقد تم إصدار 
المالیة من الشیقل الجدید إلى الدینار األردني حسب  قوائمتم ترجمة ال قوائموألغراض عرض ھذه ال 2017

واحد  أردني دینارلكل  شیقل جدید 5.1456وھو  30/6/2018 فيالمالیة  قوائمسعر صرف تاریخ ال
شیقل لكل دینار لبیانات قائمة  4.9595لبیانات قائمة المركز المالي ومتوسط سعر صرف الدینار والبالغ 

  الدخل الشامل اآلخر. قائمةجمة ضمن إظھار فرق التر الشامل وتمالدخل والدخل 
  

  طالل أبو غزالھ وشركاه
  1997/  251رخصة رقم 

  
  

  مـال ملحـجم
  )100/98محاسب قانوني مرخص رقم (

    2018تموز  25 رام هللا في
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 كانون  31

   2017األول
  حزیران 30

   إیضاح  2018
  مدققة

  دینار أردني
  مراجعة

  الموجـــودات    دینار أردني
  الموجودات المتداولة      

  النقد والنقد المعادل  )3( 2,009,564 3,353,304
   بالصافي –الذمم المدینة   ) 4( 2,105,328 2,837,082

  ذمم ألطراف ذات عالقة  )11( 19,079 --
  البضاعــة  )5( 2,162,561 1,845,506

  االعتمادات المستندیة   281,076 497,080
  المصاریف المدفوعة مقدماً واألرصدة المدینة األخرى  )6( 280,796 194,104
  سلفیات ضریبة الدخـل  )12( 285,024 176,562

__________ __________     
  مجموع الموجودات المتداولة    7,143,428  8,903,638

__________ __________      
  الممتلكات واآلالت والمعدات      

  بالتكلفــة  )7( 13,679,521 13,317,730
  االستھالك المتراكم   (7,509,995) (7,214,583)

__________ __________     
  صافي القیمة الدفتریة     6,169,526  6,103,147

__________ __________     
  التركیب أصول ثابتة قید  )8(  2,171,069  1,885,983

__________ __________     
  مجموع الموجودات    15,484,023  16,892,768

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

 
  
  



  

 

3  

 
 

– 
302018 

 
  كانون  31

  2017األول 
  حزیران 30

    إیضاح  2018
  مدققة

  دینار أردني
  مراجعة

  المطلوبات وحقوق الملكیة    دینار أردني
  المطلوبات المتداولة      

  أقساط قرض قصیرة األجل  )9( 327,819 340,253
  الذمم الدائنـة   269,282 349,206
  المصاریف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى  )10( 488,705 486,100
  ذمم ألطراف ذات عالقة  )11( 613,056 777,639
  مخصص ضریبة الدخل  )12( 151,861 135,759

__________ __________     
  مجموع المطلوبات المتداولة   1,850,723  2,088,957

__________ __________     
  إیرادات مؤجلة بعد اإلطفاء  )13( 55,074  60,786

__________ __________     
  أقساط قرض طویلة األجل  )9(  1,431,495  1,501,102

__________ __________     
  مخصص مكافأة نھایة الخدمة  )14(  854,400  852,813

__________ __________     
  حقوق الملكیة      

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

مقسم إلى  دینار أردني 0010,000,0رأس المال 
سھم قیمة السھم دینار أردني واحد (رأس  10,000,000
 3,000,000دینار أردني) ( 7,000,000المال المدفوع 

  سھم غیر مكتتب بھ)
  االحتیاطي القانوني  )16( 1,147,415 1,126,746
  االحتیاطي االختیاري  )16( 1,482,355 1,441,017
  قائمة جـ –محتفظ بھا  أرباح   1,249,548 2,154,867

  قائمة "ب"  –بنود قائمة الدخل الشامل األخرى    413,013 666,480
_________ __________     
  مجموع حقوق الملكیة    11,292,331  12,389,110
_________ __________     
  مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة    15,484,023  16,892,768

=========  =========      
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  الفترة المنتھیة في 

  2017 حزیران 30
  الفترة المنتھیة في 

      إیضاح  2018 انحزیر 30
  مراجعة

  دینار أردني
  مراجعة

  بیان الدخل    دینار أردني
  المبیعـــات  )17( 3,153,744 3,738,466

  تكلفـة المبیعات  )18( )2,261,131( (2,149,009)
__________ __________     

  مجمـل الدخل    892,613  1,589,457
  مصاریف بیع وتوزیع  )19( (534,488) (548,671)
  مصاریف إداریة وعمومیة  )20( (196,409) (222,605)
  مصاریف تمویلیة   (22,763) (22,782)

  المتحقق من اإلیرادات المؤجلة  )13( 5,712 5,471
  إیرادات أخرى    9,678 22,974

  فروقات عملة   68,447 (178,465)
__________ __________     

  صافي الدخل قبل الضریبة     222,790  645,379
  مخصص ضریبة الدخل   )12( )16,102( (52,043)

__________ __________     
  بیان جـ –صافي دخل الفترة بعد الضریبة     206,688  593,336

=========  =========      
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الفترة المنتھیة 
  في 
  حزیران 30

2017  

الفترة المنتھیة 
  في 
  حزیران 30

2018      
  إیضاح  دینار أردني  دینار أردني
 قائمة ب –ة صافي دخل الفترة بعد الضریب  206,688 593,336

 بنود الدخل الشامل األخرى   
  بنود الدخل الشامل األخرى     

564,356 413,013   
فرق ناتج عن ترجمة القوائم المالیة من الشیقل الجدید إلى 

  الدینار األردني
__________ __________     

1,157,692  619,701      
========= =========    

  الربح لكل سھم      

0.085 0.03 )21(  
الحصة األساسیة والمخفضة للسھم من ربح الفترة العائد 

  إلى مساھمین الشركة
=========  =========      
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  احتیاطي قانوني  رأس المال
  احتیاطي 
  اختیاري

  أربــاح 
  محتفظ بھا

 بنود الدخل 
    المجمـوع  الشامل األخرى

  البیـــــان دینار أردني دینار أردني دینار أردني ینار أردنيد دینار أردني دینار أردني
  2018حزیران  30            

  1/1/2018رصید  12,389,110 666,480 2,154,867 1,441,017 1,126,746 7,000,000
 الفترةصافي دخل  206,688 -- 206,688 -- -- --
 احتیاطي قانوني -- -- )20,669( -- 20,669 --
 احتیاطي اختیاري -- -- )41,338( 41,338 -- --
 توزیعات أرباح )1,050,000( -- )1,050,000( -- -- --
 فرق ترجمة البیانات المالیة )253,467( )253,467( -- -- -- --

__________ __________ __________ __________ __________ __________  
 2018حزیران  30الرصید كما في  11,292,331 413,013 1,249,548 1,482,355 1,147,415  7,000,000

========= ========= ========= ========= ========= =========   
  2017حزیران  30            

  1/1/2017رصید  11,248,808 114,998 2,059,757 1,111,877 962,176 7,000,000
 الفترةصافي دخل  593,336 -- 593,336 -- -- --
 احتیاطي قانوني -- -- (59,334) -- 59,334 --
 احتیاطي اختیاري -- -- (118,667) 118,667 -- --
 توزیعات أرباح (1,024,092) -- (1,024,092) -- -- --
 تسویات ضریبة سنوات سابقة (5,428) -- (5,428) -- -- --
 فرق ترجمة البیانات المالیة 449,358 449,358 -- -- -- --

__________ __________ __________ __________ __________ __________  
 2017حزیران  30الرصید كما في  11,261,982 564,356 1,445,572 1,230,544 1,021,510  7,000,000

========= ========= ========= ========= ========= =========   
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حزیران30
2017

حزیران  30
 إیضاح   2018

 البیـــــان مراجعةمراجعة
  التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیةدینار أردني ر أردنيدینا

 بیان ب –صافي ربح السنة قبل الضریبة  645,379222,790
 تعدیالت لتسویة صافي الربح لصافي التدفق النقدي 
 بنود ال تتطلب تدفقات نقدیة 

 استھالك الموجودات الثابتة)7( 300,613314,749
  فرق ترجمة البیانات المالیة (253,467)--

 إطفاء إیرادات المنحة الفرنسیة)13( (5,712)(5,200)
 مخصص مكافأة نھایة الخدمة  )14( 98,12366,468

 التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة 
 النقص (الزیادة) في الذمم المدینة  731,754(54,314)

  في األطراف ذات العالقةالتغیر)183,662((288,384)
(الزیادة) في البضاعـة)317,055((466,573)
 (الزیادة) في المصاریف المدفوعة مقدماً واألرصدة المدینة األخرى (86,692)(149,212)
(الزیادة) في االعتمادات المستندیةالنقص 216,004(273,759)
النقص في الذمم الدائنة )79,924((142,222)
 الزیادة في المصاریف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى 2,605 1,147,316

 تسویة وسلفیات ضریبة الدخل المدفوعة وأخرى(108,462) 305,543
 تعویضات مدفوعة للموظفین)14( (64,881)(39,514)

__________ __________
 األنشطة التشغیلیةصافي التدفقات النقدیة الواردة من   454,515  1,077,796

__________ __________
التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 

 إضافات الموجودات الثابتة    )7()381,128()159,281(
 موجودات ثابتة قید التركیب)285,086((677,879)

 استبعاد موجودات ثابتة -- 4,617
__________ __________

 صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة  )666,214( (832,543)
__________ __________

 التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 
القــرض )82,041(631,539

توزیعات أرباح)1,050,000( (1,024,092)
__________ __________

 ع التدفقات النقدیة (المستخدمة في) األنشطة التمویلیةمجمو )1,132,041( (392,553)
__________ __________

 صافي (النقص) في النقد والنقد المعادل خالل السنة )1,343,740((147,300)
 رصید النقد والنقد المعادل أول السنة3,353,304 2,480,179

__________ __________
 رصید النقد والنقد المعادل آخر السنة)3،(ب 2,009,564  2,332,879

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

 ت ركة بی ت ش اریخ  تأسس اال بت ت ج ي بی یة ف اھمة خصوص ركة مس ة كش ناعة األدوی اال لص ج
م  15/9/1970 ي سجل الشركات المساھمة تحت رق ي 14وسجلت ف ل ف ات الشركة تتمث ، وغای

رات  دات الحش ة ومبی ة والزراعی ات البیطری صناعة األدویة ومواد التجمیل والكیماویات والعالج
م ومواد التنظیف واألسمدة الكیماویة وتس ا. ت ار بھ تیرادھا واالتج ا واس دیرھا وتوزیعھ ویقھا وتص

وزع  22/4/1998توقیع اتفاقیة بتاریخ  ون الم ث یك ابلس بحی ا ن مع شركة سختیان إخوان ومقرھ
  الوحید لمنتجات الشركة في محافظات الضفة الغربیة وقطاع غزة.

 جلت ة وس اھمة عام ركة مس ى ش یة إل اھمة خصوص ركة مس ن ش ركة م ل الش م تحوی جل  ت ي س ف
ة 562601369الشركات المساھمة تحت رقم  ادة ھیكل م إع ذلك وت ة ل ات الالزم ، وتم أخذ الموافق

سھم قیمة السھم الواحد  10,000,000دینار أردني مقسمة إلى  10,000,000رأس المال لیصبح 
ال  بح رأس الم الین و 5,350,000دینار أردني حیث أص اھمین الح ھم للمس سھم  4,650,000س

اریخ لالكت ركات بت ب الش ن مراق ادرة ع جیل الص ھادة التس ى ش تنادا إل ك اس ام وذل اب الع ت
3/2/2015. 

  إدراج أسھم الشركة في بورصة فلسطین. 2015حزیران  16لقد تم بتاریخ 
  30/6/2017موظفاً كما في  202( 30/6/2018موظفاً كما في  194بلغ عدد الموظفین.(  
  ران  30المنتھیة في للفترة تم اعتماد القوائم المالیة اریخ  2018حزی ل إدارة الشركة بت ن قب  12م

  .2018آب 
  
  السیاسات المحاسبیة الھامة: .2

المالیـة المرفقـة وفقا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیـة والتفسیرات ذات  القوائمتم عرض   .أ
مالیة، وفیمـا یلي ملخصا العالقة الصادرة عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر ال

 المتبعة.ألھم السیاســات المحاسبیة 
  المالیة وفقا ألساس التكلفة التاریخیة القوائمتم إعداد.  
  ة م ترجم د ت ركة وق اس للش ھ األس ل عمل ذي یمث د وال یقل الجدی ة بالش وائم المالی داد الق م إع ت

ة القوائم المالیة من الشیقل الجدید إلى الدینار األردني حسب سع ر صرف تاریخ القوائم المالی
ي  رف  30/6/2018ف عر الص ط س الي ومتوس ز الم ة المرك ات قائم الل لبیان ن خ رة م الفت

 لبیانات قائمة الدخل الشامل. 30/6/2018وحتى  1/1/2018
  ي الحالیة متماثلة مع السیالفترة إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في اسات المحاسبیة المتبعة ف

رة  نة/ الفت ابقةالس دة  الس ة الجدی اریر المالی ة للتق اییر الدولی ن المع اتج ع ر الن تثناء األث باس
 والتعدیالت التي طرأت علیھا والموضحة أدناه.

  
  التغییرات في السیاسات المحاسبیة  .ب

إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة للشركة مطابقة لتلك التي تم استخدامھا 
السابقة، باستثناء قیام الشركة بتطبیق المعاییر المعدلة التالیة  / الفترةم المالیة للسنةإلعداد القوائ
  خالل السنة:

  : اإلفصاح عن الجھات ذات العالقة (المعدل) 24معیار المحاسبة الدولي رقم 
  (المعدل) العرض –: األدوات المالیة 32معیار المحاسبة الدولي رقم 

  عرض بنود الدخل الشامل األخرى (المعدل)*1( رقم المحاسبة الدوليمعیار (  
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 ) إفصاحات البیانات المالیة (المعدل)7معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم ( 
 ) البیانات المالیة الموحدة 10معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم ( 
 ) ى) اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخر12معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم  
 ) قیاس القیمة العادلة13معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم (  

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

ود األخرى التي ال یمكن إعادة تصنیفھا. سیؤثر ھذا التعدیل على الدخل في المستقبل عن البن
  العرض ولن یؤثر على أداء الشركة أو مركزھا المالي. 

  

أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة المعاییر التالیة والتي ال تزال غیر نافذة المفعول ولم یتم 
تتوقع إدارة الشركة بأن یكون لتطبیقھا، تبنیھا بعد من قبل الشركة. إن المعاییر التالیة ھي التي 

  :البیانات المالیة للشركة إفصاحاتعند سریان مفعولھا، أثر على المركز أو األداء المالي أو حول 
 ) األدوات المالیة **9معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم ( 
األولى لإلحالل محل  ) بصیغتھ الحالیة المرحلة9یمثل معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم (  **

عیار أثر على م). سیكون لتطبیق المرحلة األولى من ھذا ال39معیار المحاسبة الدولي رقم (
تصنیف وقیاس الموجودات المالیة للشركة، ومن غیر المحتمل أن یكون لتطبیقھ أثر على 

احل المطلوبات المالیة. ستعمل الشركة على تحدید أثر التطبیق بالتزامن مع صدور المر
صبح ھذا المعیار نافذ وقد أالتالیة من المعیار وذلك إلظھار صورة شاملة عن أثر التطبیق. 

  .2018كانون الثاني  1المفعول للسنوات المالیة التي تبدأ في 
  

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

إفتراضات محاسبیة تؤثر على مبالغ اإلیرادات والمصاریف والموجودات والمطلوبات وعرض و
المالیة. نظراً الستخدام ھذه التقدیرات واإلفتراضات،  القوائماإللتزامات المحتملة كما في تاریخ 

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

  

  فیما یلي تفاصیل اإلجتھادات الجوھریة التي قامت بھا الشركة:
  موجودات غیر ملموسة

یتم اطفاء موجودات غیر ملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على العمر االنتاجي المقدر. ویتم 
  مراجعة فترة اإلطفاء مع العمر االنتاجي المحدد في نھایة كل عام. 

ي حالة وجود تغیرات في المعاملة المحاسبیة یتم اعتبارھا على أنھا تغیرات في التقدیرات وف
  المحاسبیة.

  

  تحقق المصاریف
  یتم قید المصاریف عند حدوثھا وفقاً لمبدأ االستحقاق. 

 

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

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

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

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

  للتحصیل.
  یتم شطب الذمم المدینة في نفس الفترة التي یثبت فیھا عدم قابلیتھا للتحصیل.
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  ذمم دائنة ومستحقات
یتم إثبات المطلوبات للمبالغ مستحقة السداد في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة 

  ة بھا من قبل المورد.سواء تمت أو لم تتم المطالب
 

  لبضاعة الجاھزة):االمخزون (
  إلیھا نسبة من ً یتم إظھار البضاعة الجاھزة بالتكلفة على أساس تكلفة المواد الخام مضافا

  المصاریف الصناعیة ویتم تحدید التكلفة باستخدام طریقة الوارد أوالً صادر أوالً.
  للتحقق أیھما أقل.یقیّم المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة  
  تشمل تكلفة المخزون كافة تكالیف الشراء وتكالیف التحویل والتكالیف األخرى المتكبدة في

  سبیل إحضار المخزون ووضعھ في حالتھ ومكانھ الحالیین.
  یتم تعریف صافي القیمة العادلة للتحقق بأنھا السعر المقدر للبیع في سیاق النشاط العادي

 عملیة البیع. إلتمامالضروریة  مطروحاً منھ التكالیف
 :المواد الخام ومواد التعبئة  

تم  إظھاریتم  ل، وی ا أق ة أو السوق أیھم البضاعة من المواد الخام ومواد التعبئة بالتكلفة الفعلی
  تحدید التكلفة باستخدام طریقة الوارد أوالً صادر أوالً.

 :البضاعة تحت التصنیع  
ع نیع بس ت التص واد یتم تقییم البضاعة تح ام وم واد الخ ة الم ةر تكلف افاً  التعبئ تعملة مض المس

نع  ام الص بة تم ع نس ة م ناعیة مقارن إلیھا أجور التشغیل المباشرة ونسبة من المصاریف الص
  .لھذه البضاعة

  
   :واآلالت والمعدات الممتلكات

ً  بالتكلفةیتم تسجیل الممتلكات واآلالت والمعدات  یة خسائر منھا أي استھالك متراكم وأ مطروحا
  وال یتم احتساب استھالك على األراضي. ،متراكمة النخفاض القیمة

تستخدم الشركة طریقة القسط الثابت في استھالك الممتلكات واآلالت والمعدات على مدى عمرھا 
  اإلنتاجي باستخدام النسب السنویة التالیة: 

 7 - %2  مبانــي%   
 30 - %10  أدوات مختبر%   
 50 - %4  اثــأث%  
 50 - %7  وقطع غیار وآالت ناتماكی%  
 30 -%10  ولوحات كالشیھات%    
 50 - %7  أجھــزة%  
 50 - %10  وملحقاتھا حاسب آلي%  
 10  مصاعد%  
 50 - %10  عدد وأدوات%   
  10 - %4  تھویةتكییف وأجھزة%    
 15  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 
الظروف تشیر إلى عدم توافر إمكانیة استرداد قیمتھا الدفتریة. عند وجود أحد ھذه األدلة وعندما 

قیمة المتوقع تزید القیمة الدفتریة عن القیمة المتوقع استردادھا، یتم تخفیض القیمة الدفتریة لل
 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 
ملة النفقات األخرى بشكل منفصل، كما یتم شطب القیمة الدفتریة ألي جزء مستبدل. یتم رس
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الالحقة فقط عند زیادة المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتعلقة باآلالت والمعدات. یتم إثبات جمیع 
  النفقات األخرى في قائمة الدخل.

  
  :المخصصات

قانوني أو متوقع ناتج عن حدث یتم االعتراف بمبلغ المخصص عندما یكون على الشركة التزام 
  لفة تسویة االلتزام محتملھ ویمكن قیاسھا بموثوقیة.سابق على أن تكون ك

  
  :التطویــر

ق  اإلنفاقبقید  اإلدارةتقوم  ة تتعل على التطویر والمدفوعة لجھات خارجیة للقیام بدراسات كیماوی
ة  إنتاجھابأصناف جدیدة سوف یتم  اییر الدولی اً للمع وس وفق ر ملم وطرحھا في السوق كأصل غی

ً  %20ر بنسبة ثابتة وبمعدل على التطوی اإلنفاق إطفاء للتقاریر المالیة، ویتم   .سنویا
  

  مكافأة نھایة الخدمة: مخصص
ة  ة والتعاقدی ات القانونی ة االلتزام وظفین لمواجھ ة للم ة الخدم أة نھای ص مكاف اب مخص تم احتس ی
ب  أة حس ذه المكاف اب ھ م احتس د ت الخاصة بنھایة خدمة الموظفین عن فترة الخدمة المتراكمة، وق

  وانین العمل الساریة في الضفة الغربیة.ق
  

  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

م  فلسطینواألنظمة المعمول بھا في  دیرات  ،)12(إیضاح رق ذه التق ان ھ د إدارة الشركة ب وتعتق
  .واالقتراحات معقولة

  
  واالحتیاطي االختیاري:االحتیاطي القانوني 

  م ركات رق انون الش ى ق تناداً إل نة  12اس ب  1964لس ركة، یج داخلي للش ام ال ى النظ وإل
ذا  %10اقتطاع  ف ھ من صافي األرباح السنویة احتیاطي إجباري (قانوني)، وال یجوز وق

ال  ف رأس م ادل نص ا یع اب م ذا الحس ة لھ الغ المتجمع وع المب غ مجم ل أن یبل االقتطاع قب
اطي الشر كة حسب النظام الداخلي للشركة ویجب وقف ھذا االقتطاع متى بلغ رصید االحتی

  اإلجباري رأس مال الشركة.
  اح ن األرب زء م اع ج وم باقتط س اإلدارة أن تق راح مجل ى اقت اًء عل ة بن ة العام ویجوز للھیئ

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

  االحتیاطي االختیاري نصف رأس مال الشركة.
  

  :باإلیرادات االعتراف
  تحدید  إمكانیةمن المبیعات عند انتقال أخطار ومنافع الملكیة للعمیل وتوفیر  اإلیراداتتتحقق

ات بشكل موضوعي مع عدم اال اإلیرادمبلغ  اظ بعالق ةحتف ىمستمرة  إداری رتبط  إل د الم الح
  بوجود الملكیة وال بالرقابة الفعالة على البضائع المباعة.

  شركة سختیان إخوان كموزع  كما تم اعتمادتقوم الشركة ببیع منتجاتھا إلى أسواق التصدیر
د  واق وحی ي األس ركة ف ات الش ةلمنتج ھ نس المحلی اً من ع مطروح عر البی اس س ى أس بة عل
 ب). -17ب و -4(إیضاحي  12.5%

  
  ترجمة العمالت األجنبیة:

ة اإلسرائیليشیقل یتم تسجیل البیانات المالیة بالسجالت المحاسبیة بال ات المالی ، ویتم تحویل العملی
ة  ي نھای ة، وف دوث العملی ت ح ائد وق رف الس عر الص ب س رى حس العمالت األخ رة/ ب نة الفت الس

دة الم ل أرص تم تحوی ة ی رى المالی العمالت األخ ة ب ات المتداول ودات والمطلوب ىوج یقل  إل الش
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ات الناتجة عن الفترة/ حسب أسعار الصرف السائدة في نھایة  اإلسرائیلي د الفروق تم قی نة، وی الس
  .السنة في قائمة الدخل الشاملالفترة/ لعمالت األخرى ضمن نتائج تحویل ا

  كما یلي:
كانون  31

  2017األول 
حزیران  30

2018   
    دینار أردني  دینار أردني

  شیقل  0.194      0.2037
  دوالر أمریكي   0.709      0.709

  یورو 0.8195      0.8506
  

  ترجمة القوائم المالیة إلى عملة أخرى غیر العملة الوظیفیة:
ة  وائم المالی ة الق م ترجم رةت ي  للفت ة ف ران 30المنتھی دینار  2018 حزی ى ال د إل یقل الجدی ن الش م

 حسب األسس التالیة:األردني 
ات الموجودات والتم ترجمة   .أ ة المطلوب ب متداول د التركی ة قی ول ثابت د وأص یقل الجدی ن الش م

ك  30/6/2018في  بموجب أسعار الصرف السائدة إلى الدینار األردني عر وذل  5.1456بس
ى م شیقل جدید لكل دینار أردني واحد عر باستثناء بضاعة آخر المدة تم تقییمھا عل ط الس توس

  .شیقل لكل دینار أردني 4.9595
وائم   .ب ي الق رت ف ا ظھ ب م تم إظھار رصید أول المدة للموجودات الثابتة بالدینار األردني حس

 .2017المالیة لسنة 
ار تم   .ج عر إظھ ب س ة حس ول الثابت افات األص اریخ صرف الإض ائد بت و  30/6/2018الس وھ

  شیقل جدید لكل دینار أردني واحد. 5.1456
ة تم   .د ي إظھار أرقام المقارن دینار األوھ ادرة بال ة الص وائم المالی ي الق ا ف ي كم انون  31ردن ك

 .2017بموجب أسعار الصرف التي استخدمت في عام  2017األول 
دخل   .ه ة ال ات قائم ة بیان م ترجم ن ت رة م ى 1/1/2018للفت ط  30/6/2018 وحت ب متوس حس

ن أسعار الصرف خالل  ى  1/1/2018الفترة م د  30/6/2018وحت ن سلطة النق الصادرة م
  شیقل جدید لكل دینار. 4.9595الفلسطینیة وھي 

  
  التدفق النقدي:

  قائمة التدفق النقدي. إعدادتم اعتماد الطریقة غیر المباشرة في   .و
ندوق   .ز ي الص د ف ن النق ادل م د المع د والنق د النق ون بن دي، یتك دفق النق راض الت ل أغ ن أج م

ة والحسابات الجاریة والودائع لدى  رة ثالث الل فت البنوك والمؤسسات المالیة والتي تستحق خ
ة وك الدائن وب للبن ا المطل اً منھ ة مطروح ات المالی ي  أشھر من تاریخ البیان دفع الت وأوراق ال

 .تستحق خالل ثالثة أشھر
  

  الربح لكل سھم 
إلى حملة  السنة العائدالفترة/ م في األرباح من خالل قسمة ربح یتم احتساب النصیب األساسي للس

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

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

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

كانون األول  31
2017  

حزیران  30
2018   

   دینار أردني دینار أردني
  نقد بالصندوق 3,164 588

  یورو  –البنك العربي  763,497 244,816
  شیقل –البنك العربي  193,431 98,086

  دوالر  –العربي  البنك 437,672 1,596,522
  دینار  –البنك العربي  108,723 778

  شیقل-بنك فلسطین المحدود 13,603 221,407
 یورو-بنك فلسطین المحدود 15 187
 دوالر-بنك فلسطین المحدود 28,323 37

____________________  
  مجموع النقد بالصندوق ولدى البنوك  1,548,428  2,162,421

____________________  
  أشھر من نھایة السنة الحالیة 3شیكات برسم التحصیل تستحق خالل   750,784  1,529,629
  أشھر من نھایة السنة الحالیة 3شیكات صادرة آجلة تستحق خالل  (289,648) (338,746)

____________________  
  اإلجمالي  2,009,564  3,353,304

========= =========   
غ  –ك العربي یشتمل رصید البن  .ب ي  500,000یورو على مبل ك العرب دى البن ع ألجل ل ورو ودائ ی

  %0.5یتم ربطھا لفترة ثالث شھور بنسبة فائدة 
  

  الذمم المدینة بالصافي: .4
  یتألف ھذا البند مما یلي:  .أ

كانون األول  31
2017  

حزیران  30
2018   

   دینار أردني دینار أردني
  ب)-16 –راف ذات عالقة ذمم تجاریة (أط 1,968,966 2,711,074

  ذمم تجاریة  160,263 149,909
__________ __________   

  المجمـوع 2,129,229  2,860,983
  یطرح: مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا (23,901) )23,901(

__________ __________   
  الصافـي  2,105,328  2,837,082

========= =========   
ة تعتبر شركة سختیان ا  .ب ة بموجب االتفاقی لموزع الوحید لمنتجات شركة بیت جاال لصناعة األدوی

  المبرمة بین الطرفین. ومن بین بنود ھذه االتفاقیة ما یلي:
  ي ة ف ناعة األدوی اال لص ت ج ركة بی ات ش د لمنتج وزع الوحی تعتبر شركة سختیان إخوان الم

 محافظات الضفة الغربیة وقطاع غزة. 
  ق وان ح ختیان أخ ركة س ة لش دمات الطبی اءات الخ حة وعط اءات وزارة الص ول عط دخ

 العسكریة والعطاءات التابعة للمؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة.
  م بة خص ى نس ركة عل ل الش ع  %12.5تحص ل جمی ك مقاب اتورة وذل ة الف الي قیم ن إجم م

 .المبیعات للسوق المحلي والعروض والعطاءات
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 ت لعینات الطبیة المجانیة تحمل على مصاریف ورواتب وعموالت رجال الدعایة وا شركة بی
 .جاال لصناعة األدویة

  ة ناعة األدوی اال لص ت ج ركة بی ات ش ة بمنتج وان والمتعلق ختیان إخ ركة س سیاسات البیع لش
ا  بأسعار العطاءات والعروضوخصوصاً بما یتعلق  التوافق م دھا ب تم تحدی ونص ی بة الب ونس

 یة وإدارة شركة سختیان إخوان.شركة بیت جاال لصناعة األدو بین إدارة
 

  البضاعــة: .5
  یتألف ھذا البند مما یلي:

كانون األول  31
2017  

حزیران  30
2018   

   دینار أردني دینار أردني
  مـواد خـام 1,165,839 988,783
  مواد تعبئـة 634,491 560,738
  بضاعة تحت التصنیع 70,756 84,845

  ، تجمیلأدویة –بضاعة جاھزة  252,181 203,807
  مخزون مواد البحث والتطویر 39,294 7,333

__________ __________   
  المجمـوع  2,162,561  1,845,506

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

  یتألف ھذا البند مما یلي:  .أ
  كانون  31

  2017األول 
  حزیران  30

2018   
   ر أردنيدینا دینار أردني

24,405 26,309  ً   مصاریف مدفوعة مقدما
  دفعات مقدمة للموردین 89,284 134,035

  ذمم وسلف موظفین 7,502 7,485
  تأمینات مستردة 83,838 2,182

دفعات وتسویات الضریبة المضافة 38,480  --
  فوائد مستحقة  -- 1,785

  ب  –ذمم مدینة أخرى  35,383 24,212
____________________  

  المجمــوع  280,796  194,104
========  =========   

ي 1,818ضمن الذمم المدینة األخرى مبلغ   .ب ار أردن ركة  دین یس ش ل تأس ن أج ھ م م دفع ا ت ل م یمث
  .لبیع منتجات الشركة التصدیرخول إلى أسواق ألغراض الدبیت جاال في بولندا 
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  الموجودات الثابتة: .7
 یتألف ھذا البند مما یلي:  .أ

 صافي القیمة الدفتریة   االستھالك المتراكم   التكلفــــة 

 الرصید في الرصید في الحذوفات اإلضافات  الرصید في 
استھالك 

 الرصید في الرصید في الرصید في الحذوفات الفترة 
31/12/2017  30/6/2018 30/6/2018  2018  2018  1/1/2018 30/6/2018  2018  2018  1/1/2018 البیان

 دینار أردني دینار أردني دینار أردني دینار أردني دینار أردني دینار أردني دینار أردني دینار أردني دینار أردني دنيدینار أر 
 465,897 465,897 -- -- -- -- 465,897 -- -- 465,897 أراضــي
 2,106,943 2,076,343 716,414 -- 30,600 685,814 2,792,757 -- -- 2,792,757 مبانـــي

 2,008 1,573 160,437 -- 435 160,002 162,010 -- -- 162,010 وات مختبرأد
 33,923 32,971 216,050 -- 3,627 212,423 249,021 -- 2,675 246,346 أثـــاث

 2,807,973 2,927,746 2,492,209 5,501-- 161,647 2,336,063 5,419,955 (5,501) 281,420 5,144,036 ماكینات وآالت وقطع غیار
 508 437 109,465 -- 71 109,394 109,902 -- -- 109,902 كالشیھات ولوحات

 324,362 343,311 1,223,394 6,019-- 50,411 1,179,002 1,566,705 (6,019) 69,360 1,503,364 أجھــزة
 34,861 38,255 137,199 7,817-- 6,019 138,997 175,454 (7,817) 9,413 173,858 حاسب آلي وملحقاتھا

 5,889 2,924 69,334 -- 2,965 66,369 72,258 -- -- 72,258 مصاعـد
 806 683 4,201 -- 123 4,078 4,884 -- -- 4,884 عدد وأدوات

 144,522 117,443 1,467,275 -- 27,833 1,439,442 1,584,718 -- 754 1,583,964 أجھزة تكییف وتھویة
 30,405 28,509 20,396 -- 1,896 18,500 48,905 -- -- 48,905 ســیارات

 35,181 17,584 571,099 -- 17,597 553,502 588,683 -- -- 588,683 تمدیدات كھربائیة ومیكانیكیة
 92,559 99,594 301,383 -- 10,471 290,912 400,977 -- 17,506 383,471 موجودات أخرى

 17,310 16,256 21,139 -- 1,054 20,085 37,395 -- -- 37,395 ساحات وتحسینات حول المصنع
 _________ _________  _________ _________  _________ _________  _________ _________  _________ _________  

 6,103,147 6,169,526 7,509,995 (19,337) 314,749 7,214,583 13,679,521 (19,337) 381,128  13,317,730 المجمــوع
 ================================================================================

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

  كانون  31
  2017ألول ا

 حزیران30
2018  

  دینار أردني  دینار أردني
 تحت التجھیزتماكینا2,093,597 1,811,309

  أعمال ومقاوالت للتجھیز13,663 --
  دراسات بحث وتطویر48,371 58,490
 طوابق للمستودعات 4 ترخیص –اإلنشاءات الجدیدة15,438 16,184

____________________ 
 المجمـوع 2,171,069  1,885,983

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

 القـروض: .9
  یتألف ھذا البند مما یلي:  .أ

 كانون  31
 2017األول 

 حزیران30
2018  

 دینار أردنيدینار أردني
  ب وج  –أقساط قرض قصیر األجل 340,253327,819

  ب وج –قرض طویل األجل 1,501,1021,431,495
____________________ 

 المجموع 1,759,314 1,841,355
========= =========  

اریخ  2,000,000حصلت الشركة على قرض بمبلغ   .ب ورو بت بتھ  4/9/2014ی ا نس ل م ة تموی لغای
ة  65% ة المعقم والت واألدوی ون واالنب من كلفة شراء وتركیب خطوط إنتاج جدیدة لقطرات العی

غ  ة بمبل ة متوقع ة إجمالی ورو وتص 3,100,000بكلف ات ی ى دفع ي عل ك العرب ل البن ن قب رف م
ة  1,800,000 ة المعقم ون واألدوی رات العی روع قط دات بمش زة والمع یورو تسدید اعتماد األجھ

ة  تندات وبعمول د ورود المس ات  %1.25عن نویاً ودفع واالت  200,000س ب ح ورو بموج ی
ومي الیبور شھر للیورو تحتسب على أسا 2.5لموردین داخلیین وخارجیین، بفائدة  س الرصید الی

ب  رض بموج دد الق ة ویس دون عمول ھریاً ب دفع ش ة  60وت اوي بقیم الي ومتس ھري متت ط ش قس
غ  33,333 ر بمبل ى  33,353یورو باستثناء القسط األخی ة عل د المدین ة الفوائ اف قیم ورو وتض ی

ة الق1/4/2016األقساط الشھریة على أن یكون تاریخ أول قسط  دیل اتفاقی ا تع رض ، وقد تم الحق
 .1/2/2017بحیث أصبح تاریخ أول قسط للقرض اعتبارا من 

غ   .ج رض بمبل ى ق اریخ  2,700,000حصلت الشركة عل ورو بت ور  21/5/2017ی دة الیب بسعر فائ
بة  دة بنس ى  % 2.75شھر للیورو +ھامش فائ ل سعر  % 3.5وبحد أدن ث ال یق دة بحی لسعر الفائ

ب  رض بموج دد الق فر ویس ن ص ورو ع ور للی ة ق 60الالیب اوي بقیم الي ومتس ھري متت ط ش س
ود  18یورو ویستحق القسط األول بعد انتھاء فترة السحب ( 45,000 ع العق اریخ توقی ن ت شھرا م

  أشھر من تاریخ السحب) وتضاف قیمة الفوائد المدینة على األقساط الشھریة. 6وفترة سماح 
ل  ي تموی رض ف ذا الق تخدم ھ عة المص %90یس ة لتوس ة اإلجمالی ن الكلف ویر م ین وتط نع وتحس

  یورو. 3,000,000خطوط اإلنتاج المقدرة بمبلغ 
  

  الضمانات على القروض:
ة  ن الدرج اري م ي رھن عق ل وھ الح العمی ركة لص ن الش ة م مانات المقدم ة الض اإلبقاء على كاف

رھن  ند ال ة س ي و 865,000األولى قیم ار أردن ة  1,383,000دین ن الدرجة الثانی ي م ار أردن دین
افة إ ة باإلض نع بقیم ودات المص ى موج امل عل أمین ش ة ت ى بولیص ي  9,615,000ل دوالر أمریك

 مجیرة لصالح البنك العربي. 
  



  

 

17 

  المصاریف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى: .10
  یتألف ھذا البند مما یلي:

  كانون  31
  2017األول 

  حزیران 30
2018   

   دینار أردني دینار أردني
  إجازات مستحقة 19,240 19,240
  ضریبة اقتطاعات رواتب الموظفین 9,284 10,232

 مصاریف ورواتب مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 119,893 165,899
  دفعات وتسویات الضریبة المضافة -- 93,755
  ذمم موظفین  211,788 12,198

  مستحقات للمساھمین عن توزیعات أرباح 25,962 2,448
  ذمم دائنة أخرى 102,538  182,328

____________________  
  المجمـوع  488,705  486,100

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

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

  ذمم ألطراف ذات عالقة دائنة   .أ
  كانون  31

 2017األول 
  حزیران 30

2018 
  دینار أردني دینار أردني
األردن –الشركة المتحدة لصناعة األدویة  613,056 636,309
 األردن –مجموعة منیر سختیان  -- 141,330

____________________  
 المجمـوع  613,056  777,639

==================  
  
  ذمم ألطراف ذات عالقة مدینة   .ب

 یتألف ھذا البند مما یلي:
  كانون  31

 2017األول 
  حزیران 30

2018 
  دینار أردني دینار أردني

 األردن –نیر سختیان مجموعة م17,343 --
BJP EXPENSES -فارما سختیان 1,736  --

____________________ 
 المجمـوع19,079 --

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

  كانون  31
  2017األول 

  حزیران 30
2018   

   دینار أردني دینار أردني
  فیات ضریبة الدخلسل (285,024) (176,562)

  2017لعام  مخصص الضرائب 135,759 --
   ب –مخصص الضرائب للفترة الحالیة  16,102 135,759

__________ __________   
  المجمــوع  )133,163(  (40,803)

========= =========   
 
نة الح  .ب اح الصافیة للس ى األرب ل إدارة الشركة عل ن قب دخل م ریبة ال ص ض ة یتم احتساب مخص الی

ب  ریبي بموج اء ض ى إعف ركة عل لت الش د حص طین، وق اري فلس دخل الس حسب قانون ضریبة ال
بة  دة  %50قانون تشجیع االستثمار حیث أصبحت تخضع لضریبة بنس درة لم ریبة المق ن الض  8م

تحقة  %15وتم احتساب الضریبة بنسبة  1/1/2007سنوات ابتداًء من  ریبة المس وتم احتساب الض
ع  ركة بواق بة  %50للش تثماري بنس اء اس ى إعف ركة عل ول الش درة  %50لحص ریبة المق ن الض م

ن  22/11/2017وبتاریخ  اء م حصلت الشركة على كتاب من الھیئة العامة لالستثمار بتمدید اإلعف
 . 31/12/2019سنوات أخرى وذلك حتى نھایة  5ضریبة الدخل للمشروع ولمدة 

  كانون  31
  2017األول 

  حزیران 30
2018   

   دینار أردني ینار أردنيد
  ربح الفترة/ السنة 222,790 1,781,456

  یضاف: مخصص نھایة الخدمة الغیر مدفوعة 66,468 159,433
  یطرح: مخصص نھایة الخدمة المدفوعة خالل السنة (64,881) (120,504)
  یطرح صافي الوفر الضریبي نتیجة الدفع المبكر للسلفیات (9,678) (10,270)
__________ __________   

  الربح الخاضع للضریبة  214,699  1,810,115
__________ __________   

  الضریبة  16,102  135,759
========= =========  

 
  :اإلطفاءمؤجلة بعد  إیرادات .13

د  دینار أردني  55,074یمثل  یة بع ة الفرنس ة المنح افي قیم اءص ركة  اإلطف ا الش لت علیھ ي حص والت
  جھیزات للمصنع وبیانھا كما یلي:لشراء معدات وت

 Air Compressing   
 Chillers Carrier Production   
 CMA Packing System  
 Vacuum Mixer – Homogenizer  
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اجيعلى حسب العمر  كإیرادویتم االعتراف بھذه المنحة  در اإلنت ذه  المق م شراءھا بھ ي ت لألصول الت
  .سنة 14-12من  اإلدارةالمنحة وقد قدرتھا 

  كانون  31
  2017األول 

  حزیران 30
2018   

   دینار أردني دینار أردني
  إجمالي اإلیرادات المؤجلة478,038 478,038

 مجموع اإلطفاء حتى نھایة الفترة/ السنة المالیة(422,964) (417,252)
____________________  

  المجمـوع55,074  60,786
==================  

 
  ایة الخدمة:مخصص مكافأة نھ .14

  یتألف ھذا البند مما یلي:
  كانون  31

  2017األول 
  حزیران 30

2018   
   دینار أردني دینار أردني
  رصید أول السنة852,813 813,883
  المقید على المصاریف66,468 159,433

  مدفوعات خالل الفترة/ السنة(64,881) (120,503)
____________________  

  المجمـوع854,400  852,813
==================  

 
 رأس المال: .15

ات  - ذ الموافق م أخ ة وت اھمة عام ركة مس ى ش یة إل اھمة خصوص ركة مس ن ش ركة م ل الش تم تحوی
بح  ال لیص ة رأس الم ادة ھیكل م إع ذلك وت ة ل ى  10,000,000الالزم مة إل ي مقس ار أردن دین

بح رأس 10,000,000 ث أص ي حی ار أردن ال  سھم قیمة السھم الواحد دین سھم  5,350,000الم
ادرة  4,650,000للمساھمین الحالین و جیل الص ھادة التس سھم لالكتتاب العام وذلك استنادا إلى ش

 .11/6/2013عن مراقب الشركات بتاریخ 
ة  - اح بقیم ع أرب س اإلدارة بتوزی یة مجل ى توص ادقة عل ركة المص ة للش ة العام ررت الھیئ ق

ھم  %6ینار أردني نقداً بنسبة د 321,000دینار أردني منھا  1,971,000 میة للس ة االس من القیم
بة  1,650,000و ة بنس ھم مجانی  %30.8دینار أردني كزیادة في رأس مال الشركة على شكل أس

اریخ  دفوع بت ال الم ن رأس الم دفوع  4/5/2016م ال الم الي رأس الم بح إجم  7,000,000لیص
 یلي: موضحة كما 2016كانون األول  31دینار أردني كما في 

    دینار أردني  شیقل جدید
  31/12/2015رأس المال كما في  5,350,000 29,768,051

8,943,000 1,650,000 
بموجب قرار  5/5/2016زیادة رأس مال الشركة بتاریخ 

  الھیئة العامة للشركة
__________ __________   
  2018حزیران  30الرصید في   7,000,000  38,711,051
========  ========    
  2017كانون األول  31الرصید في   7,000,000  38,711,051
========  ========    
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  االحتیاطي القانوني واالحتیاطي االختیاري: .16
  م ركات رق انون الش ى ق تناداً إل نة  12اس اع  1964لس ب اقتط ركة، یج داخلي للش ام ال ى النظ وإل

ل من صافي األرباح السنویة احتیاطي إجباري (قانوني)،  10% ذا االقتطاع قب وال یجوز وقف ھ
ام  ب النظ ركة حس ال الش ف رأس م ادل نص ا یع اب م أن یبلغ مجموع المبالغ المتجمعة لھذا الحس
ال  اري رأس م اطي اإلجب ید االحتی غ رص ى بل اع مت ذا االقتط ف ھ ب وق ركة ویج داخلي للش ال

  الشركة.
 وم ب اح الصافیة ویجوز للھیئة العامة بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تق ن األرب اقتطاع جزء م

ك  %20یزید المبلغ المقرر سنویاً عن  أالبحساب احتیاطي اختیاري على  من األرباح الصافیة لتل
اري نصف رأس  أالالسنة وعلى  اطي االختی ي حساب االحتی ة ف الغ المقتطع وع المب یتجاوز مجم
  مال الشركة.

 
  المبیعــــات: .17

  یتألف ھذا البند مما یلي:  .أ
  حزیران  30 ران حزی 30

2017 2018  
  دینار أردني دینار أردني

مبیعات في السوق المحلي 2,186,146 2,785,839
 مبیعات عطاءات محلیة  291,978 237,460
 مبیعات التصدیر  675,620 715,167

____________________ 
 المجمـوع  3,153,744 3,738,466

================== 
ات لشركة سختیان  %78.6تھ نسبإن ما   .ب ل مبیع من مبیعات شركة بیت جاال لصناعة األدویة تمث

ر الموزع  ار أن شركة سختیان إخوان تعتب ین الطرفین باعتب ة ب ة المبرم إخوان بموجب االتفاقی
ة  فة الغربی ات الض ي محافظ ة) ف ناعة األدوی اال لص الوحید لمنتجات الفریق األول (شركة بیت ج

 .ب. والنسبة الباقیة تمثل مبیعات الشركة في أسواق التصدیر – 4 احإیض –وقطاع غزة 
 

  تكلفـة المبیعـات: .18
  یتألف ھذا البند مما یلي:  .أ

حزیران  30
2017  

حزیران  30
2018    

   دینار أردني دینار أردني
  مواد خام أول السنة 996,116 945,744
  مشتریات مواد خام 712,273 814,309

  مواد خام آخر السنة )1,205,133( (1,235,229)
__________ __________   

  المواد الخام المستخدمة في اإلنتاج  503,256  524,824
__________ __________   

  مواد تعبئة أول السنة  560,738  494,855
  مشتریات مواد تعبئة 430,489 464,742

  مواد تعبئة آخر السنة )634,491( (589,683)
__________ __________   

  مواد التعبئة المستخدمة في اإلنتاج  356,736  369,914
__________ __________   

  مجموع المواد الخام ومواد التعبئة المستخدمة في اإلنتاج   859,992 894,738
__________ __________   
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  بضاعة تحت التصنیع أول السنة 84,845  51,728
  ب -  مصاریف صناعیة مباشرة 257,780 278,449

  ج  –مصاریف صناعیة غیر مباشرة  1,101,255 1,057,999
  مصاریف على المشتریات 75,065 --

  بضاعة تحت التصنیع آخر السنة )70,756( (21,438)
__________ __________   

  تكلفة بضاعة مصنعة  2,308,181  2,261,476
__________ __________   

  لمدةبضاعة جاھزة أول ا 203,807 168,675
  مشتریات بضاعة جاھزة 1,324 83

  بضاعة جاھزة آخر السنة )252,181( (281,225)
__________ __________   

  تكلفـة المبیعـات  2,261,131  2,149,009
========= =========   

 
  المصاریف الصناعیة المباشرة:   .ب

  یتألف ھذا البند مما یلي: 
  حزیران 30

2017  
  حزیران 30

2018    
   دینار أردني أردني دینار

رواتب وأجور صناعیة  244,495 259,316
  مكافأة نھایة الخدمة 13,285 19,133

____________________  
  المجموع  257,780  278,449

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

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

  حزیران  30
2017  

  حزیران  30
2018    

   دینار أردني دینار أردني
  رواتب وأجور صناعیة  381,051 386,142
  مكافأة نھایة الخدمة  24,259 48,069
  لوازم مخبریھ مستھلكة 56,388 36,003

  نفقات تحلیل المستحضرات 2,184 2,748
  صیانة ماكینات وأجھزة 69,256 75,568
  صیانة البناء 43,862 28,170

  وإنارة ومحروقات میاه 136,241 126,445
  مالبس مستخدمة 1,824 2,926
  مواصالت للوردیة اللیلیة  -- 2,723

  نظافـــة 13,090 11,171
  لوازم صناعیة مستھلكة 18,377 11,915
  تأمین المصنع والمستخدمین 18,216 16,435

  تغلیف وحزم 3,284 150
  قرطاسیھ 4,044 3,090
  رسوم تسجیل األصناف 4,557 2,704
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  حزیران  30
2017  

  حزیران  30
2018    

   دینار أردني دینار أردني
  استھالك موجودات ثابتة 300,314 287,529

  توالف مواد جاھزة وأخرى 13,197 17
  معایرة موازین 1,060 1,641

  مصاریف أبحاث 1,925 11,393
 واشتراكات مراجع –كتب ومطبوعات علمیة  1,404 778

  مصاریف مكافحة الحشرات والقوارض 1,240 
  مشاركة في دورات تدریبیة 4,619 2,326

  برید، برق وھاتف 863 56
____________________  

  المجمـوع  1,101,255  1,057,999
==================  

  
  مصاریف البیع والتوزیع: .19

  یتألف ھذا البند مما یلي:
  حزیران  30

2017  
  حزیران  30

2018    
   دینار أردني دینار أردني
  رواتب قسم التسویق 183,110 178,610
  ب قسم التصدیرروات 89,123 83,994
  مكافأة نھایة الخدمة 20,845 12,631
  دعایة وإعالن 58,293 40,608
  مصاریف نقل المبیعات 15,660 14,687

  مصاریف إضافیة على مبیعات فلسطین 242 680
  مؤتمرات وورش عمل لألطباء والصیادلة 41,913 53,630

  رعایة أنشطة ثقافیة واجتماعیة 84 142
  قسم التصدیر مصاریف -- 1,546

  تبرعات ومساھمات التسویق 211 --
  مصاریف التصدیر 54,067 81,622
  خصم لمقابلة عدم إرجاع أدویة 37,366 36,697

  تأمین على مبیعات التصدیر 2,113 2,680
  ھاتف الخط المجاني 1,339 1,097
  مصاریف استھالك 3,295 3,069
  یلالخل –مكتب الدعایة  –مصاریف  1,883 1,748
  مصاریف بحث واستطالع أسواق التصدیر 7,640 3,568

  أتعاب تدقیق وزارات الصحة األجنبیة 8,639 31,662
  اطفاء مصاریف التكافؤ الحیوي 8,665 --

__________ __________   
  المجمـوع  534,488 548,671

========= =========   
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  والعمومیة: اإلداریةالمصاریف  .20
  د مما یلي:یتألف ھذا البن

  حزیران  30
2017  

  حزیران  30
2018    

   دینار أردني دینار أردني
  رواتب إداریة 133,100 137,106
  مكافأة نھایة الخدمة 8,079 18,290

  قرطاسیھ ومطبوعات4,028 6,521
  رخص ورسوم وضرائب10,711 8,557
  ضیافــة1,664 1,535
  برق وبرید وھاتف4,444 4,010

  مواصالت وسفر103 133
  تأمین حكومي119 217
  عالجات موظفین وإصابات عمل80 161
  مصاریف صیانة116 231

  مصاریف أعضاء مجلس إدارة3,988 5,329
  اشتراكـات6,864 7,332
  أتعاب واستشارات مھنیة-- 2,489
  أتعاب تدقیق الحسابات2,838 2,729

  استھالك موجودات ثابتة11,140 10,015
  دورات تدریبیة220 161

  مصاریف تأمین صحي 6,131 5,362
  أتعاب محاماة 1,419 11,451

  نثریة  –متنوعة 536 855
  مصاریف دعائیة باسم الشركة 829 121

____________________  
  المجمـوع  196,409 222,605

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

  : الفترةالحصة األساسیة المنخفضة للسھم من ربح  .21
  یتألف ھذا البند مما یلي: 

  حزیران  30
2017  

  حزیران  30
2018    

  دینار أردني دینار أردني
  ربح السنة العائد إلى مساھمي الشركة 206,688 593,336

  المعدل المرجح لعدد األسھم والمكتتب بھا 7,000,000 7,000,000
__________ __________   

0.085  0.03  
فضة للسھم من ربح السنة الحصة األساسیة والمخ

  العائد إلى مساھمي الشركة
========= =========   
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  القیمة العادلة لألدوات المالیة  .22
ن  ة م ودات المالی ألف الموج د تتكون األدوات المالیة من الموجودات والمطلوبات المالیة. تت د والنق النق

ة  األخرى، المعادل والذمم المدینة والمصاریف مقدماً واألرصدة المدینة ات المالی ألف المطلوب ا تت بینم
  .البنوك الدائنة والقروض والذمم الدائنة والمصاریف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرىمن 

  ال تختلف القیمة العادلة لألدوات المالیة جوھریاً عن قیمتھا الدفتریة.
  

  أھداف وسیاسات إدارة المخاطر .23
ن األد ة ع یة الناتج اطر األساس اطر إن المخ ي مخ ركة ھ ة للش ةوات المالی 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
ذه  ات إدارة ھ ى سیاس ة عل ة والموافق ركة بمراجع س إدارة الش وم مجل ة. یق الت األجنبی اطر العم ومخ

  المخاطر والتي تتلخص بما یلي:
 وق:مخاطرة الس   

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

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

  .غیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیةالمالیة نتیجة الت
  فیما یلي ملخص الحسابات التي تخضع لمخاطر العمالت األجنبیة:

  2018حزیران  30  
   دینار أردني   
  یورو  دوالر أمریكيشیقل جدید           
 1,229--1,817  الصندوق النقدي  -
 207,034465,995763,512  نقد لدى البنوك  -
 --527,870222,914  شیكات برسم التحصیل  -
 --2,129,229915,105  ذمم مدینة  -
 41,06718,8637,633  ذمم مدینة أخرى  -
 89,28164,8426,033  دفعات مقدمة   -
  ______________________________ 

 2,996,3011,687,719778,407  المجموع
  ===========================  
 258,3226,72711,509  شیكات صادرة آجلة  -
 1,759,313----  قروض  -
 269,28235,25528,389  ذمم دائنة  -
 313,07034,420661,724  ذمم دائنة أخرى  -
 ----25,962  توزیعات ارباح االسھم دائنة -
  ______________________________ 

 866,63676,4022,460,935  المجمـوع
  =========================== 

  
 :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
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دة  ةوالتزاماتھا المرتبطتخضع الشركة من خالل موجوداتھا  ىبالفائ عار  إل ي أس ر ف ار التغیی أخط
  الفائدة:

  كانون  31
  2017األول 

  حزیران 30
2018   

    دینار أردني  دینار أردني
     

 قرض قصیر وطویل األجل 1,759,314 1,841,355
==================  

  
 :مخاطر السعر األخرى  

ة ة العادل ب القیم ا مخاطرة تقل تقبلیة  تعرف مخاطر السعر األخرى بأنھ ة المس دفقات النقدی أو الت
دة أو  عر الفائ اطرة س ة عن مخ ك الناجم ر تل وق (غی عار الس ي أس رات ف لألداة المالیة نتیجة التغی
مخاطرة العملة)، سواء كان سبب التغیرات عوامل خاصة باألداة المالیة أو الجھة المصدرة لھا أو 

  .تداولة في السوقعوامل تؤثر على كافة األدوات المالیة المشابھة الم
   .لیست خاضعة لمخاطرة السعر األخرى المركز الماليإن األدوات المالیة الظاھرة في 

    :مخاطرة االئتمان  
ھ  اء بالتزامات ي الوف ة ف راف األداة المالی د أط ق أح اطرة أن یخف ا مخ تعرف مخاطرة االئتمان بأنھ

  .مسببا بذلك خسارة مالیة للطرف اآلخر
  .قد لدى مؤسسات مالیة ذات ائتمان مناسبتحتفظ الشركة بالن

اليمن  %92.47 یمثلتتعرض الشركة لمخاطر ائتمان بسبب أن أحد العمالء  ذمم  إجم أرصدة ال
یة  ادیة والسیاس اع االقتص ة األوض دید نتیج ن التس الء ع ر العم بب تعث ر بس ذلك األم ة، ك المدین

  .العامة
 :مخاطرة السیولة  

ا ا مخ یولة بأنھ ا تعرف مخاطرة الس اء بالتزاماتھ ي الوف عوبات ف ى ص أة إل رض المنش طرة أن تتع
  .المرتبطة باألدوات المالیة

شركة لیست خاضعة لمخاطرة السیولة حیث أنھا تحد من ھذه المخاطر من خالل الحصول على ال
  .تسھیالت ائتمانیة مختلفة

 إدارة رأس المال 
ى  اظ عل ي الحف ال ف ي إدارة رأس الم ي ف دف الرئیس دعم یتمثل الھ ة بشكل ی نسب رأسمال مالئم

  نشاط الشركة ویعظم حقوق الملكیة.
تقوم الشركة بإدارة ھیكلة رأس المال وإجراء التعدیالت الالزمة في ضوء التغیرات في األوضاع 
ات  دورة واالحتیاط اح الم دفوع واألرب ال الم ن رأس الم ركة م ال الش ألف رأس م ادیة. یت االقتص

رى  وع األخ ي د 11,219,984بمجم ار أردن ي ین ا ف ران  30كم ل  2018حزی    مقاب
  .2017حزیران  30في  أردني كمادینار 11,261,982

  
  تركیز المخاطر في المنطقة الجغرافیة: .24

طینیة ة الفلس لطة الوطنی ي الس ي أراض اطھا ف ركة نش ي  ،تمارس الش ع السیاس تقرار الوض دم اس إن ع
اطھا وی ركة لنش ة الش ر ممارس ن خط د م ادي یزی ل واالقتص ي ظ اً ف ا خصوص ى أداءھ لباً عل ؤثر س

  .بشكل عام دولة فلسطین) ومناطق بیت جاالاألوضاع التي تخضع لھا منطقة المقر الرئیسي للشركة (
  

  االلتزامات الطارئة: .25
 كما یلي:على الشركة بتاریخ البیانات المالیة التزامات طارئة 

2018    
    یورو  دوالر   شیقل

  یةكفاالت بنك  --  10,000  84,000
  اعتمادات مستندیھ  624668 49788  --
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  معامالت مع أطراف ذات عالقة .26
اھمین  ركات والمس من الش ي تتض ة والت راف ذات عالق ع أط ت م ي تم امالت الت د المع ذا البن ل ھ یمث
ى  درة عل م الق ا أو لھ یطرون علیھ ركات یس ة ش ا وأی س اإلدارة واإلدارة العلی اء مجل الرئیسیین وأعض

عتماد سیاسات األسعار والشروط المتعلقة بالمعامالت مع الجھات ذات العالقة من قبل التأثیر بھا. یتم ا
  مجلس إدارة الشركة.

  إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في القوائم المالیة ھي كما یلي:

    
حزیران  30

2018 
كانون  31

 2017األول 
 دینار أردني دینار أردني العالقة  

 2,649,983 2,090,544  مساھمین رئیسیین  مدینة ذمم تجاریة 
 141,330 69,365  مساھمین رئیسیین   تجاریة دائنةذمم 

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

حزیران  30 
2018 

حزیران  30
2017 

 دینار أردني دینار أردني 
 3,023,299 2,478,124 مبیعات لشركة سختیان أخوان 

 119,980 159,486  األردن  –مبیعات لشركة مجموعة منیر سختیان 
 122,659 126,058 مكافآت ورواتب اإلدارة العلیا

 9,656 9,194  تعویض نھایة الخدمة اإلدارة العلیا
 

  عــــام: .27
ام  نیف أرق تالءم وتص ة لت ام المقارن ض أرق نیف بع ادة تص م إع وائمت ة  الق ة /للفترةالمالی نة المالی للس

  الحالیة.
 


