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أعضاء مجلس اإلدارة

السيد نضال سختيان

السيد حمد مصري

رئيس مجلس االدارة

نائب رئيس مجلس االدارة

اآلنسة أنجيل زابورة

السيد نعيم القواسمه

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

السيد رامي خليف

السيدة عنود نضال سختيان

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

ممثال ُ عن شركة النواة إلدارة اإلستثمارات

ممثال ً عن شركة النواة إلدارة اإلستثمارات
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الدكتور سمير حزبون

الدكتور يوسف نجاجرة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

ممثال ً عن شركة النواة إلدارة االستثمارات

ممثال ً عن شركة النواة إلدارة اإلستثمارات

مستشار مجلس اإلدارة

السيد عبد الحكيم الفقهاء

أعضاء لجنة الحوكمة والتدقيق

مدقق الحسابات الخارجي

_السيد حمد المصري

السادة طالل أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون

_الدكتور سمير حزبون

بناية البرج األخضر الطابق الثالث

_السيد رامي محمد خليف

ص ب  1110رام هللا

أعضاء اللجنة المالية
_السيد حمد المصري
_الدكتور سمير حزبون

المستشار القانوني
مكتب شحادة للمحاماة
شارع العذراء – بيت جاال
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
السادة مساهمي شركة بيت جاال لصناعة األدوية م.ع.م
المحترمين
تحية طيبة وبعد

إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي بكم يف إطار إجتماع الهيئة
العامة العادي للسنة المالية  2020ويسعدين أن أرحب
بكم جميعا ً وأن أضع بين أيديكم التقرير السنوي مبينا
األداء المايل والتشغيلي للشركة عن السنة المالية 2020
مقارنة مع السنة المالية  2019وخطط الشركة المستقبلية.
شهد العالم عن بكرة ابيه خالل العام  2020انتشار وباء
كوفيد  19وسادت حالة من الضبابية وعدم الوضوح يف
بداية ظهور وانتشار هذا الوباء حول طريقة انتشاره واعراضه
وبالتايل سبل مقاومته ،وحاولت دول العالم الموازنة بين
توفير سبل الحماية لمواطنيها من خالل اجراءات االغالق
التام وفرض اجراءات التباعد االجتماعي من جهة ،وبين
المحافظة على النشاط االقتصادي ومحاولة تقليل أثر
هذه االجراءات على االقتصاد من جهة ثانية ،ويف المحصلة
فقد شهد االقتصاد العالمي وكذلك االقتصاد الفلسطيني
تراجعا بقيمة الناتج االقتصادي بنسبة  ،%12وكان هذا
التراجع متفاوتا من قطاع آلخر.
السادة المساهمين الكرام

السيد /نضال منير رضا سختيان

لقد أثرت إجراءات االغالق المتكررة والتطبيق الصارم
الجراءات التباعد االجتماعي والوقاية الشخصية بشكل
سلبي على الطاقة االنتاجية لشركتكم كما أثرت سلبا على
اجراءات وتكاليف الشحن والتصدير للمنتجات أو استيراد
مدخالت االنتاج ،كما شهدت السوق الفلسطينية تراجعا
طفيفا يف الطلب على األدوية خصوصا يف الفترة األوىل
من انتشار الجائحة ،كل هذه العوامل ادت إىل تراجع يف
األداء المايل للشركة خالل العام  2020كما يظهر تفصيال
يف التقرير المايل المرفق .ومع ذلك فقد كان لدينا يف شركة
بيت جاال لصناعة االدوية اإلصرار والعزيمة والعمل بروح
الفريق لتجاوز هذه المرحلة الصعبة لضمان استمرارية
مسلسل النجاحات والتقدم اىل االمام دائما ً رغم كل
الصعوبات و المعيقات.
السادة المساهمين الكرام

بتوجيه من مجلس االدارة وبمشاركته الفاعلة فقد بدأنا يف
بلورة التوجهات االستراتيجية للشركة للسنوات الخمس
القادمة بما يتوافق مع رؤيتنا المستقبلية ،وموا كبة
التطورات العلمية والطبية والتقنية المتسارعة يف عالمنا
خاصة زيادة الوعي واالهتمام بالجوانب الصحية واهمية
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بناء أنظمة صحية محكمة لتجنيب الشعوب ويالت األوبئة
كتلك التي اجتاحت العالم يف العام الماضي.
تؤكد إدارة الشركة أنها دائما ً على العهد يف مواصلة آداء
دورها الهام والحيوي من أجل خدمة المجتمع المحلي
الفلسطيني وأن تبقى دائما إضافة نوعية متميزة اىل
االقتصاد الوطني من خالل زيادة قيمة مبيعات التصدير
والوصول اىل أسواق جديدة.
السادة المساهمين الكرام

تم االنتهاء خالل العام  2020من بعض المشاريع المتعلقة
بالبنية التحتية من ناحية التوسعات يف المستودعات
وزيادة القدرة التحضيرية للمستحضرات ،وكذلك بدأ العمل
على كهرباء الضغط العايل المتوقع االنتهاء منه قبل بداية
شهر  5من العام  2021واالنتهاء من حفر بئري ماء بسعة
 350كوب ،كما تم نقل مكاتب اإلدارة ومكاتب دائرة البحث
والتطوير إىل عمارة رقم  3من أجل توفر المكان المناسب
لمختبرات دائريت رقابة الجودة والبحث والتطوير.

كما تمكنا من تركيب العديد من خطوط االنتاج الجديدة
برغم االغالق العالمي الذي منع كثير من الشركات االجنبية
التي تورد لنا خطوط االنتاج من التواصل معنا او حتى
ارسال خبرائها لتركيب هذه الخطوط كما هو متبع لضمان
تركيب اسلم وتشغيل ا كفأ لهذه الخطوط حيث قمنا بما
يلزم التمام هذه المشاريع ومنها:
1.استالم ماكنة كبسوالت جديدة بطاقة إنتاجية تصل
إىل  40,000كبسولة يف الساعة حيث تم تركيبها
وتشغيلها وادخالها بنجاح اىل خط انتاج الكبسوالت
خالل شهر حزيران الماضي
2.تجهيز قسم المستحضرات السائلة بما يتوافق مع
متطلبات التصنيع الجيد محليا بالتعاون مع قسم
الهندسة بالشركة وتركيب خط اإلنتاج الجديد حيث تم
اتمام المتطلبات الالزمة الدخال هذا الخط وتشغيله
ونقل معظم اصناف السوائل عليه منذ شهر اب
الماضي.
3.استكمال التجهيزات لتركيب خط الخلط الجديد
وماكنة الكبس يف قسم الحبوب والذي سيبدأ االنتاج
خالل األشهر الثالث القادمة.
4.استالم ماكنات كرتنة جديدة ألقسام الحبوب والسوائل
وقد بدأ االنتاج التجريبي على هذه الماكنات بما
يتطلبه من تعديل اصناف الكرتون المستخدمة مع
المطابع الموردة له.
5.تم اتمام تجهيز وتشغيل قسم القطرات الجديد والذي
يطابق أحدث متطلبات التصنيع الجيد وتم نقل
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المستحضرات المعقمة لإلنتاج على هذا الخط منذ
أيلول الماضي.

6.االنتهاء من بناء وتشطيب طابقين إضافيين يف عمارة
رقم  2تخدم المستودعات.

السادة المساهمين الكرام

قامت الشركة خالل العام  2020بتسجيل والبدء بانتاج
مجموعة من األصناف الدوائية يف السوق الفلسطينية،
وهناك العديد من األصناف يف مرحلة البحث والتطوير
وسيتم طرحها يف السوق قريبا ،ومن األصناف التي تم
طرحها يف السوق العام :2020
1. Nasofrin Nasal Spray
2. Anaflam Powder for Oral Solution
3. Fe-Red Capsules
4. Epihist 0.05% E/D
5. Valforj 10/160 Tablets
6. Valforj 5/160 Tablets
السادة المساهمين الكرام

حرص مجلس ادارة الشركة ومنذ سنوات طويلة على
العمل الدؤوب والمتواصل لتصدير منتجات الشركة
ألكبر عدد ممكن من دول العالم ،ويشكل هذا الهدف
واحدا من اهم األهداف االستراتيجية للشركة ،وقد حققنا
نجاحا ملموسا بالوصول إىل العديد من األسواق العربية
واألجنبية ،ورغم ظروف الجائحة والمعيقات التي أوجدتها
إال أننا نجحنا خالل العام  2020بالمحافظة على عمليات
التصدير لهذه األسواق بنفس مستوى السنة السابقة،
بل قامت الشركة بتسجيل أصناف جديدة يف األسواق
المتواجدة بها حاليا ونجحت يف الوصول إىل اسواق جديدة.

السادة المساهمين الكرام

نجحت الشركة وخالل سنوات طويلة إستقطاب نخبة من
الكفاءات العلمية المتميزة ووفرت لها برامج تدريب مكثفة
لتكون الركائز الرئيسية لخطط التطوير المستقبلية ،حيث
يعمل يف الشركة حاليا ً مائتان وخمسة وعشرون موظفا ً
بمؤهالت علمية وخبرات متنوعة ومتميزة ،وباسمكم
نتقدم لهم جميعا بالتحية ونقدر لهم جهودهم لبناء لبنة
متينة يف وطننا.
اشكر لكم حضوركم وثقتكم.

لمحة عن الشركة
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لمحة عن الشركة
_النشأة والتأسيس

تأسست شركة بيت جاال لصناعة األدوية بتاريخ
 1955/01/31يف عمان تحت إسم المعمل الكيماوي
األردين باسم الصيديل حنا سابا األعرج والسيدة ايلين
حنا االعرج .وقد تم تسجيلها كشركة خصوصية محدودة
المسؤولية يف مدينة بيت جاال وتم إدراجها يف سجل
الشركات بتاريخ  1970/9/15من قبل المؤسيين:
الصيديل حنا سابا األعرج وشركة منير سختيان المحدودة
والصيديل محمد راشد أبو غزالة .حيث اقتصرت المساهمة
يف الشركة على األطباء والصيادلة وأصحاب المستودعات
الذين تبلورت لديهم فكرة تأسيس صناعة األدوية يف
المناطق الفلسطينية المحتلة وذلك لتقليل اإلعتماد على
األدوية المستوردة بشكل تدريجي ،فكانت شركة بيت جاال
لصناعة األدوية هي أ ّول شركة منتجة لألدوية يف فلسطين.
وتم إعداد مباين الشركة لتالئم ُمتطلبات التصنيع
الجيد ( )GMPوتجهيزها بخطوط إنتاج وأنظمة خدمات
حديثة كنظام التهوية والتكييف ( )HVACونظام تنقية
المياه ونظام الهواء المضغوط خالل عام  ،1992كما تم
العمل على ا ِنشاء وتجهيز مختبرات التحاليل الكيماوية
والميكروبيولوجية ومختبر المترولوجي للمعايرة.
يف عام  2013تم تحويل الشركة من مساهمة خصوصية
إىل مساهمة عامة وسجلت يف سجل الشركات المساهمة
تحت رقم  ،562601369برأس مال قدره  10مليون دينار
أردين مقسم إىل 10مليون سهم قيمة السهم الواحد دينا ًرا
أردن ًيا ،وقد بلغ رأس المال المدفوع  5,350,000دينا ًرا
أردن ًيا .ويف تاريخ  16حزيران  2015تم إدراج أسهم الشركة
يف بورصة فلسطين.
وقد قررت الهيئة العامة للشركة بتاريخ 2016/05/4
المصىادقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح
بقيمة  1,650,000دينار أردين كزيادة يف رأس مال الشركة
على شكل أسهم مجانية بنسبة  % 30.8من رأس المال
المدفوع ليصبح إجمايل رأس المال المدفوع 7,000,000
دينار أردين كما يف  31كانون األول 2016.
وشهد العام  2002حصول الشركة على شهادة ا ِدارة
الجودة ( )ISO 9001وتَ ِبعها حصول الشركة على شهادة
ا ِدارة البيئة ( )ISO 14001يف عام  ،2004وشهادة التصنيع
الج ّيد الفلسطيني حسب متطلّبات منظمة الصحة
العالمية ( )WHOيف عام  ،2007ويف عام  2008حصلت
الشركة على شهادة التصنيع الجيد األردنية من مؤسسة

الغذاء والدواء االردنية ( ،)JFDAويف عام  2011حصلت
الشركة على شهادة التّصنيع الج ّيد األورويب (.)EU GMP
يف العام  2006ق ّررت ا ِدارة الشركة تغيير إسم الشركة
من شركة المصنع الكيماوي األردين اىل شركة بيت جاال
لصناعة األدوية.

_رؤية الشركة

تتطلع الشركة ألن تكون رائدة يف مجال إنتاج األدوية
الجنيسة يف السوق المحلي واألسواق العالمية وأن يكون
باستطاعتها توفير معظم ما تحتاجه هذه األسواق من
عالجات بجودة عالية وأسعار منافسة.

_مهمة الشركة

إنتاج مستحضرات دوائ ّية فعاّلة ونق ّية وآمنة وذات جودة
عالية حسب متطلَّبات شروط التصنيع الجيد()GMP
لتغطية السوق المحلي واألسواق العالمية.

_أهداف الشركة

_إنتاج أدوية بجودة عالية وبأسعار تتناسب مع القدرة
الشرائية للمواطن الفلسطيني
_الوصول اىل األسواق العربية والعالمية من خالل
تصنيع منتجات دوائية بجودة عالية

_اإلنفراد بإنتاج أصناف دوائية جديدة غير متو ّفرة يف
السوق الفلسطيني وأسواق التصدير المختلفة
_خلق فرص عمل لخريجي الجامعات الفلسطينية.

_قيم الشركة

الجودة :تحرص الشركة على موا كبة التطور المستمر
لتحسين ورفع جودة منتجاتها والتميز بها.
المصداقية :الوفاء بكافة اإللتزامات يف التعامالت مع
اآلخرين.
األخالق والمبادئ :ملتزمون بأخالقيات المهنة.
الشفافية :تخضع جميع عمليات الشركة للرقابة الداخلية
والخارجية ،ويتم نشر تقاريرنا وفق أصول ومبادئ الحوكمة
بكل شفافية ووضوح.
االستمرارية والنم ّو :تسعى الشركة دائما ً على تنمية
أصولها من خالل تحديث وإدخال خطوط إنتاج جديدة.
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باإلضافة اىل الحصول على الشهادات الالزمة التي تضمن
إستمرارية اإلنتاج والتسويق محليا ً وعالمياً.
اإلهتمام بالعنصر البشري :موظفنا هو رأسمالنا واإلستثمار
به من خالل التعليم والتدريب المستمر وتأمين االستقرار
الوظيفي له من أولوياتنا.
المسؤولية االجتماعية :تتواصل الشركة مع جميع
فئات المجتمع المحلي لتحقيق التنمية من خالل اإللتزام
بالمسؤولية اإلجتماعية والحفاظ على بيئة سليمة.

_فروع الشركة

اليوجد فروع للشركة داخل فلسطين أو خارجها.

_الشركات التابعة

جلت يف وارسو /بولندا ،والهدف
وس َّ
شركة بيت جاال بولنداُ ،
من تأسيسها هو الدّخول إىل أسواق التصدير يف أوروبا.
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_قانون تشجيع االستثمار

تقدمت الشركة بطلب لهيئة تشجيع االستثمار الفلسطيني
للحصول على إعفاء جزيئ للسنوات القادمة نهاية العام
 .2020مع العلم أن الشركة قد حصلت على إعفاء ضريبي
جزيئ بموجب قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني
لمدة  13سنة ابتداء من  2007/01/01وحتى تاريخ
.2019/12/31

_القضايا واإلجراءات القانونية

ال يوجد قضايا مرفوعة على الشركة.
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ُ
التنافسي
الوضع
شركة بيت جاال لصناعة األدوية هي أول شركة دوائ ّية تم
تأسيسها يف فلسطين وقد استمدَّت طيلة فترة عملها
خبرات واسعة يف مجال اإلنتاج الدوايئ ،فغدت الشركة
رائدة يف طرح أصناف جديدة متميزة وذات فاعلية عالية
وبميزة تنافسية ومهمة للسوق الفلسطيني و اسواق
التصدير من خالل دائرة البحث والتطوير ،األمر الذي يزيد
من قدرة الشركة التنافسية.
تعتمد شركة بيت جاال لصناعة األدوية على كوادرها
البشرية ذات الخبرات العالية وهي اللبنة األساسية لنجاح
أي شركة و تميزها ،إضافة لوجود استراتيجية تسويقية
وشبكات توزيع متميزة يف فلسطين و دول التصدير.
تقوم الشركة بتصدير منتجاتها الدوائ ّية اىل العديد من
دول العالم حيث تس ِّوق منتجاتها حاليا ً يف أسواق األردن
وعمان وموريتانيا وهونغ كونغ
والجزائر وتونس واليمن ُ
وبوليفيا وغينيا االستوائية .وتقوم بتسجيل أدويتها يف
أسواق جديدة يف بعض الدول االفريقية وجنوب شرق آسيا
وأستراليا وأوروبا ودول عربية أخرى ،وقد حصلت الشركة
على تسجيل يف دولة العراق الشقيق و يف كردستان.
هذا وتسعى إدارة الشركة بشكل دائم لتحديث خطوط
اإلنتاج من أجل رفع الكفاءة والقدرة االنتاجية لموا كبة زيادة
الطلب الناتج عن دخول أسواق التصدير المختلفة.
حافظت الشركة على اختيار مورديها للمواد الخام من
أفضل المصادر العالمية األمر الذي انعكس على تميز
منتجاتها من ناحية الجودة.
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تطوير األعمال
_تم تأسيس قسم خاص بالشركة لتطوير األعمال
مهمته موا كبة كل المستجدات يف الصناعة الدوائية
العالمية.
_حصلت الشركة على شهادة التصنيع الجيد من ثالثة
دول وهي :أثيوبيا وتانزانيا واألردن
_تم الشروع بالعمل يف قسم قطرات العيون الجديد
الذي تم اعداده ليتوافق مع نظام التصنيع الجيد
األورويب.
_الشركة بصدد االعداد الفتتاح خط الحقن الجديد الذي
أع َد أيضا ً حسب المواصفات العالمية ،و كذلك خط
انتاج مراهم العيون و المراهم المعقمة األخرى.
_تعمل الشركة مع شركاء لها يف خارج البالد على
تأسيس عالقات شرا كة النتاج أدوية بترخيص من
شركة بيت جاال وذلك يف دول مختلفة.
_تعمل الشركة على التعاقد مع شركات من الخارج يف
اطار نقل التقنيات () TECHNOLOGY TRANSFER
_يف عام  2021يتم ربط الكهرباء بضغط العايل
وذلك لتغطية استهالك الكهرباء المتزايد ونتيجة
الدخال خطوط اإلنتاج الجديدة مما سيوفر يف تكاليف
مصاريف الكهرباء.
_طرحت الشركة ستة أصناف جديدة اىل األسواق خالل
عام  2020لتساهم يف توسيع قاعدة أصنافها وزيادة
مبيعاتها ،اضافة اىل وجود أصناف جديدة مسجلة
لدى وزارة الصحة الفلسطينية والتي سيتم طرحها
لألسواق قريباً.
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األداء التشغيلي
والمالي للشركة
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األداء التشغيلي
_نشاط الشركة

تعمل الشركة يف مجال صناعة المستحضرات الطبية
والمكمالت الغذائية ،حيث يبلغ عدد األصناف الحاصلة
على جميع التراخيص والموافقات الالزمة  200صنفا ً يف
السوق الفلسطيني .أما عدد األصناف المسجلة يف دول
التصدير المختلفة فقد بلغ عددها  168صنفاً.

_خطوط اإلنتاج

تمتلك الشركة أربعة خطوط إنتاج رئيسية لتنفيذ
عملياتها اإلنتاجية ،باإلضافة اىل خط جديد إلنتاج الحقن،
والخط قيد التركيب:
_خط إنتاج المستحضرات الصلبة :يشمل إنتاج
الحبوب والكبسوالت والبودرة ،ويشكل الرافد
األساسي لمبيعات الشركة ،ويحتوي على أحدث
الماكينات التي تعمل بكفاءة عالية.
_خط انتاج المستحضرات شبه الصلبة :يشمل هذا
الخط إنتاج الكريمات والتحاميل والمراهم الدوائية.
_خط إنتاج السوائل :يشمل إنتاج الشرابات المعلقة
والسوائل.
_خط إنتاج السوائل المعقمة :يشمل إنتاج قطرات
العيون ،حسب أعلى المتطلبات لشروط التصنيع
الجيد (.)GMP
_خط إنتاج الحقن :يتم تجهيز الخط حسب المواصفات
العالمية ووفقا ً لمعايير التصنيع الجيد.

_األنظمة الداعمة لإلنتاج

_نظام معالجة المياه (:)Purified Water System
يقوم بتزويد مناطق اإلنتاج بمياه معالجة وفق
متطلبات التصنيع الجيد.
_نظام المياه المزودة لألقسام المعقمة (Water for
 :)Injection Systemسيقوم بتزويد مناطق إنتاج
المستحضرات المعقمة (قطرات العيون والحقن).
_نظام التكييف والتبريد ( :)HVAC Systemالغرض
منه تكييف وفلترة الهواء الداخل إىل مناطق اإلنتاج
والخارج منه حسب مواصفات التصنيع الجيد.

_نظام الهواء المضغوط (:)Compresses Air System
يقوم بتزويد مناطق اإلنتاج بهواء مضغوط ومعالج
حسب متطلبات وشروط التصنيع الجيد.

_مخاطر االستثمار

_السيطرة اإلسرائيلية على المعابر.
_عدم اإلستقرار السياسي يف األراضي الفلسطينية وما
يترتب عليه من تبعيات سلب ّية على اإلقتصاد وعلى
حركة التن ّقل واستيراد ونقل المواد الخام الالزمة إلنتاج
وتوزيع المنتجات الجاهزة.
_عدم االستقرار السياسي يف الدول المجاورة والتي
يؤثر سلبا ً على صادرات الشركة خاصة للدول العربية.
_المنافسة الشديدة يف قطاع ِإنتاج وتسويق المنتجات
الدوائية يف األراضي الفلسطينية بين مصادر محلية
واسرائيلية ومستوردة ،إضافة اىل تعدّد األصناف
المتشابهة يف سوق دوايئ صغير نسبياً.
عال جدًا من
_قطاع اإلنتاج الدّوايئ يخضع لمستوى
ٍ
التنظيم والرقابة ،إضافة اىل المتطلبات العالمية
للحصول على التراخيص ّ
اللزمة لتسويق األدوية قبل
طرحها يف األسواق المحلية وأسواق التصدير.

_إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي عملية لقياس وتقييم المخاطر وتطوير
إستراتيجيات إلدارتها ،تتضمن هذه اإلستراتيجيات نقل
المخاطر إىل جهة أخرى وتجنبها وتقليل آثارها السلبية
وقبول بعض أو كل تبعاتها.
قامت دائرة تأكيد الجودة بتوجيهات من إدارة الشركة
بتحديد المخاطر الخارجية والداخلية للشركة وتقييمها
من حيث شدتها يف إحداث الخسائر وإحتمالية حدوثها
ووضع الخطط الالزمة باختيار مجموعة الطرق التي ستُتبع
للتعامل مع المخاطر وتنفيذها .ومن أهم هذه المخاطر
التي تم تحديدها واجراءات التعامل معها:

شركة بيت جاال لصناعة األدوية
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المخاطر
تذبذب سعر صرف
العمالت األجنبية مقابل
الشيكل

وصف المخاطر
ارتفاع سعر صرف اليورو والدوالر يؤدي
إىل رفع تكلفة المشتريات الخارجية،
كما أنه يرفع كلفة االقتراض ،علما ً أن
معظم ايرادات الشركة بعملة الشيكل
االسرائيلي

اجراءات التعامل معها
•ادارة سلة العمالت بطريقة فعالة
•الدخول يف عقود التحوط مع البنوك المحلية

صعوبة ومعيقات إستيراد يتم حجز ماكنات و معدات الشركة عبر
•التأكد من سماح دخول مثل هذه المعدات عبر المعابر
األمني
المعابر االسرائيلية نتيجة الفحص
وتخليص الماكنات
قبل التعاقد عليها
واألجهزة و المعدات
مما يرفع كلفة اإلستيراد بسبب التخزين
•تجهيز كل الوثائق و التراخيص الالزمة قبل الشحن
المستوردة
لفترات طويلة

تأخير المواد الالزمة لإلنتاج بسبب هذا
االعتماد على مورد وحيد
المورد

•ضرورة وجود موردين اثنين اىل ثالثة موردين على
األقل لكل المواد الخام و مواد التعبئة والتغليف
•إحتساب نقطة إعادة الطلب و وجود حد أدىن للمخزون،
وذلك بعد افتتاح التوسعة يف المستودعات(يف
منتصف العام الحايل)
•اعتماد أ كثر من مورد للمادة الخام الواحدة بحيث
بلغت نسبة المواد الخام التي لها أ كثر من مورد .60%

ضيق اماكن التخزين

احتمالية حدوث نقص يف كمية المواد
الالزمة لإلنتاج والمراد شراؤها بكميات
كبيرة ألغراض العطاءات بسبب عدم
توفير أماكن كافية للتخزين

انقطاع المياه

تتفاقم مشكلة انقطاع المياه من
المصدر يف فصل الصيف مما يسبب
توقفا ً وتعطيالً يف اإلنتاج

•تم اضافة خزان اسمنتي تحت االرض بسعة  350متر
مكعب
•التعاقد مع أصحاب صهاريج المياه
•المتابعة المستمرة مع سلطة المياه و المجاري يف
المحافظة

ايقاف مؤقت للماكنات واألجهزة

•وجود أجهزة شحن مؤقتة على جميع اجهزة الشركة
الحساسة بحيث ال يتم تعطلها
•تم شراء مولد كهربايئ وهو قيد الربط مع أقسام
الشركة المختلفة حيث سيكون جاهز للتشغيل يف
بداية شهر أيار .2021

انقطاع التيار الكهربايئ من
المصدر

ايقاف العمل على الماكنة أو الجهاز
عطل يف الماكنات واألجهزة
لحين االنتهاء من إصالح العطل

السرية

تم بناء ثالث طوابق جديدة للمخازن واستخدامها
للتخزين بحيث أصبحت الطاقة التخزينية مناسبة
الحتياجات الشركة.

•عمل صيانة دورية للماكنات و األجهزة من قبل فنيي
الصيانة
•وجود مخزون قطع غيار إضافية
•التعاقد مع فنيي صيانة خارجيين

·عدم سهولة وصول الموظفين اىل الوثائق المهمة
افشاء أسرار الشركة من قبل الموظفين ·توقيع الموظف على تعهد بعدم افشاء أسرار الشركة و
مالحقته قانونيا ً حتى يف حال تركه العمل

الحفاظ على جودة المواد تغيير مواصفات المادة األولية والتعبئة
األولية المستخدمة يف
عن قصد أو غير قصد من قبل المورد
اإلنتاج

•الشراء من قبل الموردين المعتمدين للشركة
•طلب شهادات التحليل الالزمة
•عمل الفحوصات الالزمة لكل مادة يتم استالمها بحيث
يتم التأكد انها تتوافق مع المواصفات المطلوبة
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وصف المخاطر

تجمع المخلفات الخطرة يف الشركة
توقف عملية التخلص من يؤدي إىل عدم القدرة على تخزينها
المخلفات الخطرة
وفقدان الشركة شهادة إدارة البيئة مما
يؤدي إىل اإلضرار بسمعة الشركة

تلوث مصادر المياه

اجراءات التعامل معها
يتم التخلص من المخلفات من شركة  TABIBعلى
الرغم من الكلفة المادية المرتفعة والمدة الطويلة التي
يتم تجميع المخلفات يف الشركة لحين أخذ الموافقة من
الجهات المختصة لتسليمها إىل الشركة التي تقوم بعملية
اإلتالف.

التلوث الميكرويب لمصادر المياه يؤدي
إىل توقف تزويد أنظمة معالجة الماء
وكذلك مرافق الشركة المختلفة مما يؤثر •المحافظة على عملية تقيم أبار تخزين المياه يف
الشركة
على صحة العاملين وتوقف عمليات
الشركة وخاصة العمليات اإلنتاجية
•االعتماد على مصدر المياه من المياه المزودة من
سلطة المياه.
حتى يتم معالجة المشكلة والتخلص
من التلوث على الرغم من أن تكرارية
حدوثها منخفضة جداً.

ً
اضافة لوجود مخاطر على مستوى كل دائرة بحيث يقوم كل مدير دائرة بتصنيف المخاطر يف دائرته ووضع
الوسائل الالزمة من أجل تجنبها وكيفية التعامل معها يف حال حدوثها.

األداء المالي
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األداء المالي
أدناه ملخص عن أهم المؤشرات المال ّية للشركة للعام :2020
الربح اإلجمالي

المبيعات
10
8.690

8.814

2020

2019

8.324

5

9
7.820

7.037

4

8
3.482

7
2.968

6
5

3.199
3

2.581
2.060

2

4
3

1

2
1

0

0

2018

2017

2020

2016

2019

2018

2017

2016

بلغت قيمة مبيعات الشركة  8.690مليون دينار يف عام
 2020مقابل  8.814مليون دينار عن العام 2019

بلغ قيمة اجمايل ربح الشركة للعام  2020مبلغ 2.581
مليون دينار مقابل مبلغ  2.968مليون دينار للعام 2019

صافي األرباح بعد خصم ضريبة الدخل

الربح لكل سهم
0.1

3

1.925

2

1.646

0.5

1.363
1
0.195

0.773
0.745

0.110

0.106

0.235

0.275

0

2020

2019

2018

2017

2016

بلغ صايف ربح الشركة بعد خصم ضرية الدخل 0.745
مليون دينار بنسبة  %8.58من المبيعات للعام 2020
مقارنة بصايف ربح مقداره  1.363مليون دينار للعام
 2019حيث كانت نسبته من المبيعات %15.47

0.0

2020

2019

2018

2017

2016

بلغ الربح لكل سهم  0.106دينارا ً للسهم للعام 2020
مقارنة مع  0.195دينارا ً للسهم للعام 2019
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مجموع الموجودات
17.020

2020

16.581

2019

15.503

2018

16.893

2017

مجموع المطلوبات

15.039

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2016

10
9
8
7
6
5.023
4.454

5

4.504
3.857

3.790

4
3
2
1
0

2020

2019

2018

2017

2016
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والمسؤولية
اإلجتماعية
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اإلستدامة والمسؤولية اإلجتماعية
_اإلستدامة

تعنى الشركة باإللتزام المتواصل والمستمر إزاء موائمة
سياساتها وأنشطتها مع أهداف التنمية المستدامة ،وهو
القسم الذي يسلط الضوء على األنشطة القائمة والجاري
تنفيذها .إن إلتزامنا اإلجتماعي واإلقتصادي والبيئي يهدف
اىل تحقيق النمو المستدام يف إنتاجية وتوفير اإلمكانيات
والموارد الالزمة التي من شأنها تحقيق األهداف المالية
والتشغيلية ،وعليه ستواصل الشركة السعي بهذا االتجاه
ألن تبقى الشركة رائدة يف مجال اإلستدامة والمسؤولية
االجتماعية.

_المسؤولية اإلجتماعية

تجاه المجتمع

إيمانا ً بأهمية دور الشركة يف المساهمة المجتمعية وما
تعززه هذه المبادرات من تطور ثقافتنا وهويتنا الوطنية
وترسيخا ً لمسيرة العطاء المتواصلة ،تساهم إدارة الشركة
بالمشاركة يف أنشطة المجتمع المحلي كالتايل:
_تســاهم الشــركة رعايــة المؤتمــرات الطبيــة الفلســطينية
الس ــنوية (الط ــب البش ــري ،ط ــب االس ــنان ،الصيدل ــة)
باإلضاف ــة إىل المس ــاهمة يف رعاي ــة المؤتم ــرات
والنش ــاطات الطبي ــة التخصصي ــة
_المساهمة يف تمويل أبحاث علمية يف الجامعات
الفلسطينية
_تساهم الشركة يف تغطية تكلفة سفر واقامة األطباء
لحضور مؤتمرات علمية خارج الوطن
_تساهم الشركة يف تغطية تكلفة تذا كر سفر لبعض
طالب الطب والصيدلة يف الجامعات الفلسطينية
لحضور دورات تدريبية خارج الوطن
_تساهم الشركة يف رعاية وتغطية أيام طبية مجانية يف
العديد من المستوصفات والمرا كز الصحية المختلفة
_المساهمة يف تأثيث بعض المستشفيات الحكومية
والمرا كز الصحية ،وقد قامت الشركة خالل جائحة
كورونا بالتبرع بأدوية و مستحضرات طبية و أجهزة
تنفس لمرا كز و مستشفيات وزارة الصحة.
_قامت الشركة خالل جائحة الكورونا بالتبرع النقدي
لكل من صندوق وقفة عز وصندوق طوارئ محافظة
بيت لحم للمساهمة يف الحد من أثار الجائحة على
المجتمع الفلسطيني.

_المساهمة يف األنشطة الثقافية والرياضية لفئة
الشباب
_تدريب طالب جامع ّيين من كل ّيات الصيدلة والكيمياء
والهندسة الكيمائية وتخصصات أخرى يف مقر الشركة
_المساهمة يف أبحاث يقوم بها طالب الكل ّيات المذكورة
يف مختبرات الشركة وتوفير المواد واألجهزة الالزمة

تجاه الموظفين
_تساوي الحقوق والفرص لجميع الموظفين دون
التمييز بالجنس أو الدين
_تويل الشركة اهتماما ً بتوظيف الكوادر من ذوي
اإلعاقات الجسدية
_الشركة لديها إجراءات السالمة العامة حيث لديها
نظام متقدم للكشف عن الحريق ،لوحات ارشادية عن
األماكن الخطرة وكيفية استخدامها ،استخدام اللباس
الوايق لتجنب الحوادث أو األضرار ،إضافة اإىل وجود
ضباط السالمة العامة يف جميع أرجاء الشركة
_الفحص الطبي الدوري لموظفي الشركة
_الت ــزام الش ــركة بقان ــون العم ــل الفلس ــطيني فيم ــا
يضم ــن حق ــوق العاملي ــن م ــن حي ــث س ــاعات العم ــل
واإلس ــتراحة وتعوي ــض نهاي ــة الخدم ــة وأ ي ــة حق ــوق
أخ ــرى يكفله ــا القان ــون له ــم
_الشركة ملتزمة بعدم توظيف األطفال ما دون سن 18
عام
_تلتــزم الشــركة بالتدريــب المســتمر والمتنــوع لموظفيهــا
م ــن أج ــل القي ــام بتنفي ــذ األعم ــال الموكل ــة له ــم بكف ــاءة
عاليــة وتجنيبهــم الحــوادث واألضــرار
_القي ــام برح ــات ترفيهي ــة لموظف ــي الش ــركة وتغطي ــة
كام ــل تكلفته ــا ،إضاف ــة اىل توزي ــع الهدا ي ــا عل ــى
الموظفي ــن بمناس ــبة األعي ــاد
_توزيع  %5من صايف أرباح الشركة على موظفيها
_خالل جائحة كورونا قامت ادارة الشركة بتشكيل لجنة
خاصة بالكورونا لعمل البروتوكوالت الخاصة و متابعة
تطبيقها كالتايل:
_التعقيم المستمر لجميع مرافق و مكاتب الشركة
_تقسيم الموظفين لفتريت استراحة للتقليل من
االختالط و المحافظة على التباعد االجتماعي
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_توزيع الكمامات والمعقمات على جميع الموظفين و
زوار الشركة و الزامهم من ارتدائها اثناء التواجد داخل
الشركة

والحاصـ ـ ــلين عل ـ ـ ـ ــى شهـ ـ ـ ــادات األيـ ـ ــزو للبيئة وشهادة
التصنيع الجيد الـ  GMPواللذين يتم المصادقة عليهم
من قبل وزراة الصحة الفلسطينية

_التعميم على الموظفين بضرورة اإللتزام بكافة
البروتوكوالت الصحية الصادرة عن وزارة الصحة من
ارتداء الكمامة و التباعد االجتماعي أثناء تواجدهم
داخل و خارج الشركة

_يتم عمل تدقيق على الموردين إما مباشرة من قبل
موظفي الشركة أو من خالل طرف ثالث للتأكد من
التزامهم بشروط التصنيع الجيد والمحافظة على
البيئة

_فرض عقوبات ادارية للموظفين المخالفين

_ال يتم التعامل مع الموردين الذين يشغلون األطفال
ما دون سن  18عام

_اعطاء اجازة مرضية مدفوعة للموظف المصاب لمدة
 14يوم حسب بروتوكول وزارة الصحة ،كذلك اعطاء
اجازة مرضية مدفوعة للمخالط من الدرجة األوىل لمدة
 5أيام و عمل الفحص قبل الرجوع اىل العمل
_توزيع ادوية و فيتامينات للموظف المصاب

تجاه زبائن الشركة

_لضم ــان توفي ــر مس ــتحضرات دوائ ّي ــة فعاّل ــة ونق ّي ــة
وآمن ــة وذات ج ــودة عالي ــة حس ــب متطلَّب ــات ش ــروط
التصني ــع الجي ــد العالمي ــة  GMPيت ــم مراقب ــة ج ــودة
المنتــج مــن خــال الفحوصــات للمــواد األوليــة وخــال
كاف ــة مراح ــل االنت ــاج وطيل ــة فت ــرة عم ــر المنت ــج
حت ــى انته ــاء تاري ــخ الفعالي ــة وفقـ ـا ً للمعاي ــر الدولي ــة
)UNITED STATE PHARMACOPOEIA (USP
باإلضافــة اىل )BRITICH PHARMACOPOEIA (BP
ويت ــم ذل ــك م ــن خ ــال دائ ــريت رقاب ــة الج ــودة وتأكي ــد
الج ــودة

_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

السياسة البيئية للشركة
تويل الشركة اهتمام كبير بالبيئة ،ونتيجة لحرصها الهادف
إىل منع التلوث والتقليل من التأثيرات البيئية الناتجة أو
المحتمل أن تنتج عن عملياتها وأنشطتها ومنتجاتها ،فإن
الشركة تلتزم بما يلي:
_التوافق مع كافة التشريعات والقوانين البيئية المحلية،
أو أية قوانين وتشريعات بيئية أخرى تعتمدها الشركة
يف حال عدم توفرها يف القانون البيئي الفلسطيني،
ذات العالقة بعمليات وأنشطة ومنتجات الشركة

_يمكّن نظام الجودة يف الشركة من استدعاء تشغيلة
منتج يف حال وجود مشاكل تتعلق بالجودة

_الح ــد م ــن الملوث ــات البيئي ــة الناتج ــة ع ــن عملي ــات
وأنش ــطة الش ــركة الداخلي ــة والخارجي ــة ،وذل ــك م ــن
خــال إعــداد وتنفيــذ االهــداف والمســتهدفات والبرامــج
البيئي ــة وتعليم ــات العم ــل الهادف ــة إىل من ــع أو الح ــد
م ــن التأثي ــرات البيئي ــة ،ومراجع ــة وتحس ــين ه ــذه
االه ــداف والمس ــتهدفات والبرام ــج وتعليم ــات العم ــل
بش ــكل دوري

_يتم توزيع استبيانا ً سنويا ً على الصيادلة يف السوق
المحلي لقياس مدى الرضى على منتجات الشركة
ودراسة النتائج

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

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

_رفع الوعي البيئي لدى موظفي الشركة باستمرار
ونشر السياسة البيئية للشركة لدى الجمهور

_اعتمدت الشركة اليقظة الدوائية والذي من خالله
يمكن للمريض أو الطبيب أو الصيديل تقديم شكوى
أو تقرير عن أعراض جانبية ناتجة عن استخدام منتج
الشركة يف حال ظهوره

تجاه موردي الشركة
_الشركة ال تتعامل اال مع الموردين من قائمة المورين
الم ـ ـ ــواف ـ ـ ــق عليـ ـ ـ ــهم ()Approved Supplier List

_التحسين البيئي المستمر على عمليات وأنشطة
الشركة
_ومن أجل ضمان تنفيذ كافة األهداف البيئية والتحسين
المستمر لألداء البيئي فقد تم تطوير وتنفيذ نظام
إدارة بيئي لتلبية متطلبات المواصفة الدولية ISO
14001:2015
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الترشيد يف استهالك المياه
تعمل الشركة على ترشيد استهالك المياه يف جميع مرافق
الشركة من خالل:
_قامت الشركة بتوقيع عقد لحفر بئر من أجل توفير
مياه كافية إلحتياجات خطوط اإلنتاج والدوائر األخرى
للشركة
_توعية الموظفين ألهمية ترشيد استهالك المياه
_استخدام تكنولوجيا جديدة يف العمليات اإلنتاجية
والتي تعمل على توفير المياه
_مراجعة كميات المياه المستهلكة شهريا ً من خالل
فاتورة المياه من أجل معرفة الكميات المستهلكة
ومقارنتها مع األشهر السابقة.

الترشيد يف استهالك الكهرباء والطاقة

يف الشركة من خالل وجود ممثل للسالمة العامة وضباط
السالمة المتواجدين يف كافة مرافق الشركة من أجل تجنب
حدوث طارئ واالستجابة السريعة يف حالة حدوثه.
ومن مهام ممثل السالمة العامة ،التايل:
_تطبيق اجراء االستعداد واالستجابة للطوارىء
_االحتفاظ بقائمة المخاطر والطوارئ محددا من خاللها
المخاطر وحاالت الطوارىء المتوقعة
_االشراف على اعداد تعليمات االستعداد واالستجابة
لحاالت الطوارىء بالتعاون مع ضابط السالمة يف كل
دائرة موضحا:
_مسؤولية التنفيذ
_كيفية االتصال بالجهات المعنية بحالة الطوارىء سواء
كانت داخلية أو خارجية

_توعية الموظفين ألهمية ترشيد استخدامات الطاقة

_التعليمات الواجب اتباعها فور حدوث حالة طوارىء

_ضبط درجات الحرارة/البروده من أجل تجنب االرتفاع
يف استهالك الكهرباء

_معلومات حول المواد الخطرة على البيئة وكيفية
التعامل معها يف حال تواجدها

_استبدال االجهزة بأخرى موفره للطاقة

_اسلوب التصرف فور انتهاء حالة الطوارىء

_تم التعاقد مع شركة الكهرباء لتزويد الشركة بكهرباء
الضغط العايل للتوفير يف تكاليف مصاريف الكهرباء.

_أي امور اخرى (مثل العمل على تحديد االسباب التي
ادت إىل وقوع الحادث أو حالة الطوارىء والعمل على
ازالتها واستخالص العبر من الحادث وطرح االجراءات
الوقائية والتصحيحية الالزمة).

_نتيجة إلنقطاع التيار الكهربايئ المتكرر من المصدر تم
شراء مولد كهربايئ بسعة KVA 700

ادارة النفايات والمخلفات الناتجة عن العمليات
اإلنتاجية
_توجه الشركة اىل استخدام اجهزة تقلل من كميات
المخلفات الناتجة من العمليات االنتاجية وأثرها
البيئي الضار
_تسعى الشركة اىل مضاعفة حجم التشغيالت وبالتايل
التقليل من الفحوصات المخبرية وإستخدام أقل
للمواد الضارة للبيئة
_تعاقدت الشركة مع شركة اسرائيلية متخصصة من
اجل معالجة هذه النفايات والمخلفات بطريقة صديقة
للبيئة
_يتوفر لدى الشركة األجهزة والمعدات الالزمة من أجل
فلترة الهواء الداخل والخارج من اجل ضمان عدم
انبعاث الغازات واألبخرة الضارة للبيئة

نظام السالمة العامة
تعمل الشركة على ضمان فعالية نظام السالمة العامة

1.متابعة االحتياجات التدريبية مع مشرف قسم
التدريب
2.متابعة تنفيذ التمارين الوهمية لحاالت الطوارىء
واالخالء
3.العمل على توفير االدوات واالجهزة الالزمة لالستعداد
لحاالت الطوارىء
4.اعداد خطة التحقق من االستعداد واالستجابة
للطوارىء السنوية عن طريق:
_التوجه إىل الموقع (بنفسه أو من ينوب عنه)
_الفحص الفعلي لتعليمات االستعداد
_اعداد تقرير الفحص الفعلي لخطط االستعداد
واالستجابة
5.مراجعة جميع تعليمات االستعداد واالستجابة لحاالت
الطوارىء كل ستة أشهر /أو بعد حدوث أي حادث
6.خالل جائحة كورونا قامت ادارة الشركة بتشكيل لجنة
خاصة بالكورونا لعمل البروتوكوالت الخاصة و متابعة
تطبيقها كما تم ذكره سابقا.
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الحوكمة
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_الحوكمة

تس ــعى الش ــركة اىل تحقي ــق الش ــفافية وتطبي ــق قواع ــد
الحوكم ــة م ــن أج ــل تحس ــين األداء ومراقب ــة الش ــركة ،ورف ــع
قدرته ــا التنافس ــية س ــوا ًءا عل ــى مس ــتوى الس ــوق المحل ــي
الفلس ــطيني وكذل ــك عل ــى مس ــتوى دول التصدي ــر مم ــا
ي ــؤدّي اىل تعزي ــز ثق ــة أصح ــاب المصال ــح .ويق ــوم مجل ــس
إدارة الش ــركة بممارس ــة مهام ــه وصالحيات ــه المنبثق ــة م ــن
النظ ــام األساس ــي للش ــركة والمتواف ــق م ــع قواع ــد مدون ــة
الحوكم ــة وبم ــا ال يتع ــارض م ــع األنظم ــة والقواني ــن األخ ــرى
ذات الصلــة ،حيــث يقــوم المجلــس بتطبيــق قواعــد الحوكمــة
والش ــفافية عل ــى النح ــو الت ــايل:
_التحديد والفصل الواضح للصالحيات والمسؤوليات
لكل من الهيئة العامة للمساهمين ومجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية.
_وجود مدونة قواعد السلوك األخاليق ونظام تضارب
المصالح يف الشركة
_وجود هيكل تنظيمي واضح يظهر خطوط الصالحيات
والمسؤوليات لدوائر الشركة المختلفة ووجود وصف
وظيفي لجميع الوظائف

تس ــير عليه ــا يف عالقاته ــا الداخلي ــة والخارجي ــة ويش ــرف
علــى ســامة تنفيذهــا وفق ـا ً لغايــات الشــركة ويتــوىل تســيير
ش ــؤون الش ــركة وذل ــك دون مخالف ــة لق ــرارات وتوجيه ــات
الهيئ ــة العام ــة وأح ــكام القان ــون ونص ــوص عق ــد التأس ــيس
ونظ ــام الش ــركة .وم ــن مهام ــه:
1.تعيي ــن المدي ــر الع ــام للش ــركة م ــن ذوي الكف ــاءة
ويفوضــه بصالحيــات محــددة يف اإلدارة العامــة للشــركة
بالتعــاون مــع المجلــس وذلــك بالراتــب والشــروط التــي
يحدده ــا المجل ــس كم ــا ان ل ــه ح ــق عزل ــه إذا كان ــت
مصلح ــة الش ــركة تتطل ــب ذل ــك وعلي ــه بالحالتي ــن ان
يعل ــم المراق ــب خطي ــا بذل ــك
2.االشراف على أعمال المدير العام للشركة كما أن
لمجلس اإلدارة ان يفوضه بممارسة بعض صالحياته
حينما تقتضي المصلحة ذلك.
3.اختيار شخص او اشخاص من موظفي الشركة
ليكونوا مفوضين بالتوقيع عن الشركة يف مختلف
القضايا المالية واالدارية

رئيس مجلس اإلدارة

_تطوير منظومة الصالحيات لإلدارة التنفيذية بمختلف
مستوياتها اإلدارية ،وبما ينظم العالقة بينها وبين
مجلس اإلدارة والهيئة العامة

1.لرئيس مجلس اإلدارة حق مطلق يف اإلطالع على أية
أوراق أو وثائق أو مراسالت أو حسابات أو معلومات
يرى حاجة لإلطالع عليها ويف أو أي وقت يراه مناسبا ً
وال يحق ألحد أن يمانعه يف ذلك

_تزويد المساهمين بجميع البيانات والمعلومات
المطلوبة بشكل دوري عبر المواقع الألكترونية
للشركة وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبورصة
فلسطين

2.رئيس مجلس االدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى
الغير وأمام كافة السلطات ويعتبر توقيعه على أنه
توقيع مجلس االدارة بكامله يف عالقات الشركة بالغير
ما لم ينص نظام الشركة على خالف ذلك

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

3.على رئيس مجلس االدارة بالتعاون مع االدارة ان ينفذ
مقرارات المجلس ويتقيد بتوجيهاته

مجلس اإلدارة
يقوم مجلس إدارة ال يقل عدد أعضائه عن خمسة أعضاء
وال يزيد عن أحد عشر عضوا ً ينتخبون من قبل الهيئة
العامة بالتصويت السري ،أما مجلس اإلدارة األول فيتألف
من سبعة أعضاء ،وتكون مدة دورة المجلس أربع سنوات
ُيشترط لعضوية مجلس اإلدارة أن يكون المرشح لها مالكا ً
على ما ال يقل عن عشرين ألف ( )20000سهما ً من أسهم
الشركة طيلة مدة عضويته يف المجلس

دور مجلس اإلدارة
مجلــس اإلدارة هــو ســلطة التخطيــط األوىل يف الشــركة وهــو
ال ــذي يض ــع سياس ــتها ومخططاته ــا ويق ــر األنظم ــة الت ــي

4.نائب رئيس مجلس االدارة ينوب عن الرئيس ويقوم
بأعماله يف حالة غيابه

المدير العام
يتم تعيينه من قبل مجلس اإلدارة الذي يفوضه بالصالحيات
التالية:
1.للمدير العام صالحية ابرام االتفاقات مع الموردين من
داخل البالد أو خارجها لما فيه مصلحة العمل
2.يقوم المدير العام بتوقيع العقود الخاصة بالشركة
على انه ممثال ً لها اال العقود الخاصة بمجلس اإلدارة
3.للمدي ــر الع ــام صالحي ــة البي ــع والش ــراء م ــا ع ــدا بي ــع
الموجــودات الثابتــة وشــراؤها حيــث يتــم ذلــك بموافقــة
الهيئ ــة العام ــة
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ومن أبرز المهام الموكلة اليه:
4.يقــوم المديــر العــام بجميــع األعمــال الموكلــة اليــه مــن قبــل مجلــس اإلدارة والتــي تدخــل ضمــن هــذا الوصــف الوظيفــي
باالضافــة اىل مهــام اخــرى تــوكل اليــه بنــاء علــى قــرارات مجلــس اإلدارة لمتابعتهــا واعــداد التقاريــر الالزمــة عنهــا .و يكــون
مســؤوال مســؤولية مباشــرة أمــام رئيــس مجلــس اإلدارة أو مســاعديه
5.يتعاون المدير العام مع رئيس مجلس اإلدارة أو مساعديه على وضع الخطط أو الدراسات وآليات تطبيقها لعرضها
على مجلس اإلدارة
6.يقوم المدير العام باالشراف على كافة دوائر الشركة من خالل مدراء هذه الدوائر ويطلب منهم موافاته بالتقارير
الالزمة.
7.يقدم المدير العام الموازنة التقديرية ورفعها لمجلس االدارة للمصادقة عليها
8.يقوم المدير العام بالمصادقة على جميع اوامر الشراء التي تصدر من الشركة وال يكون امر الشراء ساري المفعول
اال بعد توقيعه عليه
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نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة

السيد /نضال سختيان
رئيس مجلس االدارة

السيد /حمد جمال مصري
نائب رئيس مجلس االدارة

_رج ــل أعم ــال م ــن البارزي ــن يف دول
الش ــرق األوس ــط.

_مدي ــر التس ــويق لش ــركة بي ــت ج ــاال
لصناع ــة األدوي ــة.

_رئي ــس مجل ــس اإلدارة للعدي ــد م ــن
الش ــركات الب ــارزة يف فلس ــطين
واألردن.

_عضو مجلس إدارة يف العديد من
الشركات الرائدة يف فلسطين مثل
شركة دواجن فلسطين وشركة
فلسطين لإلستثمار الصناعي.

_استلم جائزة رجل األعمال األكثر
حيوية وتأثيرا ً لعام .2019

 	
  األنسة /أنجيل زابورة
عضو مجلس إدارة

_تش ـ ـ ـ ــغل حاليـ ـ ـ ـ ـ ـا ً منصـ ـ ـ ـ ــب الرئي ــس
التنفيـ ـ ـ ـ ــذي لتطـ ـ ــويـ ـ ـ ــر األعمـ ـ ـ ـ ــال يف
مجم ـ ـ ـ ــوعة س ــختيان.
_شغلت منصب مدير إنتاج يف شركة
بيت جاال منذ تاريخ  1979وحتى
تاريخ .1991
_حاصلة على شهادة البكالوريوس يف
الصيدلة من الجامعة العبرية عام
.1973

_مدير عام شركة سختيان اخوان.

السيد /نعيم القواسمه
عضو مجلس إدارة

_حاصل على دبلوم صيدلة.

_خبرة تسويقية مدتها أربعون عاما ً
يف األسواق المحلية.

السيدة  /عنود نضال سختيان
عضو مجلس إدارة

_حاصلة على شهادة البكالوريوس يف كل من االتصاالت والفنون.

_حاصلة على شهادة الدبلوم العايل يف التخطيط اإلستراتيجي لإلعالن والترويج
_لدها خبرة تزيد عن عشر سنوات يف يف مجال تطوير المنتجات وتطوير األعمال
وابحاث السوق واستراتيجيات اإلعالن والتسويق.

_عضو مجلس إدارة يف مجموعة شركات منير سختيان وشركة فلسطين
لإلستثمار الصناعي.
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الدكتور سمير حزبون

الدكتور /يوسف نجاجرة

_بروفيســور مشــارك ،جامعــة القــدس،
معه ـ ـ ـ ــد االقتص ـ ـ ـ ــاد واإلدارة (برنام ــج
الماجس ــتير) م ــن ع ــام  1996حت ــى
اآلن.

_رئيس مختبر أبحاث األدوية المضادة
للسرطان.

عضو مجلس إدارة

_حاصل على دكتوراه يف اإلقتصاد عام
 1983من جامعة (Vysoká Škola
 )Ekonomickáجمهورية التشيك.

_القنصل الفخري لدولة التشيك.

_رئي ـ ـ ـ ــس مجل ــس إدارة غرف ــة تج ــارة
وصناع ــة محافظ ــة بي ــت لح ــم.

عضو مجلس إدارة

_حاصل على شهادة الماجستير يف
العلوم الصيدالنية من من الجامعة
العبرية عام .1993

_حاصل على شهادة البكالوريوس يف
الكيمياء من الجامعة العبرية عام
.1991

_رئيـ ـ ـ ـ ـ ــس مج ـ ـ ـلـ ـ ـ ــس إدارة المنـ ـ ـ ــطقة
الصناعي ـ ـ ـ ــة محافظ ــة بي ــت لح ــم.

مستشار مجلس اإلدارة

السيد /رامي محمد خليف
عضو مجلس ادارة

_ممث ــا ً ع ــن ش ــركة الن ــواة إلدارة
ا إل س ــتثما ر ا ت .
ً
_يعمل السيد رامي مديرا لدائرة
التطوير اإلداري يف شركة فلسطين
لالستثمار الصناعي ،ويحظى بما
يزيد عن  18عاما ً من الخبرة يف
مجال ادارة الموارد البشرية والتطوير
االداري من خالل العمل يف كبرى
الشركات الفلسطينية باالضافة اىل
خبرته يف مجال التدريب والتطوير
يف قطاعات الصناعة والخدمات
والتعليم الجامعي.

_حاصل على شهادة الماجستير يف
إدارة األعمال ،وحاصل على عدة
شهادات واعتمادات يف مجال
إدارة الموارد البشرية والتدريب من
مؤسسات عربية ودولية.

السيد/عبد الحكيم الفقهاء
_حاص ــل عل ــى ش ــهادة الماجس ــتير يف
العل ــوم اإلداري ــة ع ــام .1991

_الرئي ــس التفي ــذي لش ــركة فلس ــطين
لالس ــتثمار الصناع ــي.

_رئي ــس مجل ــس إدارة يف العدي ــد م ــن
الش ــركات الرائ ــدة يف فلس ــطين.

_عضو مجلس ادارة يف شركة
فلسطين لصناعة اللدائن.
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_اجتماعات مجلس اإلدارة
اإلجتماع

تاريخ اإلنعقاد

الثاين

8/06/2020

األول

الحضور من األعضاء

05/03/2020

7

الثالث

18/08/2020

8

الخامس

29/11/2020

الرابع

السادس

8

12/10/2020

8

21/12/2020

6

8

_أتعاب ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

حدّد مجلس اإلدارة مبلغ  200دينار بدل حضور جلسة لألعضاء ،حيث يتم صرفها مطلع عام  .2021الجدول التايل يبين
سجل حضور وبدل حضور جلسات أعضاء مجلس االدارة خالل عام :2020
جلسة 1

جلسة 2

جلسة 3

جلسة 4

جلسة 5

جلسة 6

المجموع

أعضاء مجلس اإلدارة

السيد /حمد جمال مصري

_

_

_

_

_

_

_

األنسة /أنجيل زابورة

_

السيد /نضال سختيان

السيد /نعيم القواسمه

السيدة  /عنود نضال سختيان
السيد /رامي محمد خليف

الدكتور /يوسف نجاجرة

الدكتور /سمير حزبون

_

_

_

_

_

_

200

200

200

200

200

200

1200

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

200

200

200

200

200

_

_

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

_ملكية أعضاء مجلس اإلدارة بأسهم الشركة
السيد /نضال سختيان

_

اإلسم

عدد األسهم
32,710

السيد /حمد جمال مصري

23,822

األنسة /أنجيل زابورة

120,000

السيد /نعيم القواسمه

السادة /شركة النواة الدارة االستثمارات ويمثلها أربعة أعضاء إعتباريين

32,387

5,277,327

_

1000

1200

1000
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_اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

أوال ً :لجنة الحوكمة والتدقيق

بجلسة رقم  2020/4بتاريخ  2020/10/12تم تسمية لجنة الحوكمة والتدقيق والتي تتكون من ثالثة أعضاء ،ومن أبرز
مهامها:
_مراقبة التزام الشركة باألطر القانونية والتشريعية السائدة ومدونة الحوكمة الفلسطينية والتعليمات الصادرة من
الجهات الرقابية المختصة
_دراسة األنظمة المالية واإلدارية المقدمة لمجلس اإلدارة ،والتأكد من أن نظام التوظيف واإلدارة المتبع يف الشركة
يضمن االمتثال للقوانين واألنظمة والتعليمات ،ويحترم حقوق أصحاب المصالح اآلخرين
_تقييم مؤهالت وكفاءة أداء واستقاللية مدقق الحسابات الخارجي والتوصية لمجلس اإلدارة بتعيينه وتحديد أتعابه
كي يقوم المجلس بعرضه على المساهمين يف اجتماع الهيئة العامة إلنتخابه
_العمل كقناة إتصال بين مجلس اإلدارة ومدقق الحسابات الخارجي
_دراسة نظام الضبط الداخلي من خالل التقارير الدورية للمدقق الخارجي وتقديم توجيهاتها وتوصياتها بشأنه
_النظر يف الصفقات ذات العالقة وتقديم التوصيات لمجلس اإلدارة
_مراجعة التقارير المالية والتقرير السنوي للشركة واعتمادها

_إجتماعات اللجنة وتواريخها وبدل الحضور
اسم العضو

رقم االجتماع وتاريخه

الحضور

بدل حضور االجتماع

السيد حمد المصري

2020/1
بتاريخ
2020/11/04

حضر

--

حضر

100

حضر

100

الدكتور سمير حزبون
السيد رامي خليف

ثانياً :اللجنة المالية
تتكون اللجنة المالية من عضوين ومن أبرز مهامها:
_مراجعة وتقييم الطاقة اإلنتاجية للشركة ودراسة إمكانية شراء أو إحالل الماكنات الجديدة
_رفع توصية لمجلس اإلدارة بالزيادة السنوية للموظفين
_رفع توصية لمجلس اإلدارة بتوزيع األرباح على المساهمين
_دراسة الفرص اإلستثمارية للشركة

_إجتماعات اللجنة وتواريخها وبدل الحضور
اسم العضو

رقم االجتماع وتاريخه

الحضور

بدل حضور االجتماع

السيد حمد المصري

 2020/1بتاريخ
2020/1/22

حضر

--

حضر

100

الدكتور سمير حزبون
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الدائرة
المالية
واإلدارية
دائرة
التسويق

دائرة
الهندسة

مديرة مكتب
المدير العام

الرئيس التنفـيذي لتطوير األعمال
والتميز لمجموعة سختيان

لجنة الحوكمة والتدقيق

دائرة
التصدير

المدير العام

مجلس اإلدارة

الهيكل التنظيمي للشركة

اإلدارة التنفيذية

دائرة
رقابة
الجودة

دائرة
تأكيد
الجودة

الصيديل
المسؤول

اللجنة المالية

دائرة
التثبت

دائرة
البحث
والتطوير

دائرة االنتاج

مدير عام االنتاج
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نبذة عن اإلدارة التنفيذية

	
  اآلنسة أنجيل أنطون زابورة

الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال
والتميز لمجموعة سختيان
حاصلة على شهادة البكالوريوس يف
الصيدلة من الجامعة العبريّة عام
 ،1973شغلت منصب المدير التنفيذي
للشركة لغاية  2019/05/26وتم
اسناد مهمام الرئيس التنفيذي لتطوير
األعمال والتميز لمجموعة سختيان
بتاريخ  .2019/05/27كما أنها
عضو مجلس إدارة يف شركة بيت جاال
لصناعة األدوية.

السيد عبد الفتاح الحروب
مدير دائرة ضبط الجودة

حاصل على درجة الماجستير يف
الكيمياء من الجامعة األردنية ،يعمل
يف الشركة منذ العام .1986

السيد عبد الناصر عودة عيسى
المدير العام

حاصل على درجة البكالوريوس يف
األحياء من الجامعة األردنية عام
 1979تم تعيينه كمدير عام لشركة
بيت جاال لصناعة األدوية بتاريخ
 .2019/06/19عمل كمدير عام
لشركة صيدلية المدينة يف ديب-
اإلمارات منذ عام  1994وحتى عام
.2013

	
  

السيد وليد الكامل
مدير دائرة اإلنتاج

حاصل على درجة الماجستير يف
التكنولوجيا الكيماوية من جامعة
القدس سنة  ،2006ودبلوم يف إدارة
العمليات اإلنتاج ّية من السويد .يعمل
يف الشركه منذ عام .1991

	
  

الدكتور راشد مرقة

مدير دائرة البحث والتطوير

حاصل على درجة الدكتوراة يف الصيدلة
تخصص تكنولوجيا دوائية من جامعة
ّ
كلوج رومانيا ،يعمل يف الشركة منذ
العام .1996
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  السيد عبد الحكيم المحاريق
مدير دائرة تأكيد الجودة
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السيد صالح علقم
مدير دائرة الهندسة

حاصل على درجة البكالوريوس يف
الهندسة الكيميائ ّية من جامعة الشرق
األوسط الفن ّية يف تركيا ،يعمل يف
الشركة منذ العام .1993

حاصل على درجة الماجستير يف إدارة
األعمال من جامعة القدس ودرجة
البكالوريوس يف الهندسة الكيميائية
من الجامعة األردنية وحاصل على
كثير من الدوارت التدريبية المتقدمة
يعمل يف الشركة منذ  1995وقد تم
تعيينه كمدير لدائرة الهندسة يف شهر
حزيران .2020

السيد /حمد المصري

السيدة /عبير عبد المنعم
التميمي

مدير دائرة التسويق

يعمل يف الشركة منذ العام  1990وهو
نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت
جاال لصناعة األدوية.

مديرة دائرة التثبت

حاصلة على درجة بكالوريوس يف
الهندسة الكيميائية من الجامعة
األردن ّية ،وهي تعمل يف الشركة منذ
العام .1997

السيد فخري قيوي

 	
  مدير الدائرة المالية واالدارية

حاصل على درجة الماجستير يف
المحاسبة والضرائب من جامعة
القدس ،يعمل يف الشركة منذ العام
.2004
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_رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذيّة

بلغت مجموع

رواتب ومكافآت االدارة التنفيذية خالل عام 2020
قيمة 316,967دينار أردين

_دوائر الشركة

دائرة البحث والتطوير :تعمل الدائرة على دراسة إحتياجات
السوق لألصناف الجديدة وإعداد ملفات لتسجيلها يف
السوق الفلسطيني وأسواق التصدير.
دائرة رقابة الجودة :تعمل التايل:
1.فحص المواد الخام للتأكد أنها مطابقة للمعايير
2.فحص مواد التعبئة والتغليف
3.مراقبة وفحص المنتجات خالل عملية االنتاج وبعدها
4.اجراء دراسات الثباتية لمنتجات الشركة لضمان
صالحيتها حتى تاريخ النفاذ
5.معايرة جميع األجهزة المستخدمة يف الفحوصات
والتحاليل
دائرة اإلنتاج :تتكون من عدة أقسام ُصممت لتلبي حاجات
السوق الفلسطيني وأسواق التصدير مع طاقة إنتاجية
عالية تؤمنها خطوط إنتاج حديثة تتوافق مع متطلبات
التصنيع الجيد وتعتمد على تصميم حديث للمنشأة يتيح
لكل قسم وكل ماكنة أن تعمل بمعزل عن المناطق
األخرى لضمان منع التلوث.
دائرة تاكيد الجودة :إن مهمة دائرة تاكيد الجودة و الشؤون
القانونية هي ضمان أن المستحضرات الدوائية المنتجة يف
الشركة تحقق الجودة المطلوبة لهدف استخدامها حيث
تقوم بما يلي:
1.التدقيق والتفتيش على جميع دوائر وأنشطة الشركة
وأنظمة الجودة والبيئة والتحقق من مدى التطابق مع
أنظمة التصنيع الجيد GMPوإدارة الجودة ISO9001
و ادارة البيئة ISO 14001
2.معالجة الشكاوى على منتجات الشركة الواردة من
االطباء والصيادلة والمواطنين.
3.اإلشراف على برامج التثبت من عمليات االنتاج
والتحليل واالجهزة وغيرها.
4.إصدار ملفات التشغيالت ومراجعتها بعد االنتهاء من
عمليات االنتاج

كما يتبع للدائرة:
التوثيق :حيث تقوم بضبط عمليات التوثيق والتغيير.
التدريب :حيث تقوم باإلشراف على تدريب موظفي
الشركة من خالل برامج التدريب الداخلية والخارجية.
الشؤون القانونية ( :)Regulatory Affairsحيث تقوم
بتلبية المتطلبات القانونية لوزارة الصحة الفلسطينية
والوزارات أو المؤسسات الصحية يف دول التصدير.
دائرة التثبت :هدفها القيام بدراسات من أجل تأهيل
واعادة تأهيل مباين التصنيع والمالكنات واالجهزة واالنظمة
الهندسية وكافة عمليات النصنيع والتنظيف لتحقيق
متطلبات التصنيع الجيد
دائرة الهندسة :تقوم بوضع المواصفات الالزمة لخطوط
االنتاج واألجهزة المساندة وانظمة التكييف والمياه النقية
والهواء المضغوط قبل شرائها ،والحفاظ عليها وصيانتها
بشكل دوري للحصول على منتج ذو جودة عالية.
الدائرة المالية :تقوم الدائرة المالية بإعداد البيانات المالية
الشهرية والسنوية وإعداد الموازنات الضرورية لعمليات
اإلنتاج والتسويق والتصدير ،وكذلك اإلشراف على كافة
عمليات الشراء بما يتالم مع سياسات الشركة ،كما تشرف
على:
المستودعات :وهي مستودعات المواد الخام ومستودع
ُ
حيث تعمل
التعبئة والتغليف ومستودع البضاعة الجاهزة،
على اإلشراف على مخزون مناسب كما ً ونوعا ً لتلبية طلب
اإلنتاج واألسواق الداخلية والخارجي
الموارد البشرية :ومن أعمالها متابعة ملفات الموظفين
وإجازاتهم ،وتحضير الرواتب الشهرية ،وتوعية الموظفين
بحقوقهم وواجباتهم ،واستقبال الموظفين الجدد ،والحفاظ
على سجل لطلبات التوظيف الجديدة.
مسؤول شؤون المساهمين :متابعة كل ما يتعلق
بمساهمي الشركة.
دائرة التسويق :من الوظائف التي تقوم بها الدائرة:
1.العمل على وضع خطط لترويج أصناف الشركة
2.عمل الدراسات الميدانية على أصناف الشركة وحاجة
السوق المحلي ألصناف جديدة ليتم تطويرها الحقا ً
من قبل دائرة البحث والتطوير
دائرة التصدير :هدفها البحث عن أسواق جديدة لمنتجات
الشركة ومتابعة تسجيلها وتسويقها هناك
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_مساهمي الشركة

_موظفي الشركة

أداء سهم الشركة وبيانات التداول

سياسة التدريب

1.توظيف موظفين مؤهلين ألداء مهام محددة على
أساس التعليم والتدريب والخبرة المناسبة
2.تدريب جميع الموظفين على إجراءات التشغيل
القياسية للشركة ،لوائح  ،CGMPومهارات التصنيع
والخدمات وتدابير السالمة لضمان إنتاج منتجات
دوائية آمنة وفعالة ونقية
3.إنشاء نظام يشمل التعليمات والمسؤوليات لتحديد
االحتياجات التدريبية ،وتوفير التدريب ،والحفاظ على
سجالت التدريب
4.االستثمار يف تدريب جميع الموظفين بطريقة توفر
أداء أفضل للموظفين يف أدائهم لواجباتهم الحالية،
وبالتايل ،يف تعزيز الفعالية واإلنتاجية

كان حجم التداول على أسهم الشركة يف سوق فلسطين
لألوراق المالية خالل العام  2020كما يلي:
التداول

عدد األسهم المتداولة

قيمة األسهم المتداولة
سعر االغالق 2019

2.41 JD

عدد الصفقات المنفذة
سعر االغالق 2020
أعلى سعر تداول

الشهادة

حملة شهادة الدكتوراه

حملة شهادة الماجستير

عدد الموظفين
1

16

حملة شهادة البكالوريوس

134

حملة شهادة الثانوية العامة أو أقل

42

حملة شهادة الدبلوم

32

2.55 JD

معدل دوران السهم

%1.15

7.توفير فرص التدريب والتطوير لجميع الموظفين
بطريقة عادلة تتفق مع توافر الموارد

بلغ عدد موظفي الشركة يف نهاية عام  2020مائتان
وخمسة وعشرون موظفا ً حيث يشكل العنصر النسايئ
نسبة  ،55%علما ً أن مدير التثبت من العنصر النسايئ،
كذلك تشغل أربع نساء منصب نائب مدير الدائرة .أغلبية
موظفي الشركة من حملة الشهادات العليا كما يبين
الجدول التايل:

2.55 JD

أدىن سعر تداول

_السيطرة يف الشركة

9.تقييم فعالية التدريب من قبل الموظفين

3

2.45 JD

_كبار المساهمين

8.استخدام الوسائل المتوفرة وتطوير أساليب إضافية
لتلبية االحتياجات التدريبية ،بما يف ذلك دورات
تعاقدية وحلقات دراسية واجتماعات ومؤتمرات.

80,550

197,450 JD

5.تشجيع على التعليم الذايت والتدريب الذايت وتحسين
الذات لموظفينا
6.تتطلب أن المهارات والمعرفة والقدرات التي تم
الحصول عليها من خالل التدريب تساعد يف تحقيق
مهمة الشركة وأهدافها من خالل تحسين األداء
الوظيفي والتنظيمي

القيمة

شركة النواة الدارة االستثمارات هم المساهمون الذين
يملكون أ كثر من 5%من أسهم الشركة وعددها
 5,277,327سهما ً وتم ِّثل نسبة  75,39%من أسهم
الشركة المتداولة.

عدد األسهم التي يمتلكها السيد /نضال سختيان وأقرباؤه
من الدرجة األوىل بما فيها أسهم النواة إلدارة األستثمارات
6,134,380سهما كما يف 2020 /12/31
قد بَ َلغت
ً
وتم ّثل  87.63%من مجموع أسهم الشركة.
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_توزيع المساهمين حسب الفئات

الجدول التايل ي ّبين المساهمين حسب فئات األسهم التي يملكونها كما يف :2020/12/31
فئة المساهمين

عدد المساهمين

عدد األسهم

النسبة

1

87

%0.001

المساهمون الذين يملكون أقل من  100سهم

المساهمون الذين يملكون من  100حتى  499سهم

22

5,239

%0.075

المساهمون الذين يملكون من  1,000حتى  4,999سهم

29

58,761

%0.84

25

6,875,529

%98.22

المساهمون الذين يملكون من  500حتى  999سهم

4

المساهمون الذين يملكون من  5,000حتى  9,999سهم

8

المجموع

89

المساهمون الذين يملكون  10000سهم فما فوق

2,675

57,709

7,000,000

%0.038
%0.82
%100

_سياسة توزيع األرباح على المساهمين:

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

_اجتماع الهيئة العامة العادي

تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لعام  2019بتاريخ  28نيسان  ،2020وقد تم اتخاذ القرارات التالية:
1.توزيع أرباح نقدية بقيمة  15%من قيمة السهم اإلسمية

قرر المجلس يف جلسته بتاريخ :2021/3/3
1.تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي لعام  2020خالل النصف الثاين من شهر  04/2021وتفويض رئيس
مجلس اإلدارة بتحديد الموعد الدقيق لإلجتماع.
2.رفع توصية للهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة  % 10من قيمة السهم اإلسمية.

_آليات ايصال المعلومات للمساهمين

يتم توجيه الدعوة الجتماعات الهيئة العامة إما عن طريق البريد األلكتروين أو التسليم باليد ،كما يتم نشر إعالن الدّعوة يف
الصحف المحلية قبل أُسبوعين من تاريخ االجتماع ،كذلك يتم نشر الدعوة عبر الصفحة األلكترونية للشركة وموقع بورصة
فلسطين وهيئة سوق راس المال الفلسطينية.
يتم نشر التقرير السنوي للشركة عبر موقع الشركة األلكتروين والموقع األلكتروين لبورصة فلسطين وهيئة سوق رأس
المال الفلسطيني .باإلضافة اىل إرسال نسخة مطبوعة من التقرير السنوي للمساهمين مرفقا ً مع الدعوى الجتماع الهيئة
العامة.
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تقرير مدققي
الحسابات للعام 2020
“ال يوجد أي اختالفات ُتذكر بين البيانات
الختام ّية األول ّية والبيانات المال ّية المدققة»

شركة بيت جاال لصناعة األدوية
شركة مساهمة عامة
بيت جاال – فلسطين

تقرير مدقق الحسابات المستقل والقوائم المالية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2020

طالل أبو غزاله وشركاه
"محاسبون قانونيون"
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شركة بيت جاال لصناعة األدوية
شركة مساهمة عامة
بيت جاال – فلسطين
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1

تقرير مدقق الحسابات المستقل
السادة /مساهمي شركة بيت جاال لصناعة األدوية المحترمين
شركة مساهمة عامة
بيت جاال – فلسطين
تقرير حول تدقيق القوائم المالية
الرأي
قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة لشركة بيت جاال لصناعة األدوية – شركة مساهمة عامة المبينة في الصفحات
من رقم ( )4إلى رقم ( )25والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في  31كانون األول  ،2020وقائمة الدخل
والدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين وقائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ،
واإليضاحات حول القوائم المالية بما في ذلك السياسات المحاسبية الهامة.
برأينا ،إن القوائم المالية تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي لشركة بيت جاال لصناعة
األدوية – شركة مساهمة عامة –كما في  31كانون األول  2020ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المالية
المنتهية بذلك التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية ولمتطلبات قانون الشركات الفلسطيني.
أساس الرأي
لقد قمنا بالتدقيق وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق .إن مسئولياتنا بمقتضى تلك المعايير مشروحة بصورة أشمل ضمن
فقرة مسئوليات مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية من هذا التقرير .نحن مستقلون عن الشركة وفقا ً لمدونة
قواعد ا لسلوك المهني لمدققي الحسابات المسجلين في مجلس المهنة ،وهو ما يتفق مع مدونة السلوك األخالقي
للمحاسبين المزاولين المسجلين في جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية ،جنبا ً إلى جنب مع المتطلبات
األخالقية المتصلة بتدقيقنا للقوائم المالية في فلسطين ،وقد وفينا مسئولياتنا األخالقية وفقا ً لهذه المتطلبات .نعتقد أن
بينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسا ً إلبداء رأينا حول القوائم المالية.
أمور التدقيق الرئيسية
أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي بحسب حكمنا المهني كانت األكثر أهمية بالنسبة لتدقيقنا للقوائم المالية
للسنة الحالية .لقد تم معالجة هذه األمور في سياق تدقيقنا للقوائم المالية ككل وفي تكوين رأينا حول تلك القوائم
المالية ،وإننا ال نبدي رأيا ً منفصالً حول هذه األمور.
وفيما يلي أمور التدقيق الرئيسية المتعلقة بتدقيق القوائم المالية:
أمور التدقيق الرئيسية
كفاية مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
تتضمن الذمم المدينة رصيد ذمة شركة سختيان
أخوان والتي تشكل  %99من اجمالي رصيد الذمم
المدينة البالغ  3,958,882دينار أردني كما في
.2020/12/31
هناك خطر يتعلق باحتمال تدني قيمة الذمم مع عدم
تكوين مخصصات تدني معقولة وفقا ً للمعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية.
مع األخذ بعين االعتبار االفتراضات واألحكام التي
تم اتخاذها من قبل اإلدارة لذلك ومن المحتمل أن
تكون القيمة الدفترية للذمم المدينة أعلى من القيمة
المقدرة القابلة لالسترداد.
إن اإليضاح رقم ( )4في البيانات المالية يعرض كافة
التفاصيل حول الذمم والمخصصات.
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كيفية تناول أمور التدقيق الرئيسية خالل عملية التدقيق
إن إجراءات التدقيق شملت دراسة إجراءات الرقابة
المستخدمة في الشركة على الذمم المدينة وخاصة
ذمة شركة سختيان إخوان باعتباره الموزع
الحصري لمنتجات الشركة حيث تم االطالع على
االتفاقية الموقعة بين الطرفين ،وتم الحصول على
مصادقة من قبل شركة سختيان إخوان لتأكيد صحة
الرصيد في نهاية السنة .وكذلك عملية تحصيل الذمم
التجارية ودراسة النقد المحصل خالل الفترة الالحقة
للسنة من خالل مراجعة الشيكات برسم التحصيل.
ودراسة كفاية مخصص الديون المشكوك في
تحصيلها والذي تم تقديره مقابل الذمم التجارية وذلك
من خالل تقييم فرضيات اإلدارة مع األخذ بعين
االعتبار المعلومات الخارجية المتوافرة حول مخاطر
الذمم اآلجلة وفهمنا بهذا الخصوص لقد قيمنا أيضا ً
كفاية إفصاحات الشركة حول التقديرات المهمة في
الوصول إلى المخصص المسجل مقابل الذمم
المشكوك في تحصيلها.
لقد استنتجنا بأن مبلغ المخصص واإلفصاحات
المتعلقة به مالئمة.

2
مسئوليات اإلدارة عن القوائم المالية
إن اإلدارة مسئولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية
ومتطلبات قانون الشركات وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية وتشمل هذه المسئولية االحتفاظ بالرقابة الداخلية
التي تجدها اإلدارة ضرورية لتمكنها من إعداد القوائم المالية بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية سواء كانت
ناشئة من احتيال أو عن خطأ.
في إعداد القوائم المالية ،فإن اإلدارة مسئولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة ،واإلفصاح
حيثما كان ذلك مناسباً ،عن المسائل ذات الصلة بقدرة الشركة على االستمرار وعن استخدام أساس مبدأ
االستمرارية في المحاسبة ما لم تكن اإلدارة تقصد تصفية الشركة أو وقف العمليات أو ليس لديها أية بدائل حقيقية
إال القيام بذلك.
إن اإلدارة مسؤولة عن اإلشراف على عملية التقارير المالية.
مسئوليات مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية مأخوذة ككل خالية من األخطاء
الجوهرية ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ،وإصدار تقريرنا حولها الذي يتضمن رأينا الفني .إن التأكيد
المعقول هو إعطاء درجة عالية من الثقة ،ولكنه ليس ضمانا ً بأن التدقيق وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق سوف يؤدي
دائما للكشف عن الخطأ الجوهري عندما يحصل .يمكن لألخطاء أن تظهر بسبب احتيال أو بسبب خطأ مرتكب،
وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو بالمجمل يمكن أن يتوقع منها أن تؤثر في القرارات االقتصادية
للمستخدمين لهذه القوائم المالية.
كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق فنحن نمارس الحكم المهني ونستخدم الشك المهني من خالل
التدقيق ،باإلضافة إلى أننا نقوم أيضا ً:
 بتحديد مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية ،سواء الناشئة عن احتيال أو عن خطأ ،ونصمم وننفذإجراءات تدقيق للرد على تلك المخاطر ،ونحصل على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساسا ً لرأينا .إن
الخطر من عدم الكشف عن األخطاء الجوهرية الناشئة عن االحتيال أكبر من الخطر الناجم عن عدم الكشف
عن الخطأ المرتكب ،كون االحتيال قد ينطوي على تواطؤ ،أو تزوير ،أو حذف مقصود للمعلومات ،أو
حاالت غش أو تحريف ،أو تجاوزات ألحكام وقواعد الرقابة الداخلية.
 بال حصول على فهم لعمل الرقابة الداخلية بشكل يتصل بأعمال التدقيق وذلك بهدف تصميم إجراءات التدقيقالمناسبة حسب الظروف ،ليس بهدف إبداء الرأي فيما يتعلق بفعالية الرقابة الداخلية لدى الشركة.
 بتقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة واإليضاحاتالمتعلقة بها.
 باستخالص مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية استنادا ألدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ،فيماإذا كان هنالك حاالت من عدم التيقن بوجود أحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكا كبيرة حول قدرة الشركة
على االستمرار كمنشاة مستمرة .فيما إذا تم االستخالص بوجود مثل هذه الحاالت ،نحن مطالبون بأن ن َْلفِتَ
انتباه اإلدارة ضمن تقريرنا كمدققي حسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في القوائم المالية ،أو إذا
كانت تلك اإلفصاحات غير كافية ،فنحن مطالبون بتعديل رأينا .إن استخالصنا يعتمد على أدلة التدقيق التي
تم الحصول عليها لغاية تاريخ تقريرنا كمدققي حسابات ،ومع ذلك فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد
تجعل الشركة تتوقف عن االستمرار كشركة مستمرة.
 تقييم العرض العام ،وبنية ومحتوى القوائم المالية ،بما في ذلك اإلفصاحات ،وفيما إذا كانت القوائم الماليةتمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.
نتواصل مع اإلدارة حول نطاق وتوقيت التدقيق المخطط له ومالحظات التدقيق الهامة بما في ذلك أي نقاط
ضعف هامة في الرقابة الداخلية التي تم تحديدها خالل تدقيقنا.
نقوم أيضا ً بتزويد اإلدارة بتصريح بشأن امتثالنا لمتطلبات قواعد السلوك األخالقي فيما يختص باالستقاللية،
وتزويدهم بجميع األمور التي من الممكن لها أن تؤثر على استقالليتنا ،وعند االقتضاء ،الضمانات لذلك.
من األمور التي يتم التواصل بها مع اإلدارة تلك األمور التي تعتبر األكثر أهمية بالنسبة لتدقيق القوائم المالية
للفترة الحالية ،والتي لذلك قد اعتبرت أمور تدقيق رئيسية .نقوم ببيان تلك األمور في تقريرنا كمدققي حسابات ما
لم يكن ذلك محظورا بموجب قانون أو نظام يمنع الكشف العلني عن تلك المسائل أو عندما ،وفي حاالت نادرة
للغاية ،إذا قررنا أنه ال ينبغي إثارة المسألة في تقريرنا ألنه من الممكن أن اآلثار السلبية لذلك تفوق المنافع العامة
المتوخاة من اإلفصاح عن المسألة.
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3
تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى
برأينا أيضا أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة ،كما وقد حصلنا على كافة المعلومات واإلفصاحات التي
رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا وفي حدود المعلومات التي توافرت لدينا ،لم تقع خالل السنة المالية مخالفات
إلحكام وتشريعات قانون الشركات على وجه يؤثر بشكل جوهري في نشاط الشركة أو في مركزها المالي.
إن الشريك المسؤول عن تدقيق هذه العملية والذي قام بالتوقيع على تقرير مدقق الحسابات المستقل هو المدير
التنفيذي جمال ملحم.
طالل أبوغزالة وشركاه
رخصة رقم 1997/251
جمال ملحم
محاسب قانوني مرخص رقم ()98/100
رام هللا في  31كانون الثاني 2021
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4

شركة بيت جاال لصناعة األدوية
شركة مساهمة عامة
بيت جاال – فلسطين

قائمة المركز المالي كما في  31كانون األول 2020
2019
دينار أردني

2020
دينار أردني

إيضاح

1,000,699
3,399,967
2,616,526
265,005
223,293
__________
7,505,490
__________

142,496
3,934,981
2,275,995
126,654
371,953
__________
6,852,079
__________

()3
()4
()5
()6
()12

17,366,777
)(8,504,258
__________
8,862,519
__________
213,371
__________
16,581,380
=========

18,956,128
))9,407,148
__________
9,548,980
__________
620,202
__________
17,021,261
=========

()7

قائمة أ

الموجودات
الموجودات المتداولة
النقد والنقد المعادل
الذمم المدينة – بالصافي
البضاعة و االعتمادات المستندية
المصاريف المدفوعة مقدما ً واألرصدة المدينة األخرى
سلفيات ضريبة الدخل
مجموع الموجودات المتداولة
الممتلكات واآلالت والمعدات
بالتكلفة
االستهالك المتراكم
صافي القيمة الدفترية

()8

موجودات غير ملموسة وأصول ثابتة قيد التركيب
مجموع الموجودات

"إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القائمة"
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5

شركة بيت جاال لصناعة األدوية
شركة مساهمة عامة
بيت جاال – فلسطين

قائمة المركز المالي كما في  31كانون األول 2020
2019
دينار أردني

2020
دينار أردني

إيضاح

317,815
1,150,593
347,411
189,259

348,014
1,222,285
459,116
281,404

()9

__________
2,005,078
46,484
1,599,362
802,617
__________
4,453,541
__________

__________
2,310,819
35,068
1,856,676
821,437
__________
5,024,000
__________

7,000,000
1,340,356
1,868,236
1,526,818
392,429
__________
12,127,839
__________
16,581,380
=========

7,000,000
1,414,889
2,017,302
998,546
566,524
__________
11,997,261
__________
17,021,261
=========

()10

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات المتداولة
الجزء الجاري من القروض
الذمم الدائنة
المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى

()11

مخصص ضريبة الدخل

()12
()9
()13

مجموع المطلوبات المتداولة
إيرادات مؤجلة بعد اإلطفاء
أقساط قرض طويلة األجل
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
مجموع المطلوبات

()14
()15
()15

حقوق المساهمين
رأس المال  10,000,000دينار أردني مقسم إلى
 10,000,000سهم قيمة السهم دينار أردني واحد (رأس
المال المدفوع  7,000,000دينار أردني) (3,000,000
سهم غير مكتتب به)
االحتياطي القانوني
االحتياطي االختياري
أرباح محتفظ بها – قائمة "د"
فرق ترجمة البيانات من الشيقل إلى الدينار – قائمة "ج"
مجموع حقوق المساهمين
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

"إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القائمة"
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قائمة أ

6

شركة بيت جاال لصناعة األدوية
شركة مساهمة عامة
بيت جاال – فلسطين

قائمة الدخل للسنة المنتهية في  31كانون األول 2020
2019
دينار أردني
8,814,286
()5,846,433
__________
2,967,853
)(1,063,896
)(426,468
)(33,810
11,270
31,362
__________
1,486,311
)(123,007
__________
1,363,304
=========

2020
دينار أردني
8,689,614
)(6,108,475
__________
2,581,139
)(1,048,409
)(479,328
)(69,311
11,689
)(3,900
)(109,909
__________
881,971
)(136,644
__________
745,327
=========

0.195

0.106

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

إيضاح
()16
()17
()18
()19
()12

()11

قائمة ب

بيان الدخل
المبيعات
تكلفة المبيعات
مجمل الدخل
مصاريف بيع وتوزيع
مصاريف إدارية وعمومية
مصاريف تمويلية
المتحقق من اإليرادات المؤجلة
مصاريف وإيرادات أخرى
فروقات عملة
صافي الدخل قبل الضريبة
مخصص ضريبة الدخل
صافي دخل السنة بعد الضريبة – قائمة ج

()22

الربح لكل سهم
الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة العائد إلى
مساهمين الشركة

"إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القائمة"
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شركة بيت جاال لصناعة األدوية
شركة مساهمة عامة
بيت جاال – فلسطين

قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في  31كانون األول  – 2020قائمة ج
2019
دينار أردني
1,363,304

2020
دينار أردني
745,327

178,660
________
178,660
__________
1,541,964
=======

174,095
________
174,095
__________
919,422
=======

إيضاح

دخل السنة
بنود الدخل الشامل األخرى
فرق ترجمة البيانات المالية من الشيقل إلى الدينار
بنود الدخل الشامل األخرى للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

"إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القائمة"
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_________
7,000,000
========

7,000,000
-

_________
1,414,889
========

_________
1,340,356
========

-

136,331

1,204,025

_________
7,000,000
========

دينار أردني
7,000,000
-

دينار أردني
1,340,356
74,533

رأس المال

احتياطي قانوني

1,632,018
1,363,304
)(136,331
)(272,661
)(1,050,000
)(9,512
-

دينار أردني
1,526,818
745,327
)(74,533
)(149,066
)(1,050,000
1,186
()1,186
_________
998,546
========

213,769
178,660

11,645,387
1,363,304
)(1,050,000
)(9,512
178,660

رصيد 2019/12/31

 31كانون األول 2019
رصيد 2018/12/31
صافي دخل السنة
احتياطي قانوني
احتياطي اختياري
توزيعات أرباح
تعديالت سنوات سابقة وضريبة
فرق ترجمة البيانات المالية

رصيد 2020/12/31

دينار أردني
392,429
174,095
_________
566,524
========

دينار أردني
12,127,839
745,327
)(1,050,000
1,186
172,909
_________
11,997,261
========

 31كانون األول 2020
رصيد 2019/12/31
صافي دخل السنة
احتياطي قانوني
احتياطي اختياري
توزيعات أرباح
تعديالت سنوات سابقة
فرق ترجمة البيانات المالية

_________
_________
_________
_________
12,127,839
392,429
1,526,818
1,868,236
========
========
========
========
"إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القائمة"

272,661
-

1,595,575

دينار أردني
1,868,236
149,066
_________
2,017,302
========

احتياطي اختياري

أرباح محتفظ بها

المجموع

قائمة د
البيان

بنود الدخل
الشامل األخرى

قائمة التغير في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في  31كانون األول 2020

بيت جاال – فلسطين

شركة مساهمة عامة

شركة بيت جاال لصناعة األدوية

8
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شركة بيت جاال لصناعة األدوية
شركة مساهمة عامة
بيت جاال  -فلسطين

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31كانون األول 2020
2019
دينار أردني
1,486,311

2020
دينار أردني
881,971

708,172
2,592
139,879
178,660
)(9,512

925,325
)(11,689
)(851
143,143
173,182
1,186

()912,251
()263,057
40,196
128,261
51,395
()57,974
()37,703

)(535,014
340,531
138,351
71,692
111,705
)(193,159
)(124,323

إيضاح البيان
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي ربح السنة قبل الضريبة – بيان ب
تعديالت لتسوية صافي الربح لصافي التدفق النقدي
بنود ال تتطلب تدفقات نقدية
استهالك الموجودات الثابتة
()7
) (12إطفاء إيرادات مؤجلة
أرباح بيع أصول
( )13مخصص مكافأة نهاية الخدمة
فرق ترجمة البيانات المالية
تعديالت سنوات سابقة
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
) الزيادة( النقص في الذمم المدينة
(الزيادة) النقص في البضاعة
ً
(النقص) في المصاريف المدفوعة مقدما واألرصدة المدينة األخرى
الزيادة في الذمم الدائنة
الزيادة في المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى
تسوية ضريبة الدخل وأخرى
( )13تعويضات مدفوعة للموظفين

__________ __________
1,922,050
1,454,969
__________ __________
((1,611,912) )1,079,891
)(406,831
)(156,335
977
__________ __________
)(2,017,766) (1,236,226
__________ __________
287,513
159,336
)(1,050,000) (1,050,000
__________ __________
)(762,487
()890,664
__________ __________
)(858,203
)(671,921

صافي التدفقات النقدية الواردة من األنشطة التشغيلية
()7

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
إضافات الموجودات الثابتة
أصول ثابتة قيد التركيب
العائد من بيع أصول ثابتة
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
القرض
توزيعات أرباح
مجموع التدفقات النقدية (المستخدمة في) األنشطة التمويلية
صافي (النقص) في النقد والنقد المعادل خالل السنة
رصيد النقد والنقد المعادل أول السنة

1,000,699
1,672,620
__________ __________
رصيد النقد والنقد المعادل آخر السنة
()3
142,496
1,000,699
========= =========
"إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القائمة"
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قائمة ه

10

شركة بيت جاال لصناعة األدوية المساهمة العامة المحدودة
شركة مساهمة عامة
بيت جاال – فلسطين

إيضاحات حول القوائم المالية

 .1التأسيس وطبيعة النشاط:
 تأسست شركة بيت جاال لصناعة األدوية كشركة مساهمة خصوصية في بيت جاال بتاريخ 1970/9/15
وسجلت في سجل الشركات المساهمة تحت رقم  ،14وغايات الشركة تتمثل فيي صيناعة األدويية وميواد
التجميييل والكيماويييات والعالجييات البيطرييية والزراعييية ومبيييدات الحشييرات ومييواد التنظيييف واألسييمدة
الكيماويييية وتسييييويقها وتصييييديرها وتوزيعهيييا واسييييتيرادها واالتجييييار بهييييا .تيييم توقيييييع اتفاقييييية بتيييياريخ
 1998/4/22مع شركة سختيان إخوان ومقرها نابلس بحيث يكون الموزع الوحيد لمنتجات الشيركة فيي
محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.
 تم تحويل الشركة من شركة مساهمة خصوصية إلى شركة مساهمة عامية وسيجلت فيي سيجل الشيركات
المسيياهمة تحييت رقييم  ،562601369وتييم أخييذ الموافقييات الالزميية لييذلك وتييم إعييادة هيكليية رأس المييال
ليصييبح  10,000,000دينييار أردنييي مقسييمة إلييى  10,000,000سييهم قيميية السييهم الواحييد دينييار أردنييي
حيث أصبح رأس المال  5,350,000سهم للمساهمين الحالين و 4,650,000سهم لالكتتاب العيام وذليك
استنادا إلى شهادة التسجيل الصادرة عن مراقب الشركات بتاريخ .2015/2/3
 بلغ عدد الموظفين  225موظفا ً كما في  229( 2020/12/31موظفا ً كما في .)2019/12/31
 تم اعتماد القوائم المالية من قبل إدارة الشركة بتاريخ  29آذار .2021
 .2السياسات المحاسبية الهامة:
أ .تم عرض القوائم المالية المرفقة وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتفسيرات ذات العالقة
الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،وفيما يلي ملخصا ألهم السياسات
المحاسبية المتبعة.
تم إعداد القوائم المالية وفقا ألساس التكلفة التاريخية ويتم تعديل هذا األساس بالنسبة لبعض األصول
كما هو موضح أدناه.
ب .التغييرات في السياسات المحاسبية
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية متفقة مع تلك التي اتبعت في إعداد القواتم
المالية للسنة المنتهية في  31كانون األول  ، 2019باستثناء أن الشركة قامت بتطبيق التعديالت التالية
اعتبارا من  1كانون الثاني : 2020
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1ومعيار المحاسبة الدولي رقم (  :) 8تعريف
"الجوهري"
أصدر المجلس الدولي للمحاسبة تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (- )1عرض القوائم المالية
ومعيار المحاسبة الدولي رقم (- )8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية
لتوحيد تعريف ما هو "جوهري" ضمن المعايير كافة وتوضيح جوانب معينة من التعريف .ينص
التعريف الجديد على أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا نتج عن حذفها أو إغفالها أو اخفاءها ،تأثير
بشكل معقول على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية لألغراض العامة على
أساس تلك القوائم المالية ،والتي توفر معلومات مالية محددة حول المنشاة".
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية للشركة.
تعديل معدالت الفائدة على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9ومعيار التقارير المالية الدولي رقم
()7
إن تعديالت معايير معدالت الفائدة لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9ومعبار التقارير المالية
الدولي رقم ( )7تشمل عدد من عمليات اإلعفاءات التي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر
بشكل مباشر بتعديل معايير معدالت الفائدة .تتأثر عالقة التحوط إذا أدى التعديل إلى حالة من عدم
التيقن بشأن توقيت و  /أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار ،لبند التحوط أو أداة التحوط .نتيجة
لهذا التعديل ،قد يكون هناك عدم تيقن حول توقيت و  /أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار ،
لبند التحوط أو أداة التحوط ،خالل الفترة السابقة الستبدال معيار معدل الفائدة الحالي بسعر فائدة خالي
من المخاطر ( .)RFRقد يؤدي ذلك إلى عدم التيقن فيما إذا كانت المعاملة المتوقعة محتملة للغاية وما
إذا كان من المتوقع أن تكون عالقة التحوط فعالة للغاية.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية للشركة.
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تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )16اإليجارات"  -تخفيضات او تأجيالت اإليجار
المتعلقة بوباء – 19 COVID
قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية بتاريخ  28أيار  2020بإصدار تعديالت على معيار التقارير
المالية الدولي رقم (" )16اإليجارات" والتي تتعلق بتخفيضات او تأجيالت اإليجار الناتجة عن وباء
 .COVID-19تمنح هذه التعديالت إعفاءات للمستأجر من تطبيق متطلبات معيار التقارير المالية
الدولي رقم ( )16حول التعديالت المحاسبية لعقود اإليجار على تخفيضات او تأجيالت اإليجار الناتجة
بشكل مباشر عن وباء  ،COVID-19يتعلق هذا التعديل بتخفيض لدفعات اإليجار المستحقة قبل 30
حزيران | .202كحل عملي ،يجوز للمستأجر اختيار عدم اعتبار تخفيضات او تأجيالت اإليجار الناتجة
عن وباء  COVID-19كتعديل على عقد اإليجار.
تم تطبيق هذه التعديالت اعتبارا من  1حزيران  ،2020مع السماح بالتطبيق المبكر .لم ينتج عن تطبيق
هذه التعديالت أثر جوهري على القوائم المالية لدى الشركة.
 3.2معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد
إن المعايير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد حتى تاريخ القوائم
المالية مدرجة أدناه ،وستقوم الشركة بتطبيق هذه التعديالت ابتدا ًء من تاريخ التطبيق االلزامي:
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )17عقود التأمين
يقدم المعيار نموذجا ً شامالً لالعتراف والقياس والعرض واإليضاحات المتعلقة بعقود التأمين .ويحل
هذا المعيار محل معيار التقارير المالية الدولي رقم (- )4عقود التأمين .ينطبق المعيار على جميع أنواع
عقود التأمين (مثل عقود الحياة وغيرها من عقود التأمين المباشرة وعقود إعادة التأمين (دون النظر
للمنشأة المصدرة لعقد التأمين ،كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات المالية التي تحمل خاصية
المشاركة .إن اإلطار العام للمعيار يتضمن استخدام طريقة الرسوم المتغيرة وطريقة توزيع األقساط.
سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من ا كانون الثاني  2023مع ارقام المقارنة ،مع السماح بالتطبيق
المبكر شريطة أن المنشاة طبقت معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9ومعيار التقارير المالية الدولي
رقم ( )15قبل أو مع تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (.)17
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( :)1تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة
قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل كانون الثاني  2020بإصدار تعديالت على فقرات ()69
الى ( )76من معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير
المتداولة ،توضح هذه التعديالت:
-

تعريف الحق لتأجيل التسوية،
الحق لتأجيل التسوية يجب أن يكون موجود عند تاريخ إعداد القوائم المالية،
إن التصنيف ال يتأثر باحتمالية المنشأة ممارسة حقها في التأجيل،
وفي حال كانت الم شتقات المتضمنة في المطلوبات القابلة للتحويل في حد ذاتها أداة حقوق ملكية عند اذ
ال تؤثر شروط المطلوبات على تصنيفها.
سيتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتبارا من  1كانون الثاني .2023
الممتلكات واآلالت والمعدات :المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني  -تعديالت على معيار
المحاسبية الدولي رقم ()16
قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل أيار  2020بإصدار تعديالت على معيار المحاسبة الدولي
رقم ( )16الممتلكات واآلالت والمعدات :المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني والذي يمنع
المنشئات من تخفيض كلفة الممتلكات واآلالت والمعدات بقيمة المبالغ المتحصلة من بيع منتج تم إنتاجه
في الفترة خالل إحضار األصل إلى الموقع وتجهيزه للحالة الالزمة للعمل بالطريقة المقصودة التي
تحددها اإلدارة .وفقا لذلك يجب على المنشاة االعتراف بالمبالغ المتحصلة من بيع هذه المنتجات وتكلفة
إنتاجها في األرباح أو الخسائر.
سيتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتبارا ً من  1كانون الثاني  2022على بنود الممتلكات واآلالت
والمعدات والتي تم البدء باستخدامها في بداية اول فترة مالية تم عرضها في السنة المالية التي تطبق
فيها التعديالت للمرة األولى.
من غير المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية للشركة.
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العقود الخاسرة -كلفة التزامات العقود -تعديالت على معار المحاسبة الدولي رقم ()37
قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل أيار  ،2020بإصدار تعديالت على معيار المحاسبة
الدولي رقم ( )37والتي تحدد التكاليف التي يجب على المنشأة أن تأخذها بعين االعتبار عند تقييم ما إذا
كان العقد خاسراً أو سينتج عنه خسارة.
تطبق التعديالت طريقة "التكلفة المباشرة" .إن التكاليف المباشرة المتعلقة بعقود بيع البضائع أو
الخدمات تتضمن كال من التكاليف اإلضافية والتكاليف الموزعة المتعلقة بأنشطة العقد بشكل مباشر.
ال تتعلق المصاريف اإلدارية والعمومية بالعقود بشكل مباشر ولذلك يتم استبعادها إال إذا تم تحميلها الى
الطرف االخر بموجب شروط العقد.
سيتم تطبيق التعديالت اعتبارا من  1كانون الثاني  .2022تطبق هذه التعديالت على العقود التي لم يتم
الوفاء بجميع شروطها كما في بداية السنة المالية التي تطبق فيها التعديالت للمرة األولى.
من غير المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية للشركة.
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9األدوات المالية -اختبار "  "% 10إللغاء االعتراف
بالمطلوبات المالية
كجزء من التحسينات على معالجة معايير التقارير المالية الدولية لألعوام من  ،2020-2018أصدر
مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديال على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( .)9يوضح التعديل
الرسوم التي تأخذها الشركة بعين االعتبار عند تقييم ما إذا كانت شروط المطلوبات المالية الجديدة أو
المعدلة تختلف اختالفا جوهريا عن شروط المطلوبات المالية األصلية .تشمل هذه الرسوم فقط تلك
المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض والمقرض ،بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل
المقترض أو المقرض نيابة عن اآلخر.
تقوم الشركة بتطبيق التع ديل على المطلوبات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية السنة
المالية التي تطبق فيها الشركة التعديل.
سيتم تطبيق هذه التعديالت اعتبارا من  1كانون الثاني  ،2022مع السماح بالتطبيق المبكر.
من غير المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الشركة.
ج .األسس والتقديرات
إن إعداد القوائم المالية وفقا ً لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدام عدة تقديرات وإفتراضات
محاسبية تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات وعرض اإللتزامات
المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية .نظرا ً الستخدام هذه التقديرات واإلفتراضات ،قد تختلف النتائج
الفعلية عن التقديرات ،وقد يستدعي ذلك تعديل القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات في المستقبل.
فيما يلي تفاصيل اإلجتهادات الجوهرية التي قامت بها الشركة:
موجودات غير ملموسة
يتم اطفاء موجودات غير ملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على العمر االنتاجي المقدر .ويتم مراجعة
فترة اإلطفاء مع العمر االنتاجي المحدد في نهاية كل عام.
وفي حالة وجود تغيرات في المعاملة المحاسبية يتم اعتبارها على أنها تغيرات في التقديرات المحاسبية.
تحقق المصاريف
يتم قيد المصاريف عند حدوثها وفقا ً لمبدأ االستحقاق.
الذمم التجارية المدينة:
تظهر الذمم التجارية المدينة بقيمة الفواتير (المطالبات) مطروحا منها أي مخصص للذمم المدينة
المشكوك في تحصيلها.
يتم أخذ مخصص للذمم المشكوك في تحصيلها عندما يتوفر مؤشر على عدم قابليتها للتحصيل.
يتم شطب الذمم المدينة في نفس الفترة التي يثبت فيها عدم قابليتها للتحصيل.
الذمم المدينة األخرى:
يتم أخذ مخصص للذمم المدينة المشكوك في تحصيلها عندما يتوفر مؤشر على عدم قابليتها للتحصيل.
يتم شطب الذمم المدينة في نفس الفترة التي يثبت فيها عدم قابليتها للتحصيل.
ذمم دائنة ومستحقات
يتم إثبات المطلوبات للمبالغ مستحقة السداد في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت
أو لم تتم المطالبة بها من قبل المورد.
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المخزون (البضاعة الجاهزة):
 يتم إظهار البضاعة الجاهزة بالتكلفة على أساس تكلفة المواد الخام مضافا ً إليها نسبة من
المصاريف الصناعية ويتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة الوارد أوالً صادر أوالً.
 يقيّم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل.
 تشمل تكلفة المخزون كافة تكاليف الشراء وتكاليف التحويل والتكاليف األخرى المتكبدة في سبيل
إحضار المخزون ووضعه في حالته ومكانه الحاليين.
 يتم تعريف صافي القيمة العادلة للتحقق بأنها السعر المقدر للبيع في سياق النشاط العادي مطروحا ً
منه التكاليف الضرورية إلتمام عملية البيع.
المواد الخام ومواد التعبئة:
ييتم إظهيار البضياعة ميين الميواد الخيام وميواد التعبئيية بالتكلفية الفعليية أو السيوق أيهميا أقيل ،وييتم تحديييد
التكلفة باستخدام طريقة الوارد أوالً صادر أوالً.
البضاعة تحت التصنيع:
يتم تقييم البضاعة تحت التصنيع بسيعر تكلفية الميواد الخيام وميواد التعبئية المسيتعملة مضيافا ً إليهيا أجيور
التشغيل المباشرة ونسبة من المصاريف الصناعية مقارنة مع نسبة تمام الصنع لهذه البضاعة.
الممتلكات واآلالت والمعدات:
يتم تسجيل الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة مطروحا ً منها أي استهالك متراكم وأية خسائر
متراكمة النخفاض القيمة ،وال يتم احتساب استهالك على األراضي.
تستخدم الشركة طريقة القسط الثابت في استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات على مدى عمرها
اإلنتاجي باستخدام النسب السنوية التالية:
%7 - %2
االبنية
%50 - %7
ماكينات وآالت
%30 -%10
أجهــزة وادوات مخبرية
%50 - %4
األثاث المكتبي
%10 - %4
أجهزة تكييف وتهوية
%50 - %10
أجهزة كمبيوتر
%15-%7
السيارات
%30 - %7
أخرى
يتم دراسة تدني القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف
تشير إلى عدم توافر إمكانية استرداد قيمتها الدفترية .عند وجود أحد هذه األدلة وعندما تزيد القيمة
الدفترية عن القيمة المتوقع استردادها ،يتم تخفيض القيمة الدفترية للقيمة المتوقع استردادها وهي القيمة
العادلة بعد تنزيل مصاريف البيع أو "القيمة في االستخدام" ،أيهما أعلى.
يتم احتساب ورسملة التكاليف المتكبدة الستبدال مكونات اآلالت والمعدات التي يتم التعامل معها بشكل
منفصل ،كما يتم شطب القيمة الدفترية ألي جزء مستبدل .يتم رسملة النفقات األخرى الالحقة فقط عند
زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية المتعلقة باآلالت والمعدات .يتم إثبات جميع النفقات األخرى في
قائمة الدخل.
المخصصات:
يتم االعتراف بمبلغ المخصص عندما يكون على الشركة التزام قانوني أو متوقع ناتج عن حدث سابق
على أن تكون كلفة تسوية االلتزام محتمله ويمكن قياسها بموثوقية.
التطوير:
تقييوم اإلدارة بقيييد اإلنفيياق علييى التطييوير والمدفوعيية لجهييات خارجييية للقيييام بدراسييات كيماوييية تتعلييق
بأصناف جديدة سوف يتم إنتاجها وطرحها في السوق كأصل غير ملموس وفقا ً للمعايير الدولية للتقيارير
المالية ،ويتم إطفاء اإلنفاق على التطوير بنسبة ثابتة وبمعدل  %20سينويا ً ونتيجية فشيل تليك الدراسية تيم
وقفها وإقفال الرصيد في قائمة الدخل.
مخصص مكافأة نهاية الخدمة:
يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمية للميوظفين لمواجهية االلتزاميات القانونيية والتعاقديية الخاصية
بنهاية خدمة الموظفين عن فترة الخدمة المتراكمة ،وقد تم احتساب هذه المكافأة كما يلي:
ثلث الراتب الشهري للموظفين الذين امضوا أقل من خمس سنوات في العمل
ثلثا الراتب الشهري للموظفين الذين امضوا أكثر من خمس سنوات وأقل من  10سنوات في العمل
راتب شهر كامل للموظفين الذين امضوا أكثر من عشر سنوات في العمل.
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مييوظفي الدعاييية يييتم اضييافة متوسييط العمييوالت السيينوية التييي يتقاضييونها خييال السيينة علييى الراتييب
الشهري.
ضريبة الدخل:
تسييتخدم الشييركة طريقيية تقييديرات معينيية لتحديييد احتسيياب ضييريبة الييدخل وذلييك وفقييا للقييوانين واألنظميية
المعمييول بهييا فييي أراضييي دوليية فلسييطين (إيضيياح رقييم  )12وتعتقييد إدارة الشييركة بييان هييذه التقييديرات
واالقتراحات معقولة.
االحتياطي القانوني واالحتياطي االختياري:
 استنادا ً إلى قانون الشركات رقم  12لسنة  1964وإلى النظام الداخلي للشركة ،يجب اقتطاع %10
من صافي األرباح السنوية احتياطي إجباري (قانوني) ،وال يجوز وقف هذا االقتطياع قبيل أن يبليغ
مجموع المبالغ المتجمعة لهذا الحسياب ميا يعيادل نصيف رأس ميال الشيركة حسيب النظيام اليداخلي
للشركة ويجب وقف هذا االقتطاع متى بلغ رصيد االحتياطي اإلجباري رأس مال الشركة.
 ويجوز للهيئة العامة بنا ًء على اقتراح مجليس اإلدارة أن تقيوم باقتطياع جيزء مين األربياح الصيافية
بحساب احتياطي اختياري على أال يزيد المبلغ المقرر سنويا ً عن  %20من األربياح الصيافية لتليك
السنة وعلى أال يتجياوز مجميوع المبيالغ المقتطعية فيي حسياب االحتيياطي االختيياري نصيف رأس
مال الشركة.
االعتراف باإليرادات:
 تتحقق اإليرادات من المبيعات عند انتقال أخطار ومنافع الملكية للعميل وتوفير إمكانية تحدييد مبليغ
اإليييراد بشييكل موضييوعي مييع عييدم االحتفيياظ بعالقييات إدارييية مسييتمرة إلييى الحييد المييرتبط بوجييود
الملكية وال بالرقابة الفعالة على البضائع المباعة.
 تقييوم الشييركة ببيييع منتجاتهييا إلييى أسييواق التصييدير وإلييى األطييراف ذات العالقيية (شييركة سييختيان
إخوان) كموزع وحيد للشركة على أساس سعر البيع مطروحا ً منه نسبة ( %12.5إيضياحي  -4ب
و -17ب).
ترجمة العمالت األجنبية:
يتم تسجيل القوائم المالية بالسجالت المحاسيبية بالشييقل الجدييد ،وييتم تحوييل العملييات الماليية بيالعمالت
األخرى حسب سعر الصرف السائد وقت حيدوث العمليية ،وفيي نهايية السينة الماليية ييتم تحوييل أرصيدة
الموجودات والمطلوبات المتداولة بالعمالت األخرى إلى الشييقل الجدييد حسيب أسيعار الصيرف السيائدة
في نهاية السنة ،ويتم قي د الفروقيات الناتجية عين تحوييل العميالت األخيرى ضيمن نتيائج السينة فيي قائمية
الدخل ،وكانت أسعار العمالت كما يلي:
2020
2019
دينار أردني
دينار أردني
شيقل
0.2203
0.2051
دوالر أمريكي
0.7090
0.7090
يورو
0.8700
0.7945
ترجمة القوائم المالية إلى عملة أخرى غير العملة الوظيفية:
تييم ترجميية القييوائم المالييية للسيينة المنتهييية فييي  31كييانون األول  2020ميين الشيييقل الجديييد إلييى الييدينار
األردني حسب األسس التالية:
تيم ترجمية الموجيودات والمطلوبييات المتداولية وأصيول ثابتيية قييد التركييب ميين الشييقل الجدييد إلييى
الييدينار األردنييي بموجييب أسييعار الصييرف السييائدة فييي  2020/12/31وذلييك بسييعر  4.540شيييقل
جديد لكل دينار أردني واحد باستثناء بضاعة آخير الميدة تيم تقييمهيا عليى متوسيط السيعر 4.8470
شيقل لكل دينار أردني.
تم إظهار رصيد أول المدة للموجودات الثابتة بالدينار األردني حسب ما ظهرت فيي القيوائم الماليية
لسنة .2019
تم إظهار إضافات األصول الثابتة حسب سعر الصرف السائد بتاريخ  2020/12/31وهو 4.540
شيقل جديد لكل دينار أردني واحد.
تم إظهار أرقام المقارنة وهي القيوائم الماليية الصيادرة باليدينار األردنيي كميا فيي  31كيانون األول
 2019بموجب أسعار الصرف التي استخدمت في عام .2019
تم ترجمة بيانات قائمة الدخل للفترة من  2020/1/1وحتى  2020/12/31حسب متوسط أسعار
الصرف خالل سنة  2020الصادرة من سلطة النقد الفلسطينية وهي  4.8470شيقل جديد لكل دينار
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التدفق النقدي:
 تم اعتماد الطريقة غير المباشرة في إعداد قائمة التدفق النقدي.
 من أجل أغراض التدفق النقدي ،يتكون بند النقد والنقد المعادل من النقيد فيي الصيندوق والحسيابات
الجارية والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية والتي تستحق خالل فتيرة ثالثية أشيهر مين تياريخ
القوائم المالية مطروحا ً منها المطلوب للبنوك الدائنة وأوراق الدفع التي تستحق خالل ثالثة أشهر.
الربح لكل سهم
يتم احتساب النصيب األساسي للسهم في األرباح من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم
العادية للشركة على المعدل المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام.
يتم احتساب الربح المخفض للسهم من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة
(بعد طرح الفوائد المتعلقة باألسهم الممتازة القابلة للتحويل) على المعدل المرجح لعدد األسهم العادية
خالل العام مضافا ً إليه المعدل المرجح لعدد األسهم العادية التي كان يجب إصدارها فيما لو تم تحويل
األسهم القابلة للتحويل إلى أسهم عادية.
 .3النقد والنقد المعادل:
يتألف هذا البند مما يلي:
2020
2019
دينار أردني
دينار أردني
533
616
)(523,421
413,745
437
3,155
6,860
138,236
339,820
142,915
__________ __________
)(175,771
698,667
__________ __________
788,844
693,559
)(470,577
)(391,527
__________ __________
142,496
1,000,699
========= =========

نقد بالصندوق
نقد لدى البنوك – دوالر
نقد لدى البنوك – دينار
نقد لدى البنوك – شيقل جديد
نقد لدى البنوك – يورو
مجموع النقد بالصندوق ولدى البنوك
شيكات برسم التحصيل تستحق خالل  3أشهر من نهاية السنة الحالية
شيكات صادرة آجلة تستحق خالل  3أشهر من نهاية السنة الحالية
اإلجمالي

 .4الذمم المدينة بالصافي:
يتألف هذا البند مما يلي:
2020
2019
دينار أردني
دينار أردني
ذمم تجارية (أطراف ذات عالقة )
3,936,261
3,090,139
ذمم تجارية اخرى
22,621
333,729
__________
__________
المجمـوع
3,958,882
3,423,868
يطرح :مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
)(23,901
)(23,901
__________
__________
الصافي
3,934,981
3,399,967
=========
=========
تعتبر شركة سختيان أخوان الموزع الوحيد لمنتجات شركة بيت جاال لصناعة األدويية بموجيب االتفاقيية
المبرمة بين الطرفين .ومن بين بنود هذه االتفاقية ما يلي:
 تعتبيير شييركة سييختيان إخييوان المييوزع الوحيييد لمنتجييات شييركة بيييت جيياال لصييناعة األدوييية فييي
محافظات الضفة الغربية وشركة نضال سختيان في قطاع غزة.
 لشركة سختيان أخوان حيق دخيول عطياءات وزارة الصيحة وعطياءات الخيدمات الطبيية العسيكرية
والعطاءات التابعة للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
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 تحصيل شييركة سييختيان أخييوان عليى نسييبة خصييم  %12.5ميين إجميالي قيميية الفيياتورة وذلييك مقابييل
جميع المبيعات للسوق المحلي والعروض والعطاءات.
 مصاريف ورواتب وعموالت رجال الدعاية والعينات الطبية المجانية تحمل على شيركة بييت جياال
لصناعة األدوية.
 سياسييات البيييع لشيييركة سييختيان إخيييوان والمتعلقيية بمنتجييات شيييركة بيييت جييياال لصييناعة األدويييية
وخصوصا ً بما يتعلق باألسعار ونسبة البونص يتم تحديدها بيالتوافق ميا بيين إدارة شيركة بييت جياال
لصناعة األدوية وإدارة شركة سختيان إخوان.
 .5البضاعة:
يتألف هذا البند مما يلي:
2020
2019
دينار أردني
دينار أردني
1,161,811
1,114,273
632,849
607,018
38,489
49,865
331,956
218,348
5,593
5,628
105,297
621,394
__________ __________
2,275,995
2,616,526
========= =========

مواد خام
مواد تعبئة
بضاعة تحت التصنيع
بضاعة جاهزة – أدوية ،تجميل
مخزون مواد البحث والتطوير
االعتمادات المستندية
المجموع

 .6المصاريف المدفوعة مقدما ً واألرصدة المدينة األخرى:
أ .يتألف هذا البند مما يلي:
2020
2019
دينار أردني
دينار أردني
مصاريف مدفوعة مقدما ً
66,286
39,153
151,212
-دفعات مقدمة للموردين
ذمم وسلف موظفين
1,796
152
تأمينات مستردة
56,512
56,313
ذمم مدينة أخرى – ب
2,060
18,175
__________ __________
المجموع
126,654
265,005
========= =========
ب .ضمن الذمم المدينة األخرى مبلغ يعادل  1,723دينار أردنيي يمثيل ميا تيم دفعيه مين أجيل تأسييس شيركة
بيت جاال في بولندا ألغراض الدخول إلى أسواق التصدير لبيع منتجات الشركة.
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4,342,851
========

)(1,682,851
_________

)(1,528,635
)(154,216
_________

6,025,702
_________

5,177,103
848,599
_________

3,719,651
========

)(3,571,649
_________

)(3,111,054
)(460,595
_________

7,291,300
_________

6,778,659
512,641
_________

ماكينات وآالت
دينار أردني

412,688
========

)(1,689,258
_________

)(1,555,892
)(133,366
_________

2,101,946
_________

1,985,327
116,619
_________

أجهــزة وادوات
مخبرية
دينار أردني

39,618
========

)(233,490
_________

)(221,286
)(12,204
_________

273,108
_________

266,428
6,680
_________

األثاث المكتبي
دينار أردني

824,371
========

)(1,657,963
_________

)(1,552,676
)(105,287
_________

2,482,334
_________

2,377,408
104,926
_________

أجهزة تكييف
وتهوية
دينار أردني

31/12/2019
824,732
45,142
429,435
3,667,605
3,648,468
======== ========
======== ========= =======
إن األراضي والمباني المقامة عليها مرهونة لصالح البنك العربي مقابل القرض المتناقص الممنوح للشركة – إيضاح .9

صافي القيمة الدفترية
31/12/2020

الرصيد كما في
2020/12/31

االستهالك المتراكم
الرصيد كما في
2019/12/31
إضافات
االستبعادات

الرصيد كما في
2020/12/31

البيان
الرصيد كما في
2019/12/31
إضافات
االستبعادات

األرض واالبنية
دينار أردني

 .7الموجودات الثابتة:
يتألف هذا البند مما يلي:

17

68,570
========

53,493
========

)(193,766
_________

)(166,791
)(26,975
_________

247,259
_________

235,361
11,898
_________

أجهزة كمبيوتر
دينار أردني

43,190
========

35,549
========

)(26,692
_________

)(26,738
)(7,515
7,561
_________

62,241
_________

69,928
)(7,687
_________

السيارات
دينار أردني

135,377
========

120,759
========

)(351,479
_________

)(341,186
)(25,167
14,874
_________

472,238
_________

476,563
10,549
)(14,874
_________

أخرى
دينار أردني

8,862,519
=========

9,548,980
========

)(9,407,148
_________

)(8,504,258
)(925,325
22,435
_________

18,956,128
_________

17,366,777
1,611,912
)(22,561
_________

دينار أردني

المجموع
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 .8موجودات غير ملموسة وأصول ثابتة قيد التركيب:
يتألف هذا البند مما يلي:
2020
2019
دينار أردني
دينار أردني
دراسات بحث وتطوير
17,412
38,308
االنشاءات والمشاريع قيد لتنفيذ
602,790
175,063
__________ __________
المجموع
620,202
213,371
========= =========
 .9القرض:
يتألف هذا البند مما يلي:
2020
2019
دينار أردني
دينار أردني
أقساط قرض قصيرة األجل – ب
348,014
317,815
أقساط قرض طويلة األجل – ب
1,856,676
1,599,362
__________
__________
المجموع
2,204,690
1,917,177
=========
=========
حصلت الشركة على قرض بمبلغ  2,000,000يورو بتياريخ  2014/9/4لغايية تموييل ميا نسيبته %65
من كلفة شراء وتركيب خطوط إنتاج جديدة لقطرات العيون واالنبوالت واألدوية المعقمية بكلفية إجماليية
متوقعة بمبلغ  3,100,000يورو وتصرف من قبل البنك العربي على دفعات  1,800,000يورو تسيديد
اعتميياد األجهييزة والمعييدات بمشييروع قطييرات العيييون واألدوييية المعقميية عنييد ورود المسييتندات وبعموليية
 %1.25سيينويا ً ودفعييات  200,000يييورو بموجييب حييواالت لمييوردين داخليييين وخييارجيين ،بفائييدة 2.5
اليبييور شييهر لليييورو تحتسييب علييى أسيياس الرصيييد اليييومي وتييدفع شييهريا ً بييدون عموليية ويسييدد القييرض
بموجب  60قسط شهري متتالي ومتساوي بقيمة  33,333يورو باسيتثناء القسيط األخيير بمبليغ 33,353
يورو وتضاف قيمة الفوائد المدينة على األقسياط الشيهرية عليى أن يكيون تياريخ أول قسيط ،2016/4/1
وقد تم الحقا تعديل اتفاقية القرض بحيث أصبح تاريخ أول قسط للقرض اعتبارا من .2017/2/1
حصلت الشيركة عليى قيرض بمبليغ  2,700,000ييورو بتياريخ  2017/5/21بسيعر فائيدة اليبيور شيهر
لليييورو اهييامش فائييدة بنسييبة  % 2.75وبحييد أدنييى  % 3.5لسييعر الفائييدة بحيييث ال يقييل سييعر الاليبييور
لليييورو عيين صييفر ويسييدد القييرض بموجييب  60قسييط شييهري متتييالي ومتسيياوي بقيميية  45,000يييورو
ويستحق القسط األول بعد انتهاء فترة السحب ( 18شهرا من تياريخ توقييع العقيود وفتيرة سيماح  6أشيهر
من تاريخ السحب) وتضاف قيمة الفوائد المدينة على األقساط الشهرية.
يستخدم هيذا القيرض فيي تموييل  %90مين الكلفية اإلجماليية لتوسيعة المصينع وتحسيين وتطيوير خطيوط
اإلنتاج المقدرة بمبلغ  3,000,000يورو.
 الضمانات على القرض :اإلبقاء على كافة الضمانات المقدمة من الشركة لصالح العميل وهي رهين
عقاري من الدرجة األوليى قيمية سيند اليرهن  865,000دينيار أردنيي و 1,383,000دينيار أردنيي
من الدرجة الثانية باإلضافة إلى بوليصة تأمين شيامل عليى موجيودات المصينع بقيمية 9,615,000
دوالر أمريكي مجيرة لصالح البنك العربي.
 .10المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى:
يتألف هذا البند مما يلي:
2020
2019
دينار أردني
دينار أردني
اجازات مستحقة
23,005
21,422
مصاريف مستحقة
311,975
292,374
ذمم موظفين
27,855
11,253
مستحقات للمساهمين عن توزيعات أرباح
31,007
8,547
ضريبة القيمة المضافة
65,274
12,702
ذمم دائنة أخرى
-1,113
__________ __________
المجموع
459,116
347,411
========= =========
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 .11مخصص ضريبة الدخل:
أ .يتألف هذا البند مما يلي:
2020
2019
دينار أردني
دينار أردني
سلفيات ضريبة الدخل
)(371,953
)(223,293
__________
__________
سلفيات ضريبة الدخل
)(371,953
)(223,293
رصيد ضريبة الدخل اول المدة
144,760
49,536
وفر ضريبي نتيجة الدفع المبكر
16,716
مخصص الضرائب للسنة الحالية – ب
136,644
123,007
__________
__________
مخصص ضريبة الدخل
281,404
189,259
__________
__________
المجموع
)(90,549
()34,034
=========
=========
ب .يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل مين قبيل إدارة الشيركة عليى األربياح الصيافية للسينة الحاليية حسيب
قانون ضريبة الدخل الساري فلسطين ،وقد حصلت الشيركة عليى إعفياء ضيريبي بموجيب قيانون تشيجيع
االستثمار حيث أصبحت تخضيع لضيريبة بنسيبة  %50مين الضيريبة المقيدرة لميدة  8سينوات ابتيدا ًء مين
 2007/1/1وتيم احتسياب الضيريبة بنسيبة  %15وتييم احتسياب الضيريبة المسيتحقة للشيركة بواقييع %50
لحصييول الشييركة علييى إعفيياء اسييتثماري بنسييبة  %50ميين الضييريبة المقييدرة وبتيياريخ 2007/11/22
حصلت الشركة على كتاب من الهيئة العامة لالستثمار بتمديد اإلعفاء من ضريبة الدخل للمشيروع ولميدة
 5سنوات أخرى وذلك حتى نهاية .2019/12/31
2020
2019
دينار أردني
دينار أردني
ربح السنة
881,971
1,486,311
يضاف :مخصص نهاية الخدمة الغير مدفوعة
143,143
139,879
يطرح :مخصص نهاية الخدمة المدفوعة خالل السنة
)(124,323
)(37,703
يطرح صافي الوفر الضريبي نتيجة الدفع المبكر للسلفيات
)(4,923
_________
_________
الربح الخاضع للضريبة
900,791
1,583,564
_________
_________
الضريبة
136,644
123,007
========
========
 .12إيرادات مؤجلة بعد اإلطفاء:
يتألف هذا البند مما يلي:
2020
2019
دينار أردني
دينار أردني
539,200
539,200
)(504,132
)(492,716
_________ _________
35,068
46,484
======== ========
 .13مخصص مكافأة نهاية الخدمة:
يتألف هذا البند مما يلي:
2020
2019
دينار أردني
دينار أردني
802,617
700,441
143,143
139,879
)(124,323
)(37,703
________
________
821,437
802,617
=======
=======
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إجمالي اإليرادات المؤجلة
مجموع اإلطفاء حتى نهاية السنة المالية
المجموع

رصيد أول السنة
المقيد على المصاريف
مدفوعات خالل السنة
المجموع
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 .14رأس المال:
تم تحويل الشركة من شركة مساهمة خصوصية إلى شيركة مسياهمة عامية وتيم أخيذ الموافقيات الالزمية
لذلك وتم إعادة هيكلة رأس الميال ليصيبح  10,000,000دينيار أردنيي مقسيمة إليى  10,000,000سيهم
قيمييية السيييهم الواحيييد دينيييار أردنيييي حييييث أصيييبح رأس الميييال  5,350,000سيييهم للمسييياهمين الحيييالين
و 4,650,000سيهم لالكتتياب العيام وذليك اسيتنادا إلييى شيهادة التسيجيل الصيادرة عين مراقيب الشييركات
بتاريخ .2013/6/11
قررت الهيئة العامية للشيركة المصيادقة عليى توصيية مجليس اإلدارة بتوزييع أربياح بقيمية 1,971,000
دينار أردني منها  321,000دينار أردني نقدا ً بنسبة  %6من القيمة االسمية للسهم و 1,650,000دينيار
أردني كزيادة فيي رأس ميال الشيركة عليى شيكل أسيهم مجانيية بنسيبة  %30.8مين رأس الميال الميدفوع
بتاريخ  2016/5/4ليصبح إجمالي رأس الميال الميدفوع  7,000,000دينيار أردنيي كميا فيي  31كيانون
األول  2020موضحة كما يلي:
دينار أردني
5,350,000
رأس المال كما في 2015/12/31
زيادة رأس مال الشركة بتاريخ  2016/5/5بموجب قرار
1,650,000
الهيئة العامة للشركة
__________
7,000,000
الرصيد في  31كانون األول 2020
=========
7,000,000
الرصيد في  31كانون األول 2019
=========
 .15االحتياطي القانوني واالحتياطي االختياري:
 استناداً إلى قانون الشركات رقم  12لسنة  1964وإلى النظام الداخلي للشيركة ،يجيب اقتطياع  %10مينصافي األرباح السنوية احتياطي إجباري (قانوني) ،وال يجوز وقف هيذا االقتطياع قبيل أن يبليغ مجميوع
المبالغ المتجمعة لهذا الحساب ما يعادل نصف رأس مال الشيركة حسيب النظيام اليداخلي للشيركة ويجيب
وقف هذا االقتطاع متى بلغ رصيد االحتياطي اإلجباري رأس مال الشركة.
 ويجوز للهيئة العامة بنا ًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تقوم باقتطاع جزء من األرباح الصافية بحسياباحتياطي اختياري على أال يزيد المبلغ المقرر سنويا ً عن  %20من األربياح الصيافية لتليك السينة وعليى
أال يتجاوز مجموع المبالغ المقتطعة في حساب االحتياطي االختياري نصف رأس مال الشركة.
 .16المبيعات:
أ .مبيعات الشركة موزعة على السوق المحلي والتصدير:
2020
2019
دينار أردني
دينار أردني
6,895,453
6,897,151
مبيعات في السوق المحلي
1,794,161
1,917,135
مبيعات التصدير
__________
__________
8,689,614
8,814,286
المجموع
=========
=========
ب .إن ما نسبته  %78.25من مبيعات شركة بيت جاال لصناعة األدويية للعيام  2020تمثيل مبيعيات لشيركة
سختيان إخوان بموجب االتفاقية المبرمة بين الطرفين باعتبار أن شركة سيختيان إخيوان تعتبير الميوزع
الوحيد لمنتجات الفريق األول (شركة بيت جاال لصناعة األدوية) في محافظيات الضيفة الغربيية وقطياع
غزة – إيضاح  – 4ب .والنسبة الباقية تمثل مبيعات الشركة في أسواق التصدير.
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 .17تكلفة المبيعات:
أ .يتألف هذا البند مما يلي:
2020
2019
دينار أردني
دينار أردني
1,119,902
1,181,887
1,765,046
1,714,265
)(1,167,404
)(1,119,902
__________ __________
1,717,544
1,776,250
__________ __________
607,018
553,380
991,484
1,011,392
)(632,849
)(607,018
__________ __________
965,653
957,754
__________ __________
2,683,197
2,734,004
__________ __________
49,865
112,362
695,490
660,797
2,832,020
2,424,466
)(38,489
)(49,865
__________ __________
6,222,083
5,881,764
__________
183,017
)(218,348
__________
5,846,433
=========

__________
218,348
)(331,956
__________
6,108,475
=========

ب .المصاريف الصناعية المباشرة:
يتألف هذا البند مما يلي:
2020
2019
دينار أردني
دينار أردني
654,306
619,954
41,184
40,843
__________
__________
695,490
660,797
=========
=========
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مواد خام أول السنة
مشتريات مواد خام
مواد خام آخر السنة
المواد الخام المستخدمة في اإلنتاج
مواد تعبئة أول السنة
مشتريات مواد تعبئة
مواد تعبئة آخر السنة
مواد التعبئة المستخدمة في اإلنتاج
مجموع المواد الخام ومواد التعبئة المستخدمة في اإلنتاج
بضاعة تحت التصنيع أول السنة
مصاريف صناعية مباشرة – ب
مصاريف صناعية غير مباشرة – ج
بضاعة تحت التصنيع آخر السنة
تكلفة بضاعة مصنعة
بضاعة جاهزة أول المدة
مشتريات بضاعة جاهزة
بضاعة جاهزة آخر السنة
تكلفة المبيعات

رواتب وأجور صناعية
مكافأة نهاية الخدمة
المجموع
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ج .المصاريف الصناعية غير المباشرة:
يتألف هذا البند مما يلي:
2020
2019
دينار أردني
دينار أردني
902,900
836,922
60,056
54,130
81,994
30,162
5,365
6,421
182,857
181,392
10,320
43,717
454,708
394,523
4,001
2,198
17,819
1,348
38,249
32,885
55,023
42,475
39,502
36,477
6,596
-6,586
5,453
17,823
4,069
892,302
8,521
16,547
683,949
6,963
18,573
20,706
4,373
3,530
21,463
2,698
2,695
3,300
2,586
1,053
7,921
1,122
1,023
-1,190
__________
__________
2,832,020
2,424,466
=========
=========
 .18مصاريف البيع والتوزيع:
يتألف هذا البند مما يلي:
2020
2019
دينار أردني
دينار أردني
456,618
409,641
147,072
91,762
27,400
25,236
59,390
105,735
42,209
35,603
7,497
42,384
7,909
85,211
1,190
744
45,255
1,479
144,774
138,324
53,346
65,988
8,897
19,985
12,757
7,036
1,822
13,212
31,919
20,515
354
1,041
__________
__________
1,048,409
1,063,896
=========
=========

رواتب وأجور صناعية
مكافأة نهاية الخدمة
لوازم مخبريه مستهلكة
نفقات تحليل المستحضرات
صيانة ماكينات وأجهزة
صيانة البناء
مياه وإنارة ومحروقات
مالبس مستخدمة
مواصالت للوردية الليلية
نظافة
لوازم صناعية مستهلكة
تأمين المصنع والمستخدمين
تغليف وحزم
قرطاسيه
رسوم تسجيل األصناف
استهالك موجودات ثابتة
توالف مواد جاهزة وأخرى
معايرة موازين
مصاريف أبحاث
كتب ومطبوعات علمية – مراجع واشتراكات
مصاريف مكافحة الحشرات والقوارض
مشاركة في دورات تدريبية
بريد ،برق وهاتف
طفايات حريق
اخرى
المجموع

رواتب قسم التسويق
رواتب قسم التصدير
مكافأة نهاية الخدمة
دعاية وإعالن
مصاريف نقل المبيعات
مصاريف إضافية على المبيعات
مؤتمرات وورش عمل لألطباء والصيادلة
رعاية أنشطة ثقافية واجتماعية
تبرعات ومساهمات التسويق
مصاريف قسم التصدير
خصم لمقابلة عدم إرجاع أدوية
مصاريف استهالك موجودات ثابتة
مصاريف – مكتب الدعاية – الخليل
أتعاب تدقيق وزارات الصحة
اطفاء مصاريف التكافؤ الحيوي
مشاركة في دورات تدريبية – تسويق
المجموع
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 .19المصاريف اإلدارية والعمومية:
يتألف هذا البند مما يلي:
2020
2019
دينار أردني
دينار أردني
344,761
299,261
14,503
19,670
8,442
8,977
10,268
9,903
558
494
10,312
9,391
227
940
349
662
8,665
5,724
4,823
6,390
7,345
4,603
9,228
10,066
6,115
8,658
8,284
24,126
13,031
158
1,184
38
11,097
9,600
2,893
4,288
12,915
7,847
________
________
479,328
426,468
=========
=========

رواتب إدارية
مكافأة نهاية الخدمة
قرطاسيه ومطبوعات
رخص ورسوم وضرائب
ضيافة
برق وبريد وهاتف
مواصالت وسفر
عالجات موظفين وإصابات عمل
مصاريف صيانة
مصاريف أعضاء مجلس إدارة
دعم مشاريع علمية – الجامعات الفلسطينية
اشتراكات
أتعاب واستشارات مهنية وايزو
أتعاب تدقيق حسابات
استهالك موجودات ثابتة
دورات تدريبية
كتب علمية
مصاريف تأمين صحي
أتعاب محاماة
لوازم مستهلكة إدارية وأخرى
المجموع

 .20الحصة األساسية المنخفضة للسهم من ربح السنة:
يتألف هذا البند مما يلي:
2020
2019
دينار أردني
دينار أردني
ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة
745,327
1,363,304
المعدل المرجح لعدد األسهم والمكتتب بها
7,000,000
7,000,000
__________
__________
الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة
0.106
0.195
=========
=========
 .21القيمة العادلة لألدوات المالية
تتكون األدوات المالية من الموجودات والمطلوبات المالية .تتألف الموجودات المالية من النقد والنقيد المعيادل
والييذمم المدينيية والمصيياريف مقييدما ً واألرصييدة المدينيية األخييرى ،بينمييا تتييألف المطلوبييات المالييية ميين البنييوك
الدائنة والقروض والذمم الدائنة والمصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى.
ال تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية جوهريا ً عن قيمتها الدفترية.
 .22أهداف وسياسات إدارة المخاطر
إن المخيياطر األساسييية الناتجيية عيين األدوات المالييية للشييركة هييي مخيياطر السييوق ومخيياطر العمليية ومخيياطر
التغييير فييي أسييعار الفائييدة ومخيياطر السييعر األخييرى ومخيياطر االئتمييان ومخيياطر السيييولة ومخيياطر العمييالت
األجنبية .يقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعة والموافقة على سياسات إدارة هيذه المخياطر والتيي تيتلخص بميا
يلي:
 مخاطرة السوق:
تعرف مخاطرة السوق بأنها مخاطرة تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية
بسبب التغيرات في أسعار السوق.
 مخاطرة العملة:
تعرف مخاطرة العملة بأنها مخاطرة تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية
نتيجة التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.
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 مخاطرة سعر الفائدة:
تعرف مخاطرة سعر الفائدة بأنها مخاطرة تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية
نتيجة التغيرات في معدالت الفائدة في السوق.
تخضع الشركة من خالل موجوداتها والتزاماتها المرتبطة بالفائدة إلى أخطار التغيير في أسعار الفائدة:
2020
2019
دينار أردني
دينار أردني
قروض
2,204,690
1,917,177
========= =========
 مخاطر السعر األخرى:
تعرف مخاطر السيعر األخيرى بأنهيا مخياطرة تقليب القيمية العادلية أو التيدفقات النقديية المسيتقبلية ليألداة
المالييية نتيجيية التغيييرات فييي أسييعار السييوق (غييير تلييك الناجميية عيين مخيياطرة سييعر الفائييدة أو مخيياطرة
العملة) ،سواء كان سبب التغيرات عوامل خاصة باألداة المالية أو الجهية المصيدرة لهيا أو عواميل تيؤثر
على كافة األدوات المالية المشابهة المتداولة في السوق.
إن األدوات المالية الظاهرة في المركز المالي ليست خاضعة لمخاطرة السعر األخرى.
 مخاطرة االئتمان:
تعرف مخاطرة االئتمان بأنها مخياطرة أن يخفيق أحيد أطيراف األداة الماليية فيي الوفياء بالتزاماتيه مسيببا
بذلك خسارة مالية للطرف اآلخر.
تحتفظ الشركة بالنقد لدى مؤسسات مالية ذات ائتمان مناسب.
تتعرض الشركة لمخاطر ائتمان بسبب أن أحد العمالء يمثيل  % 90مين إجميالي أرصيدة اليذمم المدينية،
كذلك األمر بسبب تعثر العمالء عن التسديد نتيجة األوضاع االقتصادية والسياسية العامة.
 مخاطرة السيولة:
تعرف مخاطرة السيولة بأنها مخاطرة أن تتعرض المنشأة إلى صعوبات في الوفاء بالتزاماتهيا المرتبطية
باألدوات المالية.
ال شيركة ليسيت خاضيعة لمخيياطرة السييولة حييث أنهيا تحييد مين هيذه المخياطر ميين خيالل الحصيول علييى
تسهيالت ائتمانية مختلفة.
 إدارة رأس المال
يتمثل الهدف الرئيسيي فيي إدارة رأس الميال فيي الحفياظ عليى نسيب رأسيمال مالئمية بشيكل ييدعم نشياط
الشركة ويعظم حقوق الملكية.
تقييوم الشييركة بييإدارة هيكليية رأس المييال وإجييراء التعييديالت الالزميية فييي ضييوء التغيييرات فييي األوضيياع
االقتصادية ،يتألف رأس مال الشركة من رأس الميال الميدفوع واألربياح الميدورة واالحتياطيات األخيرى
بمجمييوع  11,997,261دينييار أردنييي كمييا فييي  31كييانون األول  2020مقابييل  12,127,839دينييار
أردني كما في  31كانون األول .2019
 .23تركيز المخاطر في المنطقة الجغرافية:
تمارس الشركة نشاطها في أراضي دولة فلسطين ،إن عدم استقرار الوضيع السياسيي واالقتصيادي يزييد مين
خطر ممارسة الشركة لنشاطها ويؤثر سلبا ً على أداءها خصوصا ً في ظيل األوضياع التيي تخضيع لهيا منطقية
المقر الرئيسي للشركة (بيت جاال) ومناطق دولة فلسطين بشكل عام.
 .24االلتزامات الطارئة:
على الشركة بتاريخ القوائم المالية التزامات طارئة كما يلي:
2020
يورو
دوالر
شيقل
كفاالت بنكية
-10,000
84,000
اعتمادات مستنديه
106,202
355,733
-سحوبات
-854,923
--
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 .25معامالت مع أطراف ذات عالقة
يمثل هذا البند المعامالت التي تمت مع أطراف ذات عالقية والتيي تتضيمن الشيركات والمسياهمين الرئيسييين
وأعضيياء مجلييس اإلدارة واإلدارة العليييا وأييية شييركات يسيييطرون عليهييا أو لهييم القييدرة علييى التييأثير بهييا .يييتم
اعتميياد سياسييات األسييعار والشييروط المتعلقيية بالمعييامالت مييع الجهييات ذات العالقيية ميين قبييل مجلييس إدارة
الشركة.
إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في القوائم المالية هي كما يلي:
2020
2019
العالقة
دينار أردني
دينار أردني
ذمم تجارية مدينة
مساهمين رئيسيين
3,541,726
3,157,710
ذمم تجارية دائنة
مساهمين رئيسيين
172,627
-إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في قائمة الدخل هي كما يلي:
2020
2019
دينار أردني
دينار أردني
مبيعات لشركة سختيان أخوان
6,822,299
6,897,151
مبيعات لمجموعة سختيان األردن
335,581
193,850
مكافآت ورواتب اإلدارة العليا
312,897
334,236
تعويض مدفوع عن نهاية الخدمة – اإلدارة العليا
88,779
- .26أحداث كوفيد 19
تم تأكيد وجود فايروس كورونا (كوفيد  )19 -خالل شهر كانون الثاني  2020والذي انتشر الحقا ً في العديد
من البلدان حول العالم .أعلنت منظمة الصحة العالمية عن هذا الحدث على أنه وباء عالمي (جائحة) .وقد أثر
هذا الوباء على العديد من القطاعات االقتصادية خالل عام .2020
قامت إدارة الشركة بدراسة مخاطر التعرض للشركة لمثل تلك األحداث وكذلك قامت بتقييم اآلثار المتوقعة
على أعمال الشركة من أجل مراجعة وتقييم المخاطر المحتملة الناشئة عن هذا الحدث .بما يشمل مراقبة
تأثير هذا الحدث على أعمال الشركة بشكل مستمر ودراسة أثر هذا الحدث على التقديرات واالفتراضات
المستخدمة من قبل إدارة الشركة المتعلقة بمخاطر اإلئتمان والمدخالت المستخدمة إلحتساب الخسائر
المتوقعة للموجودات المالية وتقييم االستثمارات العقارية.
كما أجرت الشركة تقييم حول قدرتها على االستمرار كمنشأة مستمرة في ضمن الظروف االقتصادية
الحالية باستخدام كافة المعلومات المتاحة حول المخاطر وحالة عدم التأكد المستقبلية .تم إعداد التوقعات التي
تتناول األداء المستقبلي للشركة ورأس المال والسيولة .واألثر المتفاقم للوباء إال أنه في الوقت الراهن تشير
المعلومات الى أن الشركة لديها موارد كافية فضال عن أن موقفها المتعلق باألستمرارية لم يتأثر الى حد
كبير ولم يتغير بشكل مادي لألستمرار في مزاولة اعمال الشركة منذ بداية السنة المالية.ونتيجة لذلك فقد
أعدت هذه البيانات المالية بما يتوافق مع أساس مبدأ األستمرارية .كما خلصت إدارة الشركة الى عدم الحاجة
إلى إجراء تعديالت مادية على المطلوبات والموجودات او نتائج االعمال ضمن هذه البيانات المالية للسنة
المنتهية في  31كانون األول 2020
وستحتاج إدارة الشركة الى المتابعة بعناية لمتطلبات القياس واألعتراف بخسائر االنخفاض في قيمة
موجودات الشركة مستقبال حيث ال يزال مدى ومدة األثر االقتصادي لهذه الجائحة غير مؤكد حيث أنه
يعتمد على التطورات المستقب لية التي ال يمكن التنبؤ بها بدقة في هذا الوقت بما يشمل إجراءات االغالق
المستمر أو انتهاء اإلغالق أو اعتماد التطعيم على مستوى مناطق السلطة الفلسطينية ، .ونظرا لعدم التيقن
المستمر المتعلق باألثر االقتصادي فإنه ال يمكن إجراء تقدير موثوق لألثر المالي في الوقت الحالي على هذه
البيانات المالية المرفقة  ،ولربما قد يكون هناك تدني في قيمة موجودات الشركة وانخفاض على إجمالي
اإليرادات بما يؤثر على البيانات المالية في الفترات المالية الالحقة بعد تاريخ هذه القوائم المالية.
 .27عــــام:
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتالءم وتصنيف أرقام القوائم المالية للسنة المالية الحالية.
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