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   أعضاء مجلس اإلدارة
  السید نضال سختیان 
  رئیس مجلس االدارة

  

  مصري السید حمد جمال
  نائب رئیس مجلس االدارة

  

  السید نعیم القواسمي
  عضو مجلس ادارة 

  

  األنسة أنجیل زابورة 
  عضو مجلس ادارة

 
 

 السید عبد الحكیم الفقھاء
 عضو مجلس إدارة

 ممثًال عن شركة النواة الدارة االستثمارات

 
 

 أیمن حسین  الدكتور 
  عضو مجلس إدارة

 تثماراتممثًال عن شركة النواة الدارة االس

 
 

 الدكتور سمیر حزبون 
  عضو مجلس إدارة

 ممثًال عن شركة النواة الدارة االستثمارات

 

  ي مدقق الحسابات الخارج 
  السادة طالل ابو غزالة و شركاه محاسبون قانونیون

  بنایة البرج األخضر الطابق الثالث
  رام اهللا   1110ص ب 

 
  المستشار القانوني
  مكتب شحادة للمحاماة

  بیت جاال –لعذراء شارع ا
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  كلمة رئيس مجلس اإلدارة

  

  حضرات المساهمين الكرام

ان  م  ويسعدني.ع.بيت جاال لصناعة األدوية م ارحب بكم جميعاً في اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة
للعامين  ، ونتائج أعمالها المقارنة2016 أوجز لكم بعض اإلنجازات التي قامت شركتكم بتحقيقها خالل العام 

  . 2016 و 2015

  -:تطوير خطوط اإلنتاج : أوال 

العمل جار على تركيب وتشغيل هذين الخطين حيث تم :  خط إنتاج قطرات العيون وخط إنتاج الحقن -
 .تجهيز هذين القسمين  وفق أعلى المواصفات العالمية 

نتاج التحاميل بكفاءة عالية تم االنتهاء من تجهيز وتركيب وتشغيل الخط الجديد إل: خط انتاج التحاميل -
وذلك لزيادة الطلب على بعض انواع هذه المستحضرات في اسواق التصدير المختلفة وبدأنا االنتاج 

 .بواسطة الخط الجديد

حيث يجري العمل حاليا على زيادة الطاقة االنتاجية في قسم  - :قسم الشرابات  والمراهم والكريمات  -
قة الحالية تمهيداً لتعزيز تواجدنا في أسواق التصدير المختلفة  الشراب  بواقع ثالثة اضعاف الطا

  .وكذلك العمل قائم  على زيادة انتاجية قسم تغليف المراهم والكريمات ايضاً 

في الشركة بحيث بات  4حيث انتهت أعمال  تشطيب مبنى رقم  - :قسمي الهندسة وتأكيد الجودة  -
 .لجودة والشؤون القانونية يشغله موظفو دائرة الهندسة ودائرة تأكيد ا
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  - :تسجيل األصناف في األسواق الخارجية  - :ثانيا 

في  المملكة األردنية    DeeDense Dropsحصلت الشركة مؤخراً على تسجيل صنف جديد هو  -
 .وتتوقع ان يشكل هذا الصنف رافداً هاماً لمبيعات الشركة في هذه السوق 

وليفيا وتم شحن الدفعة االولى من البضاعة للبلد تم تسجيل  صنفين دوائيين في جمهورية ب  -
 . المذكور

في    Tinasil Tab & Tinasil Creamحصلت الشركة  على تسجيل صنفين دوائيين هما  -
جمهورية تونس وتعمل  الشركة حالياً على إحضار المفتشين التونسيين إلجراء عملية التدقيق وهو 

  . الى البلد المذكورشرط ملزم قبيل إدخال االصناف الدوائية  

  .بأنواعها الثالث في المانيا وهنغاريا وسلوفاكيا   Calcitraتم تسجيل اصناف  -

  .تم تسجيل الشركة في سيرالنكا والعمل قائم على تسجيل اصناف دوائية مطلوبة هنالك -

خطوط  تقوم الشركة  بالتعاون مع جهات استشارية أوروبية بالعمل على تقديم ملفات تابعة لثالثة -
االوروبية  لهذه الخطوط االمر الذي    GMPانتاج في الشركة من اجل الحصول على شهادة الـ 

  .يمكن الشركة من تسويق منتجاتها في دول اوروبا و كندا واستراليا

  - :تسجيل أصناف جديدة محليا  - :ثالثا 

الجديدة التالية الى  حصلت الشركة على موافقة وزارة الصحة  إلدخال األصناف  2016في خالل عام 
  :االسواق

 Novostat 10 & 20 Mg          

Vivaxin 250 & 500 & 750 mg  

Etoflam 60 & 90 & 120 mg    
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  - :دعم البحث العلمي  -:رابعا 

ايمانا منا بأهمية العالقة التكاملية بين القطاع الخاص عامة وقطاعة الصناعة تحديدا وبين الجامعات 
   - :فقد عملنا ونعمل على  ما يلي  ومؤسسات البحث العلمي

قامت  الشركة مؤخراً بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة النجاح وذلك للمساهمة في بحث علمي  -
يعود بالفائدة على المجتمع الفلسطيني، وجاري العمل حثيثا على تطبيق ما تم االتفاق عليه بموجبها 

 .تلف الجامعات ومؤسسات البحث العلمي الفلسطينية ، وسيتم العمل على تعميم هذه التجربة على مخ

جاري حاليا مناقشة إعداد إطار عام لمذكرة تفاهم مع جامعة بيت لحم في إطار تعزيز التعاون  -
 .المشترك بين شركتكم وبين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي 

بتها لدريب العملي لطهناك تعاون دائم بين شركتكم وبين مختلف الجامعات في مجال توفير فرص الت -
 .من عدة تخصصات 

   -:األداء المالي والتشغيلي  -:خامسا 

مبيعات  2016للعام الثاني على التوالي تحقق شركتكم نتائج مالية جيدة حيث حققت الشركة  خالل العام 
 ، كما حققت ربحا 2015مليون دينار اردني في عام  7.76مليون دينار مقارنة مع  7.82صافية بقيمة 

بزيادة   2015مليون دينار في العام  1.71مليون  دينار اردني مقارنة مع  1.92صافيا بعد الضريبة بقيمة 
، والقيمة الدفترية لحقوق  2016فلسا للعام  275تقريبا، وبلغت حصة السهم من األرباح% 12نسبتها 

  . مليون دينار اردني  11.25المساهمين في الشركة 

موظف معظمهم من حملة الشهادات الجامعية  وتتميز شركتنا حوالي مائتا الياً هذا ويعمل في الشركة ح
  .بإلتزامها  األمين والدقيق بأنظمة  الصحة والسالمة وتطبيقها لقانون العمل الفلسطيني على اكمل وجه

طين سنعمل جاهدين إليصال شركتنا ألفضل المستويات العالمية في مجال إنتاج األدوية  و سنرفع اسم فلس
  . عالياً كمصدر عالمي للدواء الفلسطيني العالي الجودة

  شاكرا لكم حضوركم وثقتكم 

  نضال منير السختيان 

  رئيس مجلس اإلدارة  
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  حول الشركة

  

   لمحة تاريخية

تحت اسم  31/01/1955شركة بیت جاال لصناعة األدویة كشركة عادیة مسجلة في عمان بتاریخ تأسست 

  .ردني باسم الصیدلي حنا سابا االعرج والسیدة ایلین حنا االعرج المعمل الكیماوي األ

في تحویلھا الى شركة مساھمة خصوصیة محدودة المسؤولیة ، حیث تم تسجیلھا في مدینة بیت جاال تم  ثم

یان الصیدلي حنا سابا االعرج  وشركة منیر سخت:ن من قبل المؤسسی 15/9/1970سجل الشركات بتاریخ 

طباء األحیث اقتصرت المساھمة في الشركة على  ،والصیدلي محمد راشد أبو غزالة ولیةالمسؤ محدودة

دویة في المناطق الفلسطینیة الذین تبلورت لدیھم فكرة تأسیس صناعة األوأصحاب المستودعات  ةوالصیادل

شركة منتجة  أّول ھي شركةال فكانت ،دویة المستوردة بشكل تدریجيألعتماد على االمحتلة وذلك لتقلیل اال

 .لألدویة في فلسطین

 ة لتالئم ُمتطلبات التصنیع الجیدعداد مباني الشركإدارة الشركة قرارًا بخذت ِااّت 1992خالل العام 

)GMP( نتاج و أنظمة خدمات حدیثة كنظام التھویة والتكییف إتجھیزھا بخطوط و)HVAC ( ونظام تنقیة

شرة في ِانشاء وتجھیز مختبرات التحالیل الكیماویة كما تمت المبا ،المیاه ونظام الھواء المضغوط

  .والمیكروبیولوجیة ومختبر المترولوجي للمعایرة 
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وَتِبعھا حصول الشركة على ) ISO 9001(دارة الجودة حصول الشركة على شھادة ِا 2002شھد العام 

ني حسب متطّلبات د الفلسطی، وشھادة التصنیع الجّی2004 عامفي ) ISO 14001(دارة البیئة شھادة ِا

شركة على شھادة التصنیع حصلت ال 2008 عاموفي  ،2007 عامفي ) WHO(منظمة الصحة العالمیة 

حصلت الشركة على شھادة  2011في عام و ،)JFDA(ردني من مؤسسة الغذاء والدواء االردنیة الجید األ

  ).EU GMP(الّتصنیع الجّید األوروبي 

ة تغییر اسم الشركة من شركة المصنع الكیماوي األردني الى شركة قّررت ِادارة الشرك 2006في العام 

  . بیت جاال لصناعة األدویة

 الشركات سجل في وسجلت عامة مساھمة إلى خصوصیة مساھمة من الشركة تحویل تم 2013في عام 

 ملیون سھم10 إلى مقسم أردني ملیون دینار 10قدره  مال برأس ، 562601369 رقم تحت المساھمة

 وفي تاریخ .دیناًرا أردنًیا 5,350,000س المال المدفوع أر وقد بلغ أردنًیا، دیناًرا السھم الواحد ةقیم

  . فلسطین بورصة في الشركة أسھم إدراجتم 2015 حزیران  16

 أرباح بتوزیع اإلدارة مجلس توصیة على المصادقة 4/05/2016للشركة بتاریخ   العامة الھیئة قررت

االسمیة  القیمة من %6 بنسبة نقدًا أردني دینار 321,000 منھا، أردني دینار  1,971,000 بقیمة 

 بنسبة مجانیة أسھم شكل على الشركة مال رأس في كزیادة أردني دینار  1,650,000  ومبلغ   للسھم

 في كما أردني دینار 7,000,000 المدفوع المال رأس إجمالي لیصبح المدفوع المال رأس من  %30.8

  2016.  األول كانون 31
 

  رسالة الشركة
 .)GMP(التصنیع الجید  شروط وفقبشكل آمن وفعال  دوائیةتصنیع منتجات 

 .أن تقوم الشركة بتعزیز ثقافة إنجازات فریق العمل
 

  رؤية الشركة
ن یكون باستطاعتھا دویة الجنیسة في السوق المحلي وأنتاج األالشركة ألن تكون رائدة  في مجال إتتطلع 
معظم ما یحتاجھ السوق الفلسطیني من عالجات بجودة عالیة وبأسعار تتناسب مع القدرة الشرائیة توفیر 

  .باالضافة الى الدخول الى أسواق التصدیر المختلفة, للمواطن الفلسطیني
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   مهمة الشركة
عالمیة نتاج مستحضرات دوائّیة فعّالة ونقّیة وآمنة وذات جودة عالیة حسب متطلَّبات شروط التصنیع الإ

GMP لتغطیة السوق المحلي أوًال واألسواق العالمیة ثانًیا . 

   أهداف الشركة
 .القدرة الشرائیة للمواطن الفلسطیني تتناسب معنتاج أدویة بأسعار إ*  
  .نتاج  منتجات دوائیة بجودة عالیةإالوصول الى األسواق العربیة و العالمیة من خالل *  
  .ر متوّفرة في السوق الفلسطینينتاج أدویة غیبإ اإلنفراد*  

 

  مزايا قانون تشجيع االستثمار
لضریبة دخل  تخضع الفلسطیني حیث االستثمار تشجیع بموجب قانون ضریبي إعفاء على الشركة حصلت
وحتى تاریخ   01/01/2007سنة ابتداء من  13 لمدة  المستحقة علیھا و الضریبة من  % 50 بنسبة

31/12/2019 .  
 

  سيوضع التنافُال
ت طیلة فترة شركة بیت جاال لصناعة األدویة ھي أول شركة دوائّیة تم تأسیسھا في فلسطین وقد استمدَّ

ومھمة  جدیدًة اأصناًف طرحوكانت الشركة رائدة في ، نتاج الدوائيإلعملھا خبرات واسعة في مجال ا
التنافسیة في السوق  ، مما یزید من قدرة الشركةني من خالل دائرة البحث والتطویرللسوق الفلسطی

  . المحلي و أسواق الّتصدیر
تقوم الشركة بتصدیر منتجاتھا الدوائّیة الى العدید من دول العالم حیث تسوِّق منتجاتھا حالیًا في أسواق 

وتقوم بتسجیل أدویتھا في أسواق .  وبولیفیا األردن والجزائر والیمن وُعمان وموریتانیا وھونغ كونغ
فریقیا وأسترالیا وأوروبا، األمر الذي بدوره سیعمل على زیادة حجم مبیعات الشركة جدیدة في بعض دول إ
  . وبالتالي زیادة أرباحھا

من نتاج الجدیدة للمستحضرات المعقمة والتي سترفع یتم تشغیل خطوط اإلأن  2017بانتھاء عام متوقع و
 الحالل سعي ادارة الشركة الدائمذلك اضافة الى . أعلى على حقوق الملكّیة امبیعات الشركة وتحّقق عائًد

  .خطوط انتاج جدیدة ذات انتاجیة عالیة مما یساھم في زیادة االنتاج و تقلیل التكالف وبالتالي زیادة األرباح
  

  :مخاطر الشركة
ھناك سیاسة الدارة المخاطر على المستوى الكلي للشركة و على مستوى كل دائرة في الشركة تتلخص 

   :فیما یلي
الشركة سیاسة خاصة للتغلب على المخاطر من كافة الفئات وذلك لضمان استمراریتھا في حال وضعت 

تعرض الشركة ألي من المخاطر ان كانت بیئیة، سیاسیة ، اجتماعیة، اقتصادیة، تكنولوجیھ وقاتونیة، وقد 
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الالزمة من أجل  أوكلت مھمة تصنیف المخاطر لمدائر الدوائر المختلفة كل في دائرتھ وذلك لوضع الوسائل
  . تجنیب الشركة المخاطر التي قد تنجم عنھا

  

  تطوير األعمال

والتي  قن و قطرات العیونالُح نتاجإلنتاج جدیدة إخطوط  خمسة مالیین یورو في ستثمرت الشركة حواليا

ومتوقع تشغیل ھذه الخطوط خالل عام  ،)  EU GMP( تتالئم مع متطلبات التصنیع الجید األوروبیة

2017. 

  .كما قامت الشركة بتجدید خطوط انتاج التحامیل و یتم العمل على تجدید خط انتاج الشراب

عدة أصناف الشركة لتساھم في توسیع قا 2016عام  خالل األسواق الى أصناف ثمانیة كما طرحت الشركة

 .وزیادة مبیعاتھا

سبعة  2016جلت خالل عام جاھدَة وباستمرار لتسجیل أصنافھا في دول التصدیر، حیث سالشركة تعمل 

 .بولیفیا والمانیا و االردنف في كل من ُأسترالیا واصنأ

 

  فروع الشركة

  .الیوجد فروع للشركة داخل فلسطین أو خارجھا

  الشركات التابعة

 /دیناًرا أردنًیا، وُسجَّلت في وارسو 1723وتعادل  Pln   7500 شركة بیت جاال بولندا برأسمال قدره

  . لبیع منتجاتھا الّدخول الى أسواق التصدیر في أوروبافھو ف من تأسیسھا الھدأما  .بولندا
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  األداء التشغيلي والمالي

  

  للشركة التشغيلياألداء 

  نشاط الشركة  

صناف الت الغذائیة، حیث یبلغ عدد األوالمكمِّصناعة األدویة والمستحضرات الطبیة تعمل الشركة في مجال 

 .اصنًف )167(ص والموافقات الالزمة اصلة على جمیع التراخیالح

  خطوط االنتاج

   :ن في الجدول أدناهنتاجّیة كما ھو مبیَّإلنتاج رئیسّیة لتنفیذ عملّیاتھا اإتمتلك الشركة أربعة خطوط 

  الغرض منھ  خط اِلانتاج

Solid Dosage Form 

 )المستحضرات الصلبة (

انتاج الحبوب والكبسوالت 
  والمساحیق

Semi Solid Dosage Form 

 )المستحضرات شبھ الصلبة(

انتاج الكریمات والتحامیل 
  والمراھم الدوائیة

Liquid Dosage Form 

 )خط انتاج السوائل(

انتاج الشرابات والسوائل 
  المعلقة

Sterile Liquid Dosage 

Form 

  )خط انتاج السوائل المعقمة (

 انتاج قطرات العیون

ویتم استبدالھ حالًیا بخط ( 
  )بكفاءة أعلىجدید 

  خطوط انتاج قید التركیب

Ampoules Filling line 
  انتاج الُحَقن
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   األنظمة الداعمة

  :دناه یوضح تفاصیل ھذه األنظمةنتاج، الجدول أاإلنظمة والمعدات الھندسیة المكملة لعملیات األ وھي
 

  الغرض منھ  االنظمة الداعمة

Purified Water System    

  نظام معالجة المیاه

تزوید مناطق االنتاج بمیاه معالجة بمواصفات 
  التصنیع الجید

HVAC  System    

 نظام التكییف والتبرید

ف وفلترة الھواء الداخل الى مناطق یتكی
االنتاح والخارج منھ حسب مواصفات 

 التصنیع الجید

Compressed Air  System    

  نظام  الھواء المضغوط

و معالج  تزوید مناطق االنتاج بھواء مضغوط
 بمواصفات التصنیع الجید

  

  سياسة و مخاطر االستثمار

نقطاع المواد إضافة الى مخاطر إستیراد، إلسرائیلیة على المعابر مما یرفع كلفة ااإلالسیطرة *   

 .راضي الفلسطینیةسرائیلیة ادخالھا الى األإللطات امكانیة منع السإلالخام نتیجة 

ة على سلبّی تبعیاتضي الفلسطینیة وما یترتب علیھ من راستقرار السیاسي في األإلعدم ا*   

 .نتاج وتوزیع المنتجاتإلل واستیراد ونقل المواد الخام الالزمة قتصاد وعلى حركة التنّقإلا

   * ِ راضي الفلسطینیة بین وتسویق المنتجات الدوائیة في األ نتاجإالمنافسة الشدیدة في قطاع

صناف المتشابھة في سوق دوائي صغیر د األافة الى تعّدمصادر محلیة واسرائیلیة ومستوردة، إض

 .نسبیًا

ضافة الى المتطلبات إاٍل جًدا من التنظیم والرقابة، وائي یخضع لمستوى عنتاج الّدإلقطاع ا*   

 .العالمیة للحصول على التراخیص الّلازمة لتسویق األدویة قبل طرحھا في االسواق

 .مختلف دول التصدیرسالیب التسجیل في أختالف متطلبات وإ*   
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  األداء المالي للشركة

  
ملیون  1.925مبلغ   2016 للعامقبل ضریبة الدخل بلغ صافي أرباح شركة بیت جاال لصناعة األدویة 

، حیث بلغت قیمة المبیعات % 12.8وبنسبة  2015الف دینار عن عام  218أردني بزیادة قدرھا  دینار

 .ملیون دینار عن العام الماضي  7.76ل ملیون دینار مقاب 7.82لھذا العام 

  

2016للشركة خالل العام  ةوفيما يلي أهم المؤشرات المالي :  

    
مليون دينار  7.820قيمة  2016بلغت مبيعات الشركة للعام 

 2015مليون دينار عن العام  7.764مقابل 
مليون دينار  3.2قيمة  2016بلغ اجمالي ربح الشركة للعام 

 2015مليون دينار عن العام  3.35مقابل 
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حيث كانت نسبته % 12.8ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 

  2015 في عام% 21.98مقابل   2016في عام % 24.6
نة بربح رمقا 2016دينار للعام  0.275بلغ الربح لكل سهم 

  2015دينار للعام  0.319لكل سهم 
كانت بعد ان  2016مليون سهم في عام  7بلغ عدد األسهم *

  2015مليون سهم عام  5.350

  
مليون دينار في عام  15.039بلغت قيمة موجودات الشركة 

مليون دينار عن العام  12.572مقارنة بقيمة  2016
2015  

 2016مليون دينار في عام  3.79بلغت قيمة المطلوبات 
  .2015مليون دينار عن العام  3.15مقارنة بقيمة 

  
عن عام % 19.36بنسبة  2016حقوق الملكية للعام  تإرتفع

           .نتيجة الرتفاع صافي أرباح الشركة 2015
% 17.11 2016بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية للعام 

 .2015للعام % 18.11مقارنة  بنسبة 
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 الحوكمة والمسؤولية اإلجتماعية

  

  

 مساھمة عامة جعلھا تسعى الى تحقیق الشفافیة وتطبیق قواعد الحوكمة من أجلِاّن تحوُّل الشركة الى 

ورفع قدرتھا التنافسیة سواًءا على مستوى السوق المحلي الفلسطیني  الشركة، أداء ومراقبة تحسین

وقد قّرر مجلس ِادارة . المصالح أصحاب ثقة تعزیز وكذلك على مستوى دول التصدیر مما یؤّدي الى 

 .شكیل لجنة الحوكمة لتقوَم بالمھام المناطة بھا وفق مدّونة الحوكمة الفلسطینیةالشركة ت

  المسؤولية اإلجتماعية

  :في األنشطة المجتمعیة التالیة سیاسة الشركة تجاه المجتمعتتلخص 

طالب الطب و الصیدلة في الجامعات لبعض  تساھم الشركة في تغطیة تكلفة تذاكر سفر*   

 .الفلسطینیة لحضور دورات تدریبیة خارج الوطن

یام طبیة مجانیة في العدید من المستوصفات و المراكز تساھم الشركة في رعایة و تغطیة أ*   

  .الصحیة المختلفة

 .المساھمة في تأثیث بعض المستشفیات الحكومیة والمراكز الصحیة*   

 .ة الثقافیة و الریاضیة لفئة الشبابالمساھمة في األنشط*   

تدریب طالب جامعّیین من كلّیات الصیدلة والكیمیاء والھندسة الكیمائیة و تخصصات أخرى في *   

 .مقر الشركة

طالب الكلّیات المذكورة في مختبرات الشركة وتوفیر المواد بھا المساھمة في أبحاث یقوم *   

 .واألجھزة الالزمة

  .بحاث علمیة في الجامعات الفلسطینیةتمویل االمساھمة في *   
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  أعضاء مجلس اإلدارةنبذة عن  

والذي  أدناه نبذة عن أعضاء مجلس االدارةالشركة ، ادارة ت في مجلس تماشیًا مع سیاسة تنوع الخبرا
  : یظھر ھذا التنوع في الخبرات العملیة و الدرجات العلمیة لھم

  

  رئیس مجلس االدارة - نضال سختیان/السید
  .ل أعمال لدیھ استثمارات في دول الشرق االوسط وشمال أفریقیارج           

  .رئیس مجلس ِادارة مجموعة شركات منیر سختیان  
  .رئیس مجلس ِادارة شركة فلسطین لالستثمار الصناعي  
 .عضو مؤسس في االتصاالت الفلسطینة  
    

  

  نائب رئیس مجلس االدارة - حمد جمال مصري/السید
  .لصناعة األدویةمدیر التسویق لشركة بیت جاال   
  .مدیر عام شركة سختیان اخوان  
 .عضو مجلس ِادارة شركة فلسطین لالستثمار الصناعي  

  
  

   عضو مجلس ادارة - نعیم القواسمي/السید
 .حاصل على دبلوم صیدلیة  

 .سواق المحلّیةعاًما في األ أربعونخبرة تسویقیة مدتھا   

  

  
  

  عضو مجلس ادارة - أنجیل زابورة/األنسة

 . 1973ادة البكالوریوس في الصیدلھ من الجامعة العبریة عام حاصلة على شھ  
 .حتى اآلن 1991الرئیس التنفیذي لشركة بیت جاال لصناعة األدویة منذ عام   
حتى  1979شغلت وظیفة مدیر ِانتاج في شركة بیت جاال لصناعة األدویة منذ عام   

1991.  
  

  عضو مجلس إدارة - عبد الحكیم الفقھاء/السید

 . 1991 شھادة الماجستیر في العلوم اإلداریة عامحاصل على   
 . 1986شھادةالبكالوریوس في المحاسبة و االقتصاد عام   
 .دارة شركة دواجن فلسطینرئیس مجلس ا  
 .مدیر عام لشركة فلسطین لالستثمار الصناعي  
     .وشركة بیت جاال لصناعة األدویة اخوان شركة سختیانلشغل منصب مدیر مالي   
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  عضو مجلس إدارة -من حسینأی/الدكتور

 . بروفیسور مشارك ، جامعة النجاح الوطنیة، كلیة الطب  

 . من جامعة ھامبورغ ألمانیا Biochemistryحاصل على دكتوراه في   

 .في فلسطین  European Centre for Clinical Diagnosisسس أ  

من  Imperial College Londonعمل  في مجال الكیمیاء الحیویة الجزیئیة في   

 .2004 – 1996عام 

  .لھ العدید من المقاالت المنشورة في المجالت العالمیة  
  

  عضو مجلس إدارة- سمیر حزبون/الدكتور

من ) برنامج الماجستیر(بروفیسور مشارك ، جامعة القدس ، معھد االقتصاد و االدارة   

 .حتى اآلن 1996عام 

 Vysoká Škola( من جامعة 1983حاصل على دكتوراه في االقتصاد عام   

Ekonomická (جمھوریة التشیك. 

 .القنصل الفخري لدولة التشیك  

 .رئیس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة محافظة بیت لحم  

   .رئیس مجلس ادارة المنطقة الصناعیة محافظة بیت لحم  

  إجتماعات مجلس اإلدارة

  تاريخ اإلنعقاد  اإلجتماع
  29/01/2016  األول
  05/05/2016  الثاني

  12/07/2016  ثالثال
  28/09/2016  الرابع

  10/11/2016  الخامس
  07/12/2016  السادس
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  دارةاأتعاب و مكافآت أعضاء مجلس اِل

  .2016وسیتم صرفھا خالل عام  دینار بدل حضور جلسة لألعضاء، 200دارة  مبلغ حّدد مجلس اإل

  اإلسم
جلسة 

1  

جلسة 

2  

جلسة 

3  

جلسة 

4  

جلسة 

5  

جلسة 

6  
  المجموع

 --  --  --  --  --   --   --   ضال سختيانن/ السيد

 --  --  --  --  --  --  --   حمد جمال مصري/السيد 

 1200 200 200 200 200 200 200  نعيم القواسمي /السيد

 --  --  --  --  --  --  --   أنجيل زابورة /األنسة

 --  --  --  --  --  --  --   عبد الحكيم الفقهاء /السيد

 1000 200 --  200 200 200 200  أيمن حسين/ الدكتور

 800 200 200 -- 200 200 --   سمير حزبون/ الدكتور

 

  ملكية أعضاء مجلس اإلدارة بأسهم الشركة

  عدد األسهم  اإلسم
 32,710  نضال سختيان/ السيد

 23,822  حمد جمال مصري/السيد 

 32,387  نعيم القواسمي /السيد

 242,056  أنجيل زابورة /األنسة

 5,238,088  ويمثلها ثالثة أعضاء اعتباريين  الستثماراتالسادة شركة النواة الدارة ا

2017
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  عن مجلس اِلادارة اللجان المنبثقة

  والتدقيق الحوكمةلجنة : أوالً

والتي  والتدقيق  قراراً بتشكيل لجنة الحوكمة 19/4/2015خذ مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ اتّ

من أبرز مهامهاو. نت من ثالثة أعضاءتكو:  

والتعليمات  ة الفلسطينيةومدونة الحوكم طر القانونية والتشريعية السائدةاقبة التزام الشركة باألمر*   

 .الصادرة من الجهات الرقابية المختصة

دراسة األنظمة المالية واإلدارية المقدمة لمجلس اإلدارة، والتأكد من أن نظام التوظيف واإلدارة المتبع *   

 .انين واألنظمة والتعليمات، ويحترم حقوق أصحاب المصالح اآلخرينفي الشركة يضمن االمتثال للقو

تقييم مؤهالت وكفاءة أداء واستقاللية مدقق الحسابات الخارجي والتوصية لمجلس اإلدارة بتعيينه *   

 .وتحديد أتعابه كي يقوم المجلس بعرضه على المساهمين في اجتماع الهيئة العامة إلنتخابه

 . ين مجلس اإلدارة ومدقق الحسابات الخارجيتصال بإالعمل كقناة *   

دراسة نظام الضبط الداخلي من خالل التقارير الدورية للمدقق الخارجي وتقديم توجيهاتها وتوصياتها *   

  .بشأنه

 .مجلس اإلدارةل التوصياتالنظر في الصفقات ذات العالقة وتقديم *   

  أعضاء اللجنة

  ةمقرر اللجن –السيد عبد الحكيم الفقهاء  -  

  عضوا –الدكتور أيمن حسين  -  

  عضوا –الدكتور سمير حزبون  -  

  

  

اإلدارة
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  وبدل الحضور إجتماعات اللجنة وتواريخها

  بدل حضور االجتماع  تاريخ االنعقاد  رقم االجتماع  اسم العضو

  السيد عبد الحكيم الفقهاء

1/2016  28/11/2016  

 -- 

 100  الدكتور أيمن حسين 

 100  الدكتور سمير حزبون

 

  العام جنة خاللاهم القرارات التي اتخذتها الل

التزام مجلس االدارة و في الشركة و "األخالقي و تجنب تضارب المصالح مدونة قواعد السلوك"  اعتماد*   

 .االدارة التنفيذية والموظفين بها

  .طلباتهاوتطبيق مت العالمية و المحلية تطبيق الشركة لمتطلبات الحوكمةتقييم مدى  قامت بمراجعة و*   

  اللجنة المالية: ثانياً

من ثالثة  والتي تكونتتشكيل اللجنة المالية  27/12/2015قرر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ *   

 : ومن أبرز مهامها ،أعضاء

  .حالل الماكنات الجديدةإمكانية شراء أو إنتاجية للشركة ودراسة إلمراجعة و تقييم الطاقة ا*   

  .الدارة بالزيادة السنوية للموظفينرفع توصية لمجلس ا*   

 .لمساهمينعلى ابتوزيع األرباح  لمجلس اإلدارة رفع توصية*   

  .دراسة الفرص االستثمارية للشركة*   

  أعضاء اللجنة 
  السيد عبد الحكيم الفقهاء  -  
 السيد حمد المصري -  

 األنسة أنجيل زابورة -  
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  إجتماعات اللجنة وتواريخها وبدل الحضور

  بدل حضور االجتماع  تاريخ االنعقاد  رقم االجتماع  اسم العضو

  السيد عبد الحكيم الفقهاء

1/2016  17/11/2016  

 -- 

 --   الدكتور أيمن حسين 

 100  الدكتور سمير حزبون

  

   اإلدارة التنفيذية  

  

  الهيكل التنظيمي للشركة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 مجلس اإلدارة

 

 دائرة
البحث  

 والتطویر

 دائرة
تأكید الجودة   

 دائرة 
 رقابة الجودة

 دائرة
اإلنتاج   

دائرة 
 الھندسة

دائرة 
 التسویق

 

الدائرة 
 المالیة

  واإلداریة 

دائرة  
 التصدیر

المالیةلجنة ا والتدقیق لجنة الحوكمة   

 الرئیس التنفیذي

 مدیرة مكتب 
 المدیر العام

 الصیدلي
المسؤول   

 دائرة
 التثبت 



24
21 

  لتنفيذيةدارة اإلرواتب و مكافآت ا 

2016ن مجموع رواتب ومكافآت الرئيس التنفيذي والمدير المالي خالل عام الجدول أدناه يبي:  

  المجموع  البدالت  المكافآت  الراتب  

الرئيس 

  التنفيذي
59,841 5,573  --  65,414  

 25,983  --  1,486  24,497  المدير المالي

  

   نبذة عن اإلدارة التنفيذية 

  التنفيذيالرئيس  - ورةزابأنجيل أنطون  نسةآلا

 ،1973ة عام من الجامعة العبري على شهادة البكالوريوس في الصيدلة حاصلة

 ،وحتى اآلن 1991المدير التنفيذي للشركة منذ العام شغلت منصب 

  .في الشركةعضو مجلس إدارة هي .  نتاجإصب مدير منكما شغلت 

  دائرة البحث والتطويرمدير  – راشد مرقة الدكتور

 ص تكنولوجيا دوائيةاصل على درجة الدكتوراة  في الصيدلة تخصح

 . 1996الشركة منذ العام  فيمن جامعة كلوج رومانيا، يعمل 

  

  دائرة ضبط الجودة  مدير   -بوعبدالفتاح الحر السيد

 حاصل على درجة الماجستير  في الكيمياء  من الجامعة األردنية ،

  .1986الشركة منذ العام  فييعمل 
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  نتاجإلدائرة امدير    -   وليد الكامل سيدال

  ، 2006سنة  جامعة القدس منحاصل على درجة الماجستير في التكنولوجيا الكيماوية

  ردنيةلعلوم و التكنولوجيا األا جامعة من حاصل على بكالوريوس صيدلة

  .1991 عاميعمل في الشركه منذ . من السويد ةنتاجيإلا دارة العملياتإدبلوم في و  1991 سنة

  دائرة تأكيد الجودةمدير  – عبد الحكيم المحاريق السيد

 من جامعة الشرق حاصل على درجة البكالوريوس في  الهندسة الكيميائية

  .1993تركيا ، يعمل في الشركة منذ العام  في وسط الفنيةاأل

  

  الدائرة الهندسيةمدير  – نادر العالمة السيد

  وحاصل ة ،الهندسة الكيميائية من الجامعة األردنيبكالوريوس في حاصل على درجة 

  مةظأن و تأهيل دارة تشغيلإِ ة، مثلعلى كثير من الدورات التدريبية المتقدم

  .1994يعمل في الشركة منذ العام  .نتاجالهواء و تأهيل ماكنات اإل معالجة المياه و

  واالدارية  الدائرة الماليةمدير  – فخري قيوي السيد

 الماجستير في المحاسبة والضرائب من جامعة القدس،درجة حاصل على 

  .2004الشركة منذ العام  فييعمل 

  

  دائرة التسويقمدير  – حمد المصري/ السيد

 نائب رئيسو هو  1990يعمل في الشركة منذ العام 

  .مجلس إدارة شركة بيت جاال لصناعة األدوية
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  التثبتدائرة  ةمدير –  عبير عبدالمنعم التميمي/ السيدة

 على درجة بكالوريوس في الهندسة الكيميائية من الجامعة األردنية، ةحاصل

  .1997عمل في الشركة منذ العام وهي ت

  

  

  مكاتب الشركة

  .تقع مكاتب الشركة الرئيسية في بيت جاال
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  دوائر الشركة و موظفيها

  المهام  الدائرة

دائرة البحث 

  والتطوير

سة احتياجات السوق لالصناف الجديدة واعداد ملفات لتسجيلها في السوق الفلسطيني وأسواق تعمل الدائرة على درا

  .التصدير

دائرة رقابة 

 الجودة

 

 .فحص المواد الخام للتأكد أنها مطابقة للمعايير

 .فحص مواد التعبئة و التغليف

 .مراقبة و فحص المنتجات خالل عملية االنتاج وبعدها

 .لمنتجات الشركة لضمان صالحيتها حتى تاريخ النفاذ اجراء دراسات الثباتية

  معايرة جميع األجهزة المستخدمة في الفحوصات و التحاليل

  دائرة االنتاج

تتكون من عدة اقسام صممت لتلبي حاجات السوق الفلسطيني وأسواق التصدير مع طاقه انتاجيه عاليه تؤمنها خطوط  

الجيد و تعتمد على تصميم حديث للمنشأة يتيح لكل قسم و كل ماكنة أن تعمل  انتاج حديثة تتوافق مع متطلبات التصنيع

  .بمعزل عن المناطق األخرى لضمان منع التلوث

دائرة تأكيد 

  الجودة

 

القانونية هي ضمان أن المستحضرات الدوائية المنتجة في الشركة تحقق الجودة دائرة تاكيد الجودة و الشؤون ان مهمة 

  :تخدامها حيث تقوم بما يليالمطلوبة لهدف اس

    التدقيق و التفتيش على جميع دوائر و أنشطة الشركة و أنظمة الجودة و البيئة و التحقق من مدى التطابق مع 

 ISO 14001و ادارة البيئة   ISO9001و ادارة الجودة  GMPأنظمة التصنيع الجيد 

 .الصيادلة و المواطنينمعالجة الشكاوي على منتجات الشركة الواردة من االطباء و 

 اصدار ملفات التشغيالت و مراجعتها بعد االنتهاء من عمليات االنتاج

  _ :كما يتبع للدائرة 

  التغيير حيث تقوم بضبط عمليات التوثيق و :التوثيق

  .موظفي الشركة من خالل برامج التدريب الداخلية و الخارجيةاالشراف على تدريب حيث تقوم ب :التدريب

حيث تقوم بتلبية المتطلبات القانونية لوزارة الصحة الفلسطينية و  ):Regulatory Affairs( لقانونيةلشؤون اا

  .الوزارات أو المؤسسات الصحية في دول التصدير

الدائرة 

  الهندسية

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

  .الهواء المضغوط  قبل شرائها، و الحفاظ عليها و صيانتها بشكل دوري  للحصول على منتج ذو جودة عالية
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الدائرة 

  المالية

تقوم الدائرة المالية باعداد البيانات المالية الشهرية والسنوية واعداد الموازنات الضرورية لعمليات االنتاج و التسويق 

  _ :على كافة عمليات الشراء بما يتالم مع سياسات الشركة، كما تشرف على والتصدير، وكذلك االشراف

وتعمل على . وهي مستودعات المواد الخام ومستودع التعبئة والتغليف ومستودع البضاعة الجاهزة  :المستودعات

  .اإلشراف على مخزون مناسب كماً ونوعاً لتلبية طلب االنتاج واالسواق الداخلية والخارجية

ومن أعمالها متابعة ملفات الموظفين وإجازاتهم، وتحضير الرواتب الشهرية، وتوعية الموظفين  :رد البشريةالموا

  .بحقوقهم وواجباتهم، واستقبال الموظفين الجدد، و الحفاظ على سجل لطلبات التوظيف الجديدة

دائرة 

  التسويق

  .العمل على وضع خطط لترويج أصناف الشركة

ية على أصناف الشركة وكذلك عن حاجة السوق المحلي الصناف جديد ليتم تطويرها الحقاً من قبل عمل الدراسات الميدان

  . دائرة البحث والتطوير

دائرة 

  التصدير

  .هدفها البحث عن أسواق جديدة لمنتجات الشركة ومتابعة تسجيلها وتسويقها

  دائرة التثبت
ني التصنيع والمالكينات واالجهزة واالنظمة الهندسية وكافة هدفها القيام بدراسات من أجل تأهيل واعادة تأهيل مبا

  . عمليات النصنيع والتنظيف لتحقيق متطلبات التصنيع الجيد

  

  التدريب والتأهيل لموظفي الشركة

حتياجات التدريبية للموظفين من قبل مدراء الدوائر في بداية كل عام ويتم تقديمها الى مشرف إلعمل ايتم 

ضافة الى عمل إ. و خارجهابين من داخل الشركة أوم بعمل خطة سنوية لتنفيذها من قبل مدرالتدريب الذي يق

ة الموضوع المطروحدورات تدريبية خارجية غير موجودة ضمن الخطة حسب أهمي.  

  .تها ثالثة أشهر كّل حسب تخصصهد مددة للموظفين الجخطة تدريبي أيضاًوهناك 
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  موظفي الشركة

موظفًا موزعين على ثمانية دوائر سبعة وتسعون مائة و 2016ي الشركة في نهاية عام بلغ عدد موظف

  :كالتالي

  عدد الموظفين  الشهادة
 1  حملة شهادة الدكتوراه
 14  حملة شهادة الماجستير

 96  حملة شهادة البكالوريوس
 46  حملة شهادة الدبلوم
 40  وما أقل  حملة شهادة الثانوية العامة

 

 اإلجراءات القانونيةو القضايا

 أردني دينار 100,000  تقريبا الطويل بمبلغ سامر المقاول قبل من الشركة ضد هناك قضية واحدة مرفوعة
  .ضده من الشركة إدعاء يقابلها وتأخير وضرر عطل بدل

  مساهمي الشركة

  وبيانات التداول أداء سهم الشركة

  : كما يلي  2016خالل العام ن لألوراق المالية كان حجم التداول على أسهم الشركة في سوق فلسطي

  القيمة  التداول
 48,109  عدد األسهم المتداولة

 JD 163,779  قيمة األسهم المتداولة
 75  عدد الصفقات المنفذة

 JD 2.10  2015االغالق سعر 

 JD 2.40  2016 االغالق سعر

 JD 3.2  أعلى سعر تداول

 JD 2.10  أدنى سعر تداول

 %1.001  ن السهممعدل دورا
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  كبار المساهمين

من أسهم الشركة وعددها %5المساهمون الذين يملكون أكثر من هم دارة االستثمارات شركة النواة ال
 .من أسهم الشركة المتداولة% 74.83وتمثِّل نسبة  5,238,088

   السيطرة في الشركة

دارة الة األولى بما فيها أسهم نواة درجنضال سختيان واقربائه من ال/ سهم التي يمتلكها السيدألعدد ا
أسهم من مجموع % 86.65ل وتمثّ 2016 /31/12ا كما في سهم 6,065,397 غت لَستثمارات قد باال

  . الشركة

  المساهمين حسب الفئات توزيع

  : 31/12/2016الجدول التالي يبين المساهمين حسب فئات األسهم التي يملكونها كما في 

  النسبة  عدد األسهم  لمساهمينعدد ا  فئة المساهمين

 %0.001 87  1 سهم  100المساهمون الذين يملكون أقل من 

 %0.06 4,200  19 سهم 499حتى  100المساهمون الذين يملكون من 

 %0.15 10,420  13 سهم 999حتى  500المساهمون الذين يملكون من 

 %0.62 43,426  19 سهم 4,999حتى  1,000المساهمون الذين يملكون من 

 %0.45  31,533  5 سهم  9,999حتى   5,000المساهمون الذين يملكون من 

 %98.72 6,910,334  25 سهم فما فوق  10000المساهمون الذين يملكون 

 %100 7,000,000  82 المجموع
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    آليات ايصال المعلومات للمساهمين

 :ها وذلك بوسائل متعددة منهاتهتم الشركة بإيصال المعلومات والتقارير الصادرة عنها الى مساهمي

كما يتم نشر  ،يتم توجيه الدعوة الجتماعات الهيئة العامة عن طريق البريد األلكتروني و التسليم باليد �

، كذلك يتم نشر الدعوة عبر الصفحة  سبوعين من تاريخ االجتماعُأقبل  في احدى الصحفعوة عالن الدإ

  .األلكترونية للشركة

نشر على الموقع األلكتروني يكذلك  ،عبر موقع الشركة األلكتروني وي للشركةالسنيتم نشر التقرير  �

وكذلك يتم ارسال نسخة مطبوعة من التقرير مرفق  .لبورصة فلسطين وهيئة سوق رأس المال الفلسطيني

 .مع دعوات اجتماعات الهيئة العامة
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    6201الحسابات لعام  يتقرير مدقق 

  .ذكر بين البيانات الختامية األولية و البيانات المالية المدققةال يوجد أي اختالفات تُ
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 5-1     المستقلتقرير مدقق الحسابات  

 7-6  "أ"   2016 كانون األول 31 كما في  المركز الماليقائمة  

 8  "ب"   2016 كانون األول 31ي للسنة المنتهية ف  الدخلقائمة  

  9  "ج"   2016األول  كانون 31ي  للسنة المنتهية فالدخل الشاملقائمة  

  كانون األول 31ي  للسنة المنتهية فالمساهمينقائمة التغيرات في حقوق 

  10  "د"   2016

  11  "هـ"  2016 كانون األول 31قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  

 29-12    إيضاحات حول القوائم المالية  
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  تقرير مدقق الحسابات المستقل
  
  

  مساهمي شركة بيت جاال لصناعة األدوية المحترمين/ السادة
  شركة مساهمة عامة

   فلسطين- بيت جاال 
  
  
  

  تقرير حول تدقيق القوائم المالية 
 

  الرأي 
 المبينة  شركة مساهمة عامة–لشركة بيت جاال لصناعة األدوية قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة 

 31 والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في )30(م  رقإلى )7(في الصفحات من رقم 
 وقائمة المساهمين، وقائمة الدخل والدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق 2016كانون األول 

التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ، واإليضاحات حول القوائم المالية بما في ذلك 
  .امةالسياسات المحاسبية اله

لشركة بيت من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي بعدالة  القوائم المالية تظهر إنبرأينا، 
ونتائج أعمالها  2016 كانون األول 31كما في –  شركة مساهمة عامة–جاال لصناعة األدوية 

قارير المالية وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للت
  . ولمتطلبات قانون الشركات الفلسطيني

  أساس الرأي 
إن مسئولياتنا بمقتضى تلك المعايير مشروحة . لقد قمنا بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق

. بصورة أشمل ضمن فقرة مسئوليات مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية من هذا التقرير
ركة وفقاً لمدونة قواعد السلوك المهني لمدققي الحسابات المسجلين في نحن مستقلون عن الش

 للمحاسبين المزاولين المسجلين في األخالقيمجلس المهنة، وهو ما يتفق مع مدونة السلوك 
 جنب مع المتطلبات األخالقية المتصلة إلىجمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية، جنباً 

نعتقد أن . الية في فلسطين، وقد وفينا مسئولياتنا األخالقية وفقاً لهذه المتطلباتبتدقيقنا للقوائم الم
 التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً إلبداء رأينا حول القوائم بينات
  .المالية

  
  التدقيق الرئيسيةأمور 
مهني كانت األكثر أهمية بالنسبة التي بحسب حكمنا الاألمور التدقيق الرئيسية هي تلك أمور 

 في سياق تدقيقنا للقوائم المالية األمورلقد تم معالجة هذه . لتدقيقنا للقوائم المالية للسنة الحالية
  . األمورككل وفي تكوين رأينا حول تلك القوائم المالية، وإننا ال نبدي رأياً منفصالً حول هذه

  :ة بتدقيق القوائم الماليةالتدقيق الرئيسية المتعلقأمور وفيما يلي 
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   أمور التدقيق الرئيسية 
  كيفية تناول أمور التدقيق الرئيسية خالل عملية التدقيق   كفاية مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

تتضمن الذمم المدينة رصيد ذمة شركة سختيان 
 دينار 2,995,382(% 91أخوان والتي تشكل 

المدينة كما في  من إجمالي رصيد الذمم )أردني
31/12/2016.  

هناك خطر يتعلق باحتمال تدني قيمة الذمم مع عدم 
تكوين مخصصات تدني معقولة وفقاً للمعايير الدولية 

  .إلعداد التقارير المالية
مع األخذ بعين االعتبار االفتراضات واألحكام التي 
تم اتخاذها من قبل اإلدارة لذلك ومن المحتمل أن 

ترية للذمم المدينة أعلى من القيمة تكون القيمة الدف
  . المقدرة القابلة لالسترداد

عرض ي في البيانات المالية )4(إن اإليضاح رقم 
  .كافة التفاصيل حول الذمم والمخصصات

  

إن إجراءات التدقيق شملت دراسة إجراءات الرقابة  
المستخدمة في الشركة على الذمم المدينة وخاصة 

اعتباره الموزع ذمة شركة سختيان إخوان ب
الحصري لمنتجات الشركة حيث تم االطالع على 
االتفاقية الموقعة بين الطرفين، وتم الحصول على 
مصادقة من قبل شركة سختيان إخوان لتأكيد صحة 

وكذلك عملية تحصيل الذمم . الرصيد في نهاية السنة
التجارية ودراسة النقد المحصل خالل الفترة الالحقة 

راجعة الشيكات برسم التحصيل للسنة من خالل م
كما في  أردني دينار 989,566بمبلغ 

 والتي تستحق خالل ثالثة أشهر 31/12/2016
والمقدمة من قبل شركة سختيان إخوان وقد تم 

  .تصنيفها ضمن النقد والنقد المعادل
ودراسة كفاية مخصص الديون المشكوك في 

ذلك تحصيلها والذي تم تقديره مقابل الذمم التجارية و
من خالل تقييم فرضيات اإلدارة مع األخذ بعين 
االعتبار المعلومات الخارجية المتوافرة حول مخاطر 

 لقد قيمنا أيضاً بهذا الخصوص فهمناالذمم اآلجلة و
كفاية إفصاحات الشركة حول التقديرات المهمة في 
الوصول إلى المخصص المسجل مقابل الذمم 

  .المشكوك في تحصيلها
ا بأن مبلغ المخصص واإلفصاحات لقد استنتجن

  .المتعلقة به مالئمة
  

  كيفية تناول أمور التدقيق الرئيسية خالل عملية التدقيق   مخصص تدني قيمة المخزون
 1,661,002تمثل قيمة بضاعة آخر المدة مبلغ 

  .2016 كانون األول 31كما في  أردنيدينار 
هناك خطر يتعلق في عدم تقدير وقيد مخصص 

بلة تدني في قيمة المخزون مقابل البضاعة كاف لمقا
  .التالفة وبطيئة الحركة

مع األخذ بعين االعتبار االفتراضات واألحكام التي 
تم اتخاذها من قبل اإلدارة لذلك ومن المحتمل أن 
تكون القيمة الدفترية أعلى من القيمة المقدرة القابلة 

  .لالسترداد
  يعرض كافة التفاصيل حول5إن إيضاح رقم 

  .البضاعة

إن إجراءات التدقيق شملت دراسة إجراءات الرقابة  
 في الشركة على البضاعة وتحليل عمر ةالمستخدم

المخزون وقمنا بمناقشة فرضيات اإلدارة المتعلقة 
  .وفهمنا لألموربتوقع حجم االستخدام 

وقمنا بالتحقق من إجراءات الجرد الفعلي للمخزون 
رد الفعلي وتم ومطابقة أرصدة البضاعة حسب الج

االطالع على التسويات الجردية ومراجعة عينة من 
تكلفة المخزون لعدد من أصناف البضاعة ووجدت 
مالئمة للسياسات المحاسبية الواردة في البيانات 

  .المالية
مقارنة الحد األدنى اللتزامات الشراء مع بقمنا 

مستويات مخزون نهاية السنة مع األخذ بعين 
ر السترداد قيمة المخزون إذا ما تم االعتبار المخاط

  . أي من اتفاقيات البيعإلغاء
 التدني للمخزون من خالل تقييم احتمالقمنا باختبار 

فرضيات اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار المعلومات 
  .المتوفرة واألحداث الالحقة

قمنا بفحص فواتير المبيعات في الفترة الالحقة 
أعلى من التكلفة من بيع المخزون بقيمة لمراجعة 

خالل مقارنة سعر البيع مع تكلفة المخزون المسجلة 
بحسابات الشركة مع األخذ بعين االعتبار مالئمة 
إيضاحات الشركة حول درجة التقديرات المتعلقة 
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  .بشكل عامالمحتملة  التدني مخاطرللتوصل إلى 
لقد توصلنا إلى أن الفرضيات األساسية المستخدمة 

تقدير وتقييم المخزون هي فرضيات والناتج عنها 
 .مالئمة

 كان العرض واإلفصاحاتلقد قمنا بتقييم فيما إذا 
  .ومالئمةذات الصلة كافية 

  
  كيفية تناول أمور التدقيق الرئيسية خالل عملية التدقيق   أصول ثابتة وأصول قيد التركيب

تمثل قيمة صافي القيمة الدفترية لألصول الثابتة ما 
 من إجمالي )أردني دينار 5,713,730(% 38نسبة 

موجودات الشركة حيث تم شراء موجودات ثابتة 
، 2016خالل عام  أردني دينار 1,962,146بمبلغ 

ما  أردني دينار 1,521,295هذا باإلضافة إلى مبلغ 
  .تمثل أصول قيد التركيبزالت 

هناك خطر في عدم قيام الشركة باالستفادة من 
أصول قيد التركيب في  والثابتةإضافات األصول 

العملية اإلنتاجية في الوقت المناسب مع األخذ بعين 
االعتبار االفتراضات التي تم اتخاذها من قبل 
 اإلدارة ومن المحتمل أن تكون قيمة المبيعات

  عدم المتوقعة في حالةالسنوية أقل من المبيعات
 في استخدام هذه األصول في العمليات اإلنتاجية

  .الوقت المناسب

إن إجراءات التدقيق شملت دراسة إجراءات الرقابة  
المستخدمة في الشركة على األصول الثابتة وقد قمنا 

 ومراجعةباختيار عينة من إضافات األصول الثابتة 
مع األخذ بعين االعتبار . قيدها حسب األصول

المتابعات المستمرة من قبل اإلدارة من أجل االنتهاء 
 خطوطات واستخدام من أعمال التركيب للمعد

اإلنتاج الجديدة في الوقت المناسب حيث أن تقديرات 
خالل شهر العيون اإلدارة لتشغيل خط قطرات 

  .2017 وخط الحقن في نهاية عام 6/2017
لقد استنتجنا أن إجراءات اإلدارة وتقديراتها في 
موعد تشغيل الخطوط اإلنتاجية الجديدة في عام 

 بهذا فهمناالل  سوف يكون مالئماً من خ2017
 . الخصوص

  العرض واإلفصاحاتلقد قمنا بتقييم فيما إذا كان
  .ومالئمةذات الصلة كافية 

  
 كيفية تناول أمور التدقيق الرئيسية خالل عملية التدقيق  تمويل الشركة من خالل القروض

بلغ رصيد القروض التي حصلت عليها الشركة من 
دينار  1,130,255البنوك كما في نهاية العام مبلغ 

من مجموع المطلوبات % 30ما نسبته  أردني
وتشكل خطراً في حالة عدم المقدرة على السداد 

في تسديد األرصدة الشركة نتيجة تأخر عمالء 
 .المستحقة عليهم بانتظام

قمنا بمراجعة عقود القروض والحصول على  
مصادقات مباشرة من البنوك للتحقق من األرصدة 

وائد والعموالت وتحميل وكشوف احتساب الف
عموالتها على عمر القروض، وتصنيفها إلى طويلة 

 وأن هناك متابعة من قبل اإلدارة ،وقصيرة األجل
 المستحقة على العمالء وذلك من الديونلتحصيل 

أجل توفير السيولة الالزمة لسداد القروض التي يتم 
  .الحصول عليها من البنوك

 لعرض واإلفصاحات القد قمنا بتقييم فيما إذا كان
  .ومالئمةذات الصلة كافية 

 
  

  مسئوليات اإلدارة عن القوائم المالية
إن اإلدارة مسئولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير 

لية االحتفاظ  وتشمل هذه المسئوالفلسطينيةالمالية ومتطلبات قانون الشركات وهيئة سوق رأس المال 
بالرقابة الداخلية التي تجدها اإلدارة ضرورية لتمكنها من إعداد القوائم المالية بصورة عادلة خالية من 

  . أو عن خطأاحتيالأخطاء جوهرية سواء كانت ناشئة من 
  

 في إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة مسئولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة،
 استخدامواإلفصاح حيثما كان ذلك مناسباً، عن المسائل ذات الصلة بقدرة الشركة على االستمرار وعن 

أساس مبدأ االستمرارية في المحاسبة ما لم تكن اإلدارة تقصد تصفية الشركة أو وقف العمليات أو ليس 
  .لديها أية بدائل حقيقية إال القيام بذلك
  .لى عملية التقارير الماليةإن اإلدارة مسؤولة عن اإلشراف ع
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  مسئوليات مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية مأخوذة ككل خالية من 
تقريرنا حولها الذي يتضمن   أو عن خطأ، وإصداراحتيالاألخطاء الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن 

إن التأكيد المعقول هو إعطاء درجة عالية من الثقة، ولكنه ليس ضماناً بأن التدقيق وفقاً . ينا الفنيرأ
يمكن لألخطاء . للمعايير الدولية للتدقيق سوف يؤدي دائما للكشف عن الخطأ الجوهري عندما يحصل

و بالمجمل يمكن  أو بسبب خطأ مرتكب، وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أاحتيالأن تظهر بسبب 
  . 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 
  : نقوم أيضاًمن خالل التدقيق، باإلضافة إلى أننا

 أو عن خطأ، احتيالء الجوهرية في القوائم المالية، سواء الناشئة عن  مخاطر األخطابتحديد -
ونصمم وننفذ إجراءات تدقيق للرد على تلك المخاطر، ونحصل على أدلة تدقيق كافية ومناسبة 

إن الخطر من عدم الكشف عن األخطاء الجوهرية الناشئة عن االحتيال أكبر . لتوفر أساساً لرأينا
 دم الكشف عن الخطأ المرتكب، كون االحتيال قد ينطوي على تواطؤ، أومن الخطر الناجم عن ع

 تجاوزات ألحكام وقواعد حذف مقصود للمعلومات، أو حاالت غش أو تحريف، أو أو تزوير،
 .الرقابة الداخلية

 على فهم لعمل الرقابة الداخلية بشكل يتصل بأعمال التدقيق وذلك بهدف تصميم بالحصول -
مناسبة حسب الظروف، ليس بهدف إبداء الرأي فيما يتعلق بفعالية الرقابة إجراءات التدقيق ال
 . الداخلية لدى الشركة

تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة ب -
 . واإليضاحات المتعلقة بها

 ألدلة التدقيق التي تم الحصول استنادا اريةاالستمر اإلدارة لمبدأ استخدام مدى مالئمة باستخالص -
ظروف يمكن أن تثير شكوكا  عليها، فيما إذا كان هنالك حاالت من عدم التيقن بوجود أحداث أو

 بوجود مثل هذه االستخالصفيما إذا تم . كبيرة حول قدرة الشركة على االستمرار كمنشاة مستمرة
اإلدارة ضمن تقريرنا كمدققي حسابات إلى اإلفصاحات الحاالت، نحن مطالبون بأن نَلِْفتَ انتباه  

ذات الصلة الواردة في القوائم المالية،  أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية، فنحن مطالبون 
 يعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها لغاية تاريخ تقريرنا استخالصناإن . بتعديل رأينا

ألحداث أو الظروف المستقبلية قد تجعل الشركة تتوقف عن كمدققي حسابات، ومع ذلك فإن ا
 .  كشركة مستمرةاالستمرار

، وبنية ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك اإلفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم العامتقييم العرض  -
 .المالية تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل

  
ارة حول نطاق وتوقيت التدقيق المخطط له ومالحظات التدقيق الهامة بما في ذلك أي نتواصل مع اإلد

  .نقاط ضعف هامة في الرقابة الداخلية التي تم تحديدها خالل تدقيقنا
  

 لمتطلبات قواعد السلوك األخالقي فيما يختص  امتثالناتزويد اإلدارة بتصريح بشأن نقوم أيضاً ب
، االقتضاء، وعند استقالليتنايع األمور التي من الممكن لها أن تؤثر على باالستقاللية، وتزويدهم بجم

  . الضمانات لذلك
  

من األمور التي يتم التواصل بها مع اإلدارة تلك األمور التي تعتبر األكثر أهمية بالنسبة لتدقيق القوائم 
في تقريرنا األمور بيان تلك نقوم ب. تدقيق رئيسيةأمور  اعتبرتالمالية للفترة الحالية، والتي لذلك قد 

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 

  . لمتوخاة من اإلفصاح عن المسألةاآلثار السلبية لذلك تفوق المنافع العامة ا
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  تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى 
برأينا أيضا أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة، كما وقد حصلنا على كافة المعلومات 

  التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا وفي حدود المعلومات التي توافرت لدينا، لم تقعواإلفصاحات
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

  
  

  شركاهطالل أبوغزالة و
  251/1997رخصة رقم 

 
  

  جمـال ملحـم
  )100/98(محاسب قانوني مرخص رقم 

  2017  شباط7رام اهللا 
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  –   
                              31   2016                    

  
    إيضاح  2016  2015
  الموجـــودات    أردنيدينار   أردنيدينار 

  الموجودات المتداولة      
  النقد والنقد المعادل  )3(  2,480,179 1,563,817
   بالصافي-الذمم المدينة    )4( 3,257,499 3,320,184
  البضاعــة  )5( 1,661,002 1,416,383

  االعتمادات المستندية   51,874 557,675
  المصاريف المدفوعة مقدماً واألرصدة المدينة األخرى  )6( 168,802 221,659

  سلفيات ضريبة الدخل  )12( 184,213 68,994
     ــــــــ ــــــــ

  مجموع الموجودات المتداولة   7,803,569 7,148,712
     ــــــــ ــــــــ

  الممتلكات واآلالت والمعدات      
  لفــةبالتك  )7( 12,345,943 10,427,866

  االستهالك المتراكم   )6,632,213( )6,140,209(
     ــــــــ ــــــــ

  صافي القيمة الدفترية    5,713,730 4,287,657
     ــــــــ ــــــــ

  أصول ثابتة قيد التركيب  )8( 1,521,259 1,135,346
     ــــــــ ــــــــ

  مجموع الموجودات   15,038,558 12,571,715
==========  ==========      
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                   31   2016                  

 
    إيضاح  2016  2015
  المطلوبات وحقوق المساهمين    أردنيدينار   يأردندينار 

  المطلوبات  المتداولة      
  أقساط قرض قصيرة األجل  )9( 271,858 232,489
  الذمم الدائنـة   429,139 256,692
  المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى  )10( 425,307 501,465
  ذمم ألطراف ذات عالقة  )11( 776,881 465,599
  مخصص ضريبة الدخل  )12( 142,347 307,123

     ــــــــ ــــــــ
1,763,368 2,045,532     

  مجموع المطلوبات المتداولة   ــــــــ ــــــــ
  إيرادات مؤجلة بعد اإلطفاء  )13( 71,938 82,394

     ــــــــ ــــــــ
  أقساط قرض طويلة األجل  )9( 858,397 334,017

     ــــــــ ــــــــ
  مخصص مكافأة نهاية الخدمة  )14( 813,883 968,257

     ــــــــ ــــــــ
  مجموع المطلوبات    3,789,750 3,148,036

     ــــــــ ــــــــ
  حقوق المساهمين      

5,350,000 7,000,000 )15(  

 مقسم إلى أردني دينار 10,000,000رأس المال 
 واحد أردني سهم قيمة السهم دينار 10,000,000

 )أردني دينار 7,000,000رأس المال المدفوع (
  ) سهم غير مكتتب به3,000,000(

  االحتياطي القانوني  )16( 962,176 769,701
  االحتياطي االختياري  )16( 1,111,877 726,927

  "د" قائمة –أرباح محتفظ بها    2,059,757 2,529,515
  "ج" قائمة – لدينار اإلىفرق ترجمة البيانات من الشيقل    114,998 47,536

     ــــــــ ــــــــ
  مجموع حقوق المساهمين   11,248,808 9,423,679

     ــــــــ ــــــــ
  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين   15,038,558 12,571,715

==========  ==========      
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                              31   2016           

  
      إيضاح  2016  2015
  بيان الدخل    أردنيدينار   أردنيدينار 

  المبيعـــات  )17( 7,819,715 7,764,657
  تكلفـة المبيعات  )18( )4,620,252( )4,417,317(

     ــــــــ ــــــــ
  مجمـل الدخل   3,199,463 3,347,340

  مصاريف بيع وتوزيع  )19( )792,074( )1,022,466(
  مصاريف إدارية وعمومية  )20( )379,380( )346,950(
  مصاريف تمويلية   )28,339( )27,162(

   المؤجلةالمتحقق من اإليرادات  )13( 10,456 10,332
  إيرادات أخرى    11,620 2,309

  فروقات عملة   45,349 50,613
     ــــــــ ــــــــ

  صافي الدخل قبل الضريبة    2,067,095 2,014,016
  مخصص ضريبة الدخل   )12( )142,347( )307,123(

     ــــــــ ــــــــ
  جـ قائمة –صافي دخل السنة بعد الضريبة     1,924,748 1,706,893

==========  ==========      
  الربح لكل سهم      

0.3190 0.2750 )21(  
الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة 

  العائد إلى مساهمين الشركة
==========  ==========      
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2015  2016      
  إيضاح  أردنيدينار   أردنيدينار 

 دخل السنة   1,924,748 1,706,893
      

 بنود الدخل الشامل األخرى  114,998 47,536
     ــــــــ ــــــــ

 بنود الدخل الشامل األخرى للسنة  114,998 47,536
    ــــــــ ــــــــ

 إجمالي الدخل الشامل للسنة  2,039,746 1,754,429
========= =========    
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                                                     31    2016                               

  

  أرباح محتفظ بها  احتياطي اختياري  احتياطي قانوني  رأس المال
 بنود الدخل 

  يـــــانالب  المجمـوع  األخرىالشامل 
  2016 كانون األول 31  أردنيدينار   أردنيدينار   أردنيدينار   أردنيدينار   أردنيدينار   أردنيدينار 

  31/12/2015رصيد  9,423,679 47,536 2,529,515 726,927 769,701 5,350,000
  صافي دخل السنة 1,924,748 ـ 1,924,748 ـ ـ ـ
  ياحتياطي قانون ـ ـ )192,475( ـ 192,475 ـ
  احتياطي اختياري ـ ـ )384,950( 384,950 ـ ـ

 زيادة رأس المال  ـ ـ )1,650,000( ـ ـ 1,650,000
 توزيعات أرباح  )321,062( ـ )321,062( ـ ـ ـ
 تسويات ضريبة سنوات سابقة  153,981 ـ 153,981 ـ ـ ـ
  فرق ترجمة البيانات المالية 67,462 67,462 ـ ـ ـ ـ

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

======== ======== ======== ======== ======== ========   
              
  2015 كانون األول 31            

  31/12/2014رصيد  7,732,312 63,062 1,334,689 385,549 599,012 5,350,000
  صافي دخل السنة 1,706,893 ـ 1,706,893 ـ ـ ـ
  احتياطي قانوني ـ ـ )170,689( ـ 170,689 ـ
  احتياطي اختياري ـ ـ )341,378( 341,378 ـ ـ
   )15,526( )15,526( ـ ـ ـ  ـ

   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
  31/12/2015رصيد  9,423,679 47,536 2,529,515 726,927 769,701 5,350,000

======== ======== ======== ======== ======== ========   
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                     31   2016           

 
  البيـــــان   إيضاح  2016  2015

  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية    دينار أردني  دينار أردني
   بيان ب–صافي ربح السنة قبل الضريبة     2,067,095 2,014,016

  لتدفق النقديتعديالت لتسوية صافي الربح لصافي ا     
  بنود ال تتطلب تدفقات نقدية     

  استهالك الموجودات الثابتة  )7( 526,728 520,841
  إطفاء إيرادات المنحة الفرنسية   (10,456) )10,332(

  مخصص مكافأة نهاية الخدمة    )14( 141,426 87,704
  إطفاء موجودات غير ملموسة    ـ 8,342

   ثابتةخسارة استبعاد موجودات   7,168 ـ
  التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية      
   في الذمم المدينة )الزيادة(النقص    62,685 )287,827(

  في البضاعـةالنقص  )الزيادة(   (244,619) 110,190
  في المصاريف المدفوعة مقدماً واألرصدة المدينة األخرى) الزيادة(النقص    52,857 )153,792(

  النقص في االعتمادات المستندية   505,801 283,618
   في الذمم الدائنة)النقص(الزيادة    172,447 )3,943(

   المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى فيالنقص   (76,158) (190,450)
  الزيادة في المستحق ألطراف ذات عالقة   311,282 465,599

  تسوية ضريبة الدخل وأخرى   (200,899) )135,235(
  تعويضات مدفوعة للموظفين  )14( (295,800) )51,923(

     ـــــــــ ـــــــــ
  صافي التدفقات النقدية الواردة من األنشطة التشغيلية   3,019,557 2,656,808

     ـــــــــ ـــــــــ
  التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية      
       الثابتةإضافات الموجودات  )7( (1,962,146) )135,187(
  متحصل من استبعاد موجودات ثابتة   2,177 ـ

  )التطوير(موجودات أخرى غير ملموسة    ـ 50,520
  أصول ثابتة قيد التركيب   (385,913) )1,135,346(

     ـــــــــ ـــــــــ
  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية    (2,345,882) )1,220,013(

     ـــــــــ ـــــــــ
  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية      
  بنوك دائنة   ـ )1,053,184(

  القــرض   563,749 480,324
  توزيعات أرباح   (321,062) ـ

     ـــــــــ ـــــــــ
   األنشطة التمويلية)المستخدمة في(مجموع التدفقات النقدية الواردة من    242,687 )572,860(

     ـــــــــ ـــــــــ
  صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل خالل السنة    916,362 863,935
  رصيد النقد والنقد المعادل أول السنة   1,563,817 699,882

     ـــــــــ ـــــــــ
  رصيد النقد والنقد المعادل آخر السنة  )3( 2,480,179 1,563,817

==========  ==========      
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  :التأسيس وطبيعة النشاط .1
    يت جـاال بتـاريخ      في ب  خصوصية كشركة مساهمة    بيت جاال لصناعة األدوية   تأسست شركة

 في وغايات الشركة تتمثل  ،  14 وسجلت في سجل الشركات المساهمة تحت رقم         15/9/1970
صناعة األدوية ومواد التجميل والكيماويات والعالجات البيطرية والزراعية ومبيدات الحشرات 

تم . هاومواد التنظيف واألسمدة الكيماوية وتسويقها وتصديرها وتوزيعها واستيرادها واالتجار ب    
 ومقرها نـابلس بحيـث يكـون        إخوان مع شركة سختيان     22/4/1998توقيع اتفاقية بتاريخ    

  .الموزع الوحيد لمنتجات الشركة في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة
             وسجلت في سـجل    تم تحويل الشركة من شركة مساهمة خصوصية إلى شركة مساهمة عامة

تم أخذ الموافقات الالزمة لذلك وتم إعادة هيكلة و، 562601369الشركات المساهمة تحت رقم 
 سهم قيمة الـسهم     10,000,000 مقسمة إلى    أردني دينار   10,000,000رأس المال ليصبح    

 سـهم للمـساهمين الحـالين      5,350,000 حيـث أصـبح رأس المـال         أردنيالواحد دينار   
درة عـن مراقـب      سهم لالكتتاب العام وذلك استنادا إلى شهادة التسجيل الصا         4,650,000و

 .3/2/2015الشركات بتاريخ 
 إدراج أسهم الشركة في بورصة فلسطين 2015 حزيران 16بتاريخ تم قد ل. 
  31/12/2015موظفاً كما في  183( 31/12/2016 فيكما  اًموظف 197بلغ عدد الموظفين(.  
  2017 شباط 13خ بتاريإدارة الشركة  المالية من قبل القوائمتم اعتماد.  

  
  : المحاسبية الهامةالسياسات .2

 الماليـة المرفقـة وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليـة والتفسيرات القوائمتم عرض   .أ 
ذات العالقة الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وفيمـا يلي 

 .المتبعةملخصا ألهم السياســات المحاسبية 
 المالية وفقا ألساس التكلفة التاريخية ويتم تعديل هذا األساس بالنسبة لبعض مالقوائتم إعداد  

  .األصول كما هو موضح أدناه
  التغييرات في السياسات المحاسبية  .ب 

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية للشركة مطابقة لتلك التي تم استخدامها 
ابقة، باستثناء قيام الشركة بتطبيق المعايير المعدلة التالية خالل إلعداد القوائم المالية للسنة الس

  :السنة
   )المعدل(اإلفصاح عن الجهات ذات العالقة : 24معيار المحاسبة الدولي رقم 
  )المعدل( العرض -األدوات المالية : 32معيار المحاسبة الدولي رقم 

  المعدل( األخرى  عرض بنود الدخل الشامل)1(معيار المحاسبة  الدولي رقم(*  
  المعدل( إفصاحات البيانات المالية )7(معيار التقارير المالية الدولية رقم( 
  البيانات المالية الموحدة )10(معيار التقارير المالية الدولية رقم  
  اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى)12(معيار التقارير المالية الدولية رقم   
 قياس القيمة العادلة)13(لدولية رقم معيار التقارير المالية ا   

 إلى تغيير طريقة عرض بنود الدخل )1(يقضي التغير في معيار المحاسبة الدولي رقم * 
الشامل األخرى في مجموعات، بأن يتم فصل تلك البنود التي يمكن قيدها أو إعادة تصنيفها في 



  

 

13  

سيؤثر هذا التعديل . دة تصنيفهاقائمة الدخل في المستقبل عن البنود األخرى التي ال يمكن إعا
  . على العرض ولن يؤثر على أداء الشركة أو مركزها المالي

  
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعايير التالية والتي ال تزال غير نافذة المفعول ولم يتم 

ن لتطبيقها، إن المعايير التالية هي التي تتوقع إدارة الشركة بأن يكو. تبنيها بعد من قبل الشركة
 البيانات المالية إفصاحاتعند سريان مفعولها، أثر على المركز أو األداء المالي أو حول 

  :للشركة
  األدوات المالية )9(معيار التقارير المالية الدولية رقم ** 
 بصيغته الحالية المرحلة األولى لإلحالل محل )9(يمثل معيار التقارير المالية الدولية رقم   **

عيار أثر مسيكون لتطبيق المرحلة األولى من هذا ال. )39(المحاسبة الدولي رقم معيار 
على تصنيف وقياس الموجودات المالية للشركة، ومن غير المحتمل أن يكون لتطبيقه أثر 

ستعمل الشركة على تحديد أثر التطبيق بالتزامن مع صدور . على المطلوبات المالية
 وقد أصبح. ك إلظهار صورة شاملة عن أثر التطبيقالمراحل التالية من المعيار وذل

  .2018 كانون الثاني 1المعيار نافذ المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في 
  

  األسس والتقديرات   .ج 
 المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدام عدة تقديرات القوائمإن إعداد 

غ اإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات وإفتراضات محاسبية تؤثر على مبال
نظراً الستخدام هذه التقديرات .  الماليةالقوائموعرض اإللتزامات المحتملة كما في تاريخ 

واإلفتراضات، قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات، وقد يستدعي ذلك تعديل القيم الدفترية 
  .للموجودات أو المطلوبات في المستقبل

  : يلي تفاصيل اإلجتهادات الجوهرية التي قامت بها الشركةفيما
  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

المحاسبية يتم اعتبارها على أنها تغيرات في التقديرات وفي حالة وجود تغيرات في المعاملة 
  .المحاسبية

  تحقق المصاريف
 . يتم قيد المصاريف عند حدوثها وفقاً لمبدأ االستحقاق

  : المدينةالتجاريةالذمم 
 مطروحا منها أي مخصص للذمم )المطالبات( تظهر الذمم التجارية المدينة بقيمة الفواتير

  .يلهاالمدينة المشكوك في تحص
  .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

ليتها يتم أخذ مخصص للذمم المدينة المشكوك في تحصيلها عندما يتوفر مؤشر على عدم قاب
  .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

  :)عة الجاهزةلبضاا(المخزون 
  يتم إظهار البضاعة الجاهزة بالتكلفة على أساس تكلفة المواد الخام مضافاً إليها نسبة من

  . الوارد أوالً صادر أوالًطريقة ويتم تحديد التكلفة باستخدام المصاريف الصناعية
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 م المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقليقي.  
 كافة تكاليف الشراء وتكاليف التحويل والتكاليف األخرى المتكبدة تشمل تكلفة المخزون 

  .في سبيل إحضار المخزون ووضعه في حالته ومكانه الحاليين
  يتم تعريف صافي القيمة العادلة للتحقق بأنها السعر المقدر للبيع في سياق النشاط العادي

 . عملية البيعإلتماممطروحاً منه التكاليف الضرورية 
 الخام ومواد التعبئةالمواد :  

 البضاعة من المواد الخام ومواد التعبئة بالتكلفة الفعلية أو السوق أيهما أقـل،              إظهاريتم  
  .ويتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة الوارد أوالً صادر أوالً

 البضاعة تحت التصنيع:  
لمستعملة مضافاً  اومواد التعبئة   يتم تقييم البضاعة تحت التصنيع بسعر تكلفة المواد الخام          

 أجور التشغيل المباشرة ونسبة من المصاريف الصناعية مقارنة مع نسبة تمام الصنع إليها
  .لهذه البضاعة

 
   : واآلالت والمعداتالممتلكات

 منها أي استهالك متراكم وأية  مطروحاًبالتكلفةيتم تسجيل الممتلكات واآلالت والمعدات 
  . يتم احتساب استهالك على األراضي وال،خسائر متراكمة النخفاض القيمة

تستخدم الشركة طريقة القسط الثابت في استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات على مدى 
  : عمرها اإلنتاجي باستخدام النسب السنوية التالية

 7 - %2  مبانــي %  
 30 -%10  أدوات مختبر%  
 50 - %4  اثــأث%  
 50 - %7   وقطع غيار وآالتماكينات%  
 30 -%10  ولوحات كالشيهات%    
 50 - %7  أجهــزة%  
 50 - %10   وملحقاتهاحاسب آلي%  
 10  مصاعد%  
 50 - %10  عدد وأدوات %  
  10 -% 4  تهويةتكييف وأجهزة %   
 15  سيارات%  
 10   وميكانيكيةتمديدات كهربائية%  
 30 -% 7  موجودات أخرى%  
 10  ساحات وتحسينات حول المصنع%  

داث أو تغيرات في لكات واآلالت والمعدات عند وجود أحيتم دراسة تدني القيمة الدفترية للممت
عند وجود أحد هذه األدلة . الظروف تشير إلى عدم توافر إمكانية استرداد قيمتها الدفترية

وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة المتوقع استردادها، يتم تخفيض القيمة الدفترية للقيمة 
، "قيمة في االستخدامال"المتوقع استردادها وهي القيمة العادلة بعد تنزيل مصاريف البيع أو 

 . أيهما أعلى
يتم احتساب ورسملة التكاليف المتكبدة الستبدال مكونات اآلالت والمعدات التي يتم التعامل 

يتم رسملة النفقات . معها بشكل منفصل، كما يتم شطب القيمة الدفترية ألي جزء مستبدل
يتم . المتعلقة باآلالت والمعداتاألخرى الالحقة فقط عند زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية 

  .إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل
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  :المخصصات
قانوني أو متوقع ناتج عن يتم االعتراف بمبلغ المخصص عندما يكون على الشركة التزام 

  .حدث سابق على أن تكون كلفة تسوية االلتزام محتمله ويمكن قياسها بموثوقية
 

  :التطويــر
 على التطوير والمدفوعة لجهات خارجية للقيام بدراسـات كيماويـة           اإلنفاق بقيد   ارةاإلدتقوم  

 وطرحها في السوق كأصل غير ملموس وفقاً للمعايير         إنتاجهاتتعلق بأصناف جديدة سوف يتم      
سـنوياً  % 20ر بنسبة ثابتة وبمعـدل       على التطوي  اإلنفاق إطفاءالدولية للتقارير المالية، ويتم     

  .قائمة الدخلك الدراسة تم وقفها وإقفال الرصيد في ونتيجة فشل تل
 

  : مكافأة نهاية الخدمةمخصص
يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين لمواجهة االلتزامات القانونية والتعاقديـة            
الخاصة بنهاية خدمة الموظفين عن فترة الخدمة المتراكمة، وقد تم احتساب هذه المكافأة حسب          

  .فلسطينمل السارية في قوانين الع
 

  :ضريبة الدخل
 وفقـا للقـوانين     ذلـك و  ضريبة الدخل  تستخدم الشركة طريقة تقديرات معينة لتحديد احتساب      

 وتعتقد إدارة الشركة بـان      )11 رقم   إيضاح( دولة فلسطين واألنظمة المعمول بها في أراضي      
  .هذه التقديرات واالقتراحات معقولة

  
  :ياطي االختيارياالحتياطي القانوني واالحت

 وإلى النظام الداخلي للـشركة، يجـب        1964 لسنة   12استناداً إلى قانون الشركات رقم       -
، وال يجوز وقف هذا )قانوني(من صافي األرباح السنوية احتياطي إجباري % 10اقتطاع  

االقتطاع قبل أن يبلغ مجموع المبالغ المتجمعة لهذا الحساب ما يعادل نصف رأس مـال               
 النظام الداخلي للشركة ويجب وقف هذا االقتطاع متى بلغ رصيد االحتياطي الشركة حسب

  .اإلجباري رأس مال الشركة
ويجوز للهيئة العامة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تقوم باقتطاع جزء من األربـاح                -

مـن  % 20الصافية بحساب احتياطي اختياري على أن ال يزيد المبلغ المقرر سنوياً عن             
ح الصافية لتلك السنة وعلى أن ال يتجاوز مجموع المبالغ المقتطعة فـي حـساب                األربا

  .االحتياطي االختياري نصف رأس مال الشركة
  

  :باإليرادات االعتراف
   إمكانيـة  من المبيعات عند انتقال أخطار ومنافع الملكية للعميل وتوفير           اإليراداتتتحقق 

 الحـد  إلى مستمرة   إداريةتفاظ بعالقات    بشكل موضوعي مع عدم االح     اإليرادتحديد مبلغ   
  .المرتبط بوجود الملكية وال بالرقابة الفعالة على البضائع المباعة

     شـركة  ( األطـراف ذات العالقـة       إلىمنتجاتها إلى أسواق التصدير و    تقوم الشركة ببيع
% 12.5 كموزع وحيد للشركة على أساس سعر البيع مطروحاً منه نسبة          )إخوانسختيان  

 .) ب-16 ب و-4 إيضاحي(
  

  :ترجمة العمالت األجنبية
، ويتم تحويل العمليات المالية اإلسرائيليشيقل  المالية بالسجالت المحاسبية بالالقوائميتم تسجيل 

بالعمالت األخرى حسب سعر الصرف السائد وقت حدوث العملية، وفي نهاية السنة المالية يتم    
 اإلسـرائيلي الـشيقل    إلىلة بالعمالت األخرى    تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات المتداو    
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حسب أسعار الصرف السائدة في نهاية السنة، ويتم قيد الفروقات الناتجة عن تحويل العمالت              
  :، وكانت أسعار العمالت كما يلي الدخلقائمةاألخرى ضمن نتائج السنة في 

2015  2016    
    أردنيدينار   أردنيدينار 

  شيقل  0.184 0.182
  دوالر أمريكي  0.709 0.709
  يورو 0.741 0.775

  
  :ترجمة القوائم المالية إلى عملة أخرى غير العملة الوظيفية

 من الشيقل الجديـد إلـى       2016 كانون األول    31تم ترجمة القوائم المالية للسنة المنتهية في        
 : حسب األسس التاليةردنيالدينار األ

 ردنـي ن الشيقل الجديد إلـى الـدينار األ       تم ترجمة الموجودات والمطلوبات المتداولة م       .أ 
 شيقل جديد لكل 5.4285 وذلك بسعر 31/12/2016بموجب أسعار الصرف السائدة في     

  . واحدأردنيدينار 
 حسب مـا ظهـرت فـي    ردنيتم إظهار رصيد أول المدة للموجودات الثابتة بالدينار األ         . ب 

  .2015القوائم المالية لسنة 
 وهو 31/12/2015 حسب سعر الصرف السائد بتاريخ تم إظهار إضافات األصول الثابتة  .ج 

  . واحدأردنيشيقل جديد لكل دينار  5.4285
 كانون  31 كما في    ردنيتم إظهار أرقام المقارنة وهي القوائم المالية الصادرة بالدينار األ           . د 

 .2015 بموجب أسعار الصرف التي استخدمت في عام 2015األول 
 حسب متوسط 31/12/2016 وحتى 1/1/2016ة من تم ترجمة بيانات قائمة الدخل للفتر

 شيقل 5.41895 الصادرة من سلطة النقد الفلسطينية وهي 2016أسعار الصرف خالل سنة 
  جديد لكل دينار

  
  :التدفق النقدي

  قائمة التدفق النقديإعدادتم اعتماد الطريقة غير المباشرة في .  
       قد المعادل من النقد فـي الـصندوق   من أجل أغراض التدفق النقدي، يتكون بند النقد والن

والحسابات الجارية والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية والتي تستحق خـالل فتـرة       
 وأوراق الدفع    المالية مطروحاً منها المطلوب للبنوك الدائنة      القوائمثالثة أشهر من تاريخ     

 .التي تستحق خالل ثالثة أشهر
 

  الربح لكل سهم 
األساسي للسهم في األرباح من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة يتم احتساب النصيب 

  . 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 

 على المعدل المرجح لعدد )ألسهم الممتازة القابلة للتحويلبعد طرح الفوائد المتعلقة با(للشركة 
األسهم العادية خالل العام مضافاً إليه المعدل المرجح لعدد األسهم العادية التي كان يجب 

  . إصدارها فيما لو تم تحويل األسهم القابلة للتحويل إلى أسهم عادية
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  :والنقد المعادلالنقد  .3
  :يتألف هذا البند مما يلي

1520  2016    
    أردنيدينار   أردنيدينار 
  نقد بالصندوق 4,279 940

   يورو –البنك العربي  117,890 270,727
   شيقل –البنك العربي  514,407 93,661

   دوالر –البنك العربي  938,842 476,263
   دينار –البنك العربي  252,602 952

   شيقل – بنك فلسطين المحدود 5,835 4,828
   يورو –بنك فلسطين المحدود  1,195 214

   دوالر –بنك فلسطين المحدود  5,784 6,774
   ــــــــ ــــــــ

  مجموع النقد بالصندوق ولدى البنوك 1,840,834 854,359
   ــــــــ ــــــــ

   أشهر من نهاية السنة الحالية3شيكات برسم التحصيل تستحق خالل  989,566 1,044,111
   أشهر من نهاية السنة الحالية3شيكات صادرة آجلة تستحق خالل  )350,221( )334,653(

   ــــــــ ــــــــ
  اإلجمالي 2,480,179 1,563,817

==========  ==========    
 لدى البنك ألجل وديعة أردني دينار 250,932دينار على مبلغ  –يشتمل رصيد البنك العربي 
 اإليراداتوتم قيد % 1.5 بنسبة فائدة 5/3/2017 وحتى 1/12/2016العربي تم ربطها للفترة من 

  األخرى اإليراداتالمستحقة عن السنة الحالية ضمن 
 
  :الذمم المدينة بالصافي .4

  :يتألف هذا البند مما يلي  .أ 
2015 2016    
     أردنيدينار   أردنيدينار 

  ) ب-17 -أطراف ذات عالقة (ذمم تجارية  2,995,382 2,942,616
  ذمم تجارية  285,486 400,937

  ذمم مقاولين 532 532
   ــــــــ ــــــــ

  المجمـوع 3,281,400 3,344,085
  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها: يطرح )23,901( )23,901(

   ــــــــ ــــــــ
  الصافـي 3,257,499 3,320,184

==========  ==========    
منتجات شركة بيت جاال لصناعة األدوية بموجب       الموزع الوحيد ل  أخوان  تعتبر شركة سختيان      .ب 

  :ومن بين بنود هذه االتفاقية ما يلي. االتفاقية المبرمة بين الطرفين
              تعتبر شركة سختيان إخوان الموزع الوحيد لمنتجات شركة بيت جاال لصناعة األدوية في

 . محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة
       ارة الصحة وعطاءات الخـدمات الطبيـة       لشركة سختيان أخوان حق دخول عطاءات وز

 .العسكرية والعطاءات التابعة للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية
    من إجمالي قيمة الفاتورة وذلـك      % 12.5على نسبة خصم    سختيان أخوان   تحصل شركة

 .مقابل جميع المبيعات للسوق المحلي والعروض والعطاءات
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      نات الطبية المجانية تحمل على شـركة       مصاريف ورواتب وعموالت رجال الدعاية والعي
 .بيت جاال لصناعة األدوية

             سياسات البيع لشركة سختيان إخوان والمتعلقة بمنتجات شركة بيت جاال لصناعة األدوية
وخصوصاً بما يتعلق باألسعار ونسبة البونص يتم تحديدها بالتوافق ما بين إدارة شـركة              

 .يان إخوانبيت جاال لصناعة األدوية وإدارة شركة سخت
 

  :البضاعــة .5
  :يتألف هذا البند مما يلي

2015  2016    
    أردنيدينار   أردنيدينار 

  مـواد خـام 937,470 792,451
  مواد تعبئـة 494,855 447,264
  بضاعة تحت التصنيع 51,728 56,932

   أدوية، تجميل–بضاعة جاهزة  168,675 116,065
  رمخزون مواد البحث والتطوي 8,274 3,671

   ــــــــ ــــــــ
  المجمـوع 1,661,002 1,416,383

==========  ==========    
  
  :المصاريف المدفوعة مقدماً واألرصدة المدينة األخرى .6

  :يتألف هذا البند مما يلي  .أ 
2015  2016    
    أردنيدينار   أردنيدينار 

  مصاريف مدفوعة مقدماً 22,041 14,690
  لمورديندفعات مقدمة ل 106,039 196,779

  ذمم وسلف موظفين 2,200 979
  تأمينات مستردة 2,182 2,150

  ضريبة القيمة المضافة 22,512 ـ
  فوائد مستحقة 309 ـ

   ب –ذمم مدينة أخرى  13,519 7,061
   ــــــــ ــــــــ

  المجمــوع 168,802 221,659
==========  ==========    

 يمثل ما تم دفعه من أجل تأسيس       أردني دينار   1723  يعادل   ضمن الذمم المدينة األخرى مبلغ      .ب 
  . لبيع منتجات الشركةالتصديرخول إلى أسواق ألغراض الدشركة بيت جاال في بولندا 
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  :الموجودات الثابتة .7
 :يتألف هذا البند مما يلي  .أ 

 صافي القيمة الدفترية  االستهالك المتراكم   التكلفــــة 
 الرصيد في الرصيد في   الرصيد في االستبعادات استهالك السنة  الرصيد في   الرصيد في االستبعادات اإلضافات  الرصيد في 

 31/12/2015 31/12/2016  31/12/2016  2016  2016  1/1/2016  31/12/2016  2016  2016  1/1/2016 البيـــــــان
 أردنيدينار   أردنيدينار     أردنيدينار  أردنيار دين أردنيدينار  أردنيدينار    أردنيدينار  أردنيدينار  أردنيدينار  أردنيدينار  

 465,897 465,897  ـ ـ ـ ـ  465,897 ـ ـ 465,897 أراضــي
 1,757,723 1,966,618  629,344 ـ 49,092 580,252  2,595,962 ـ 257,987 2,337,975 مبانـــي

 4,237 2,702  158,626 ـ 2,882 155,744  161,328 ـ 1,347 159,981 أدوات مختبر
 20,932 33,721  205,152 ـ 6,530 198,622  238,873 ـ 19,319 219,554 أثـــاث

 1,218,388 2,531,972  2,059,661 )27,640( 207,184 1,880,117  4,591,633 )36,985( 1,530,113 3,098,505 ماكينات وآالت وقطع غيار
 893 647  109,255 ـ 246 109,009  109,902 ـ ـ 109,902 كالشيهات
 347,467 328,231  1,085,163 )3,935( 86,526 1,002,572  1,413,394 )3,935( 67,290 1,350,039 أجهــزة
 27,237 30,305  129,258 ـ 7,987 121,271  159,563 ـ 11,055 148,508 حاسب آلي
 8,093 12,601  59,657 ـ 4,544 55,113  72,258 ـ 9,052 63,206 مصاعـد

 896 1,061  3,823 ـ 184 3,639  4,884 ـ 349 4,535 وأدواتعدد 
 220,397 126,459  1,364,584 ـ 93,938 1,270,646  1,491,043 ـ ـ 1,491,043 أجهزة تكييف وتهوية

 25,207 34,138  14,767 )3,149( 4,567 13,349  48,905 )3,149( 13,498 38,556 ســيارات
 117,860 73,738  514,945 ـ 44,122 470,823  588,683 ـ ـ 588,683 ةتمديدات كهربائية وميكانيكي

 70,805 86,261  279,962 ـ 17,268 262,694  366,223 ـ 32,724 333,499 موجودات أخرى
 1,625 19,379  18,016 ـ 1,658 16,358  37,395 ـ 19,412 17,983 ساحات وتحسينات حول المصنع

 ـــــــ ـــــــ  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 
 4,287,657 5,713,730  6,632,213 )34,724( 526,728 6,140,209  12,345,943 )44,069( 1,962,146 10,427,866 المجمــوع

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

  .9إيضاح  –الممنوح للشركة القرض المتناقص إن األراضي والمباني المقامة عليها مرهونة لصالح البنك العربي مقابل   . ب 
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  :أصول ثابتة قيد التركيب .8
  :يتألف هذا البند مما يلي

2015  2016    
    أردنيدينار   أردنيدينار 

  ماكينات تحت التجهيز 1,359,149 1,072,061
  أعمال ومقاوالت للتجهيز 162,110 63,285

   ــــــــ ــــــــ
  المجمـوع 1,521,259 1,135,346

==========  ==========    
 
 :القــرض .9

  :يتألف هذا البند مما يلي  .أ 
2015  2016    
    أردنيدينار   أردنيدينار 

   ب –أقساط قرض قصيرة األجل  271,858 232,489
   ب – طويلة األجل أقساط قرض 858,397 334,017

   ــــــــ ــــــــ
  المجموع 1,130,255 566,506

==========  ==========    
 لغاية تمويـل مـا      4/9/2014 يورو بتاريخ    2,000,000حصلت الشركة على قرض بمبلغ        .ب 

 جديدة لقطرات العيون واالنبوالت واألدوية      إنتاجمن كلفة شراء وتركيب خطوط      % 65نسبته  
 وتصرف من قبل البنك العربي علـى        يورو 3,100,000 إجمالية متوقعة بمبلغ     المعقمة بكلفة 

قطرات العيون واألدوية    يورو تسديد اعتماد األجهزة والمعدات بمشروع        1,800,000دفعات  
 يـورو بموجـب     200,000سنوياً ودفعـات    % 1.25 عند ورود المستندات وبعمولة      معقمةال

 اليبور شهر لليورو تحتسب علـى أسـاس         2.5ائدة  ، بف حواالت لموردين داخليين وخارجيين   
 قسط شـهري متتـالي      60يسدد القرض بموجب    والرصيد اليومي وتدفع شهرياً بدون عمولة       

وتـضاف قيمـة    يورو   33,353 يورو باستثناء القسط األخير بمبلغ       33,333تساوي بقيمة   مو
، وقد تم الحقا 1/4/2016 أن يكون تاريخ أول قسط الفوائد المدينة على األقساط الشهرية على

 .1/2/2017 قسط للقرض اعتبارا من أول تاريخ أصبح القرض بحيث اتفاقيةتعديل 
   اإلبقاء على كافة الضمانات المقدمة من الشركة لصالح العميـل          : الضمانات على القرض

 أردنـي  دينـار    865,000رهن عقاري من الدرجة األولى قيمـة سـند الـرهن            وهي  
 من الدرجة الثانية باإلضافة إلى بوليصة تأمين شامل علـى           دنيأر دينار   1,383,000و

  . مريكي مجيرة لصالح البنك العربي دوالر أ9,615,000موجودات المصنع بقيمة 
  

  :المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى .10
  :يتألف هذا البند مما يلي

2015  2016    
    أردنيدينار   أردنيدينار 

  مستحقةإجازات  19,240 18,963
  ضريبة اقتطاعات رواتب الموظفين 10,966 14,140

  مصاريف ورواتب مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 115,728 332,884
  دفعات وتسويات الضريبة المضافة ـ 45,420
  ذمم موظفين  41,980 53,764

  نقابة العاملين  3 3



  

 

21  

  ذمم دائنة أخرى 212,277 17,328
  مين عن توزيعات أرباحمستحقات للمساه 25,113 18,963

   ــــــــ ــــــــ
  المجمـوع 425,307 501,465

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

  :ذمم ألطراف ذات عالقة .11
  :يتألف هذا البند مما يلي

2015  2016    
    أردنيدينار   أردنيدينار 

   األردن–الشركة المتحدة لصناعة األدوية  487,393 465,599
   األردن–تيان مجموعة منير سخ 289,488 ـ

   ــــــــ ــــــــ
  المجمـوع 776,881 465,599

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

  :مخصص ضريبة الدخل .12
  :يتألف هذا البند مما يلي  .أ 

2015  2016    
    أردنيدينار   أردنيدينار 

  سلفيات ضريبة الدخل )184,213( )68,994(
   ب-مخصص الضرائب للسنة الحالية  142,347 307,123

   ــــــــ ــــــــ
  المجمــوع )41,866( 238,129

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

يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل من قبل إدارة الشركة على األرباح الصافية للسنة الحالية                . ب 
حسب قانون ضريبة الدخل الساري فلسطين، وقد حصلت الشركة على إعفاء ضريبي بموجب             

من الضريبة المقدرة لمـدة  % 50بحت تخضع لضريبة بنسبة قانون تشجيع االستثمار حيث أص 
وتم احتـساب الـضريبة     % 15 وتم احتساب الضريبة بنسبة      1/1/2007 سنوات ابتداء من     8

من الضريبة % 50لحصول الشركة على إعفاء استثماري بنسبة % 50المستحقة للشركة بواقع 
الهيئة العامة لالستثمار بتمديد     حصلت الشركة على كتاب من       22/11/2007المقدرة وبتاريخ   

 . 31/12/2019 سنوات أخرى وذلك حتى نهاية 5اإلعفاء من ضريبة الدخل للمشروع ولمدة 
2015  2016    
    أردنيدينار   أردنيدينار 

  ربح السنة 2,067,095 2,014,016
  مخصص نهاية الخدمة الغير مدفوعة: يضاف 141,425 87,704

  مخصص نهاية الخدمة المدفوعة خالل السنة: يطرح )295,800( )51,923(
  يطرح صافي الوفر الضريبي نتيجة الدفع المبكر للسلفيات )14,763( )2,309(

   ــــــــ ــــــــ
  الربح الخاضع للضريبة 1,897,957 2,047,488

   ــــــــ ــــــــ
  الضريبة  142,347 307,123

==========  ==========   
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  :اإلطفاءعد  مؤجلة بإيرادات .13
 والتي حـصلت عليهـا    اإلطفاءصافي قيمة المنحة الفرنسية بعد       أردني دينار   71,938يمثل مبلغ   

  :الشركة لشراء معدات وتجهيزات للمصنع وبيانها كما يلي
 Air Compressing   
 Chillers Carrier Production   
 CMA Packing System  
 Vacuum Mixer – Homogenizer  

ها بهذه ؤ لألصول التي تم شراالمقدر اإلنتاجي على حسب العمر كإيرادذه المنحة ويتم االعتراف به
  . سنة14-12 من اإلدارةالمنحة وقد قدرتها 

2015  2016    
    أردنيدينار   أردنيدينار 

  إجمالي اإليرادات المؤجلة 478,038 478,038
  مجموع اإلطفاء حتى نهاية السنة المالية )406,100( )395,644(

   ــــــــ ــــــــ
  المجمـوع 71,938 82,394

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

  :مخصص مكافأة نهاية الخدمة .14
  :يتألف هذا البند مما يلي

2015  2016    
    أردنيدينار   أردنيدينار 

  رصيد أول السنة 968,257 932,476
  المقيد على المصاريف 141,426 87,704

  لسنةمدفوعات خالل ا )295,800( )51,923(
   ــــــــ ــــــــ

  المجمـوع 813,883 968,257
==========  ==========    

 
 :رأس المال .15

تم تحويل الشركة من شركة مساهمة خصوصية إلى شركة مساهمة عامة وتم أخذ الموافقـات            -
 مقـسمة إلـى     أردني دينار   10,000,000الالزمة لذلك وتم إعادة هيكلة رأس المال ليصبح         

 سهم 5,350,000 حيث أصبح رأس المال أردنيم قيمة السهم الواحد دينار  سه10,000,000
 سهم لالكتتاب العام وذلك استنادا إلـى شـهادة التـسجيل            4,650,000للمساهمين الحالين و  

 .11/6/2013الصادرة عن مراقب الشركات بتاريخ 
ح بقيمـة   قررت الهيئة العامة للشركة المصادقة على توصية مجلـس اإلدارة بتوزيـع أربـا              -

من القيمـة االسـمية   % 6 نقداً بنسبة    أردني دينار   321,000 منها   أردني دينار   1,971,000
 كزيادة في رأس مال الشركة على شكل أسهم مجانية بنسبة           أردني دينار   1,650,000للسهم و 

 ليصبح إجمالي رأس المـال المـدفوع        4/5/2016من رأس المال المدفوع بتاريخ      % 30.8
 : موضحة كما يلي2016 األولكانون  31 كما في أردنير  دينا7,000,000

  أردنيدينار   
 5,350,000  31/12/2015رأس المال كما في 

 بموجب 5/5/2016زيادة رأس مال الشركة بتاريخ 
 1,650,000  قرار الهيئة العامة للشركة

 ــــــــ  
  7,000,000  2016 كانون األول 31الرصيد في 

  ========  
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  : واالحتياطي االختياريالقانونياالحتياطي  .16
يجب اقتطـاع  النظام الداخلي للشركة،  وإلى 1964 لسنة 12استناداً إلى قانون الشركات رقم      -

االقتطـاع  وال يجوز وقف هذا     ،  )قانوني(إجباري   احتياطي    السنوية األرباحمن صافي   % 10
 مال الشركة حـسب   سأرمجموع المبالغ المتجمعة لهذا الحساب ما يعادل نصف         يبلغ  قبل أن   

س أ راإلجبـاري االقتطاع متى بلغ رصيد االحتياطي  النظام الداخلي للشركة ويجب وقف هذا       
  .مال الشركة

جـزء مـن األربـاح      ويجوز للهيئة العامة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تقوم باقتطاع             -
من األرباح % 20ن عالصافية بحساب احتياطي اختياري على أن ال يزيد المبلغ المقرر سنوياً 

تلك السنة وعلى أن ال يتجاوز مجموع المبالغ المقتطعة فـي حـساب االحتيـاطي               الصافية ل 
  .االختياري نصف رأس مال الشركة

 
  :المبيعــــات .17

  :يتألف هذا البند مما يلي  .أ 
2015  2016    
    أردنيدينار   أردنيدينار 

  مبيعات أدوية 7,817,973 7,746,590
   وأخرى مواد تجميلمبيعات 1,742 18,067

   ــــــــ ــــــــ
  المجمــوع 7,819,715 7,764,657

==========  ==========    
 تمثل مبيعـات لـشركة      بيت جاال لصناعة األدوية   من مبيعات شركة    % 84.71إن ما نسبته      .ب 

 تعتبر  إخوان بموجب االتفاقية المبرمة بين الطرفين باعتبار أن شركة سختيان           إخوانسختيان  
 في محافظات الضفة )شركة بيت جاال لصناعة األدوية(موزع الوحيد لمنتجات الفريق األول ال

ية تمثل مبيعات الـشركة فـي أسـواق          والنسبة الباق  .ب – 4 إيضاح -وقطاع غزة   الغربية  
 .التصدير

 
 :مبيعات الشركة موزعة على السوق المحلي والتصدير  .ج 

2015  2016    
    أردنيدينار   أردنيدينار 

 مبيعات في السوق المحلي 5,973,941 5,902,578
 مبيعات عطاءات محلية  650,160 365,827

 مبيعات التصدير  1,195,614 1,496,252
   ــــــــ ــــــــ

  المجمــوع 7,819,715 7,764,657
==========  ==========    
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  :تكلفـة المبيعـات .18
  :يتألف هذا البند مما يلي  .أ 

2015  2016    
    أردنيدينار   دنيأردينار 

  مواد خام أول السنة 796,122 890,743
  مشتريات مواد خام 1,374,950 1,115,111

  مواد خام آخر السنة )945,744( )796,122(
   ــــــــ ــــــــ

  المواد الخام المستخدمة في اإلنتاج 1,225,328 1,209,732
   ــــــــ ــــــــ

  ل السنةمواد تعبئة أو 447,264 452,745
  مشتريات مواد تعبئة 843,447 782,178

  مواد تعبئة آخر السنة )494,855( )447,264(
   ــــــــ ــــــــ

  مواد التعبئة المستخدمة في اإلنتاج 795,856 787,659
   ــــــــ ــــــــ

  مجموع المواد الخام ومواد التعبئة المستخدمة في اإلنتاج  2,021,184 1,997,391
   ــــــــ ــــــــ

  بضاعة تحت التصنيع أول السنة 56,932 49,374
   ب-مصاريف صناعية مباشرة  520,684 443,894

   ج –مصاريف صناعية غير مباشرة  1,914,670 1,737,218
  بضاعة تحت التصنيع آخر السنة )51,728( )56,932(

   ــــــــ ــــــــ
  عةتكلفة بضاعة مصن 4,461,742 4,170,945

   ــــــــ ــــــــ
  بضاعة جاهزة أول المدة 116,065 133,711

  مشتريات بضاعة جاهزة ـ 21,761
  بضاعة جاهزة آخر السنة )168,675( )116,065(

  مصاريف على المشتريات 211,120 206,965
   ــــــــ ــــــــ

  تكلفـة المبيعـات 4,620,252 4,417,317
==========  ==========    

  
  : المصاريف الصناعية المباشرة .ب 

  : يتألف هذا البند مما يلي
2015  2016    
    أردنيدينار   أردنيدينار 

  رواتب وأجور صناعية  487,628 427,459
  مكافأة نهاية الخدمة 33,056 16,435

   ــــــــ ــــــــ
  المجموع 520,684 443,894

==========  ==========    
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  : غير المباشرةالمصاريف الصناعية  . ج 
  :يتألف هذا البند مما يلي

2015  2016    
    أردنيدينار   أردنيدينار 

  رواتب وأجور صناعية  677,418 624,771
  مكافأة نهاية الخدمة  68,999 35,153
  لوازم مخبريه مستهلكة 58,106 54,978
  نفقات تحليل المستحضرات 13,923 1,882

  هزةصيانة ماكينات وأج 156,857 83,357
  صيانة البناء 19,033 11,803

  مياه وإنارة ومحروقات 269,674 255,050
  مالبس مستخدمة 4,275 577

  مواصالت للوردية الليلية  8,198 6,827
  نظافـــة 22,834 16,461
  لوازم صناعية مستهلكة 20,195 23,871
  تأمين المصنع والمستخدمين 22,077 11,570
  تغليف وحزم 5,590 6,629
  قرطاسيه 6,946 7,311
  رسوم تسجيل األصناف 5,370 6,838

  استهالك موجودات ثابتة 503,228 498,019
  توالف مواد جاهزة وأخرى 7,555 8,528
  معايرة موازين 3,228 2,772

  مصاريف أبحاث 31,610 77,845
   مراجع واشتراكات-كتب ومطبوعات علمية  3,877 2,976

  ات تدريبيةمشاركة في دور 5,677  ـ
   ــــــــ ــــــــ

  المجمـوع 1,914,670 1,737,218
==========  ==========    

  
  :مصاريف البيع والتوزيع .19

  :يتألف هذا البند مما يلي
2015  2016    
    أردنيدينار   أردنيدينار 

  رواتب قسم التسويق 359,116 463,478
  رواتب قسم التصدير 71,129 104,675
  مكافأة نهاية الخدمة 16,793 26,460
  دعاية وإعالن 68,372 74,478

  مصاريف نقل المبيعات 8,458 87
  على المبيعاتمصاريف إضافية  1,746 834

  مؤتمرات وورش عمل لألطباء والصيادلة 84,838 93,503
  رعاية أنشطة ثقافية واجتماعية 9 658

  مصاريف قسم التصدير 2,547 3,588
  همات التسويقتبرعات ومسا 2,211 314

  مصاريف التصدير 86,276 93,903
  خصم لمقابلة عدم إرجاع أدوية 59,703 100,402
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2015  2016    
    أردنيدينار   أردنيدينار 

  تأمينات على مبيعات التصدير 1,137 6,876
  هاتف الخط المجاني 1,760 1,290
  مصاريف استهالك 5,743 6,011
   الخليل – مكتب الدعاية –مصاريف  2,807 3,415

   واستطالع أسواق للتصديرمصاريف بحث 11,276 26,585
  أتعاب تدقيق وزارات الصحة  7,848 15,909

 تحاليل مخبرية للمرضى 305  ـ
   ــــــــ ــــــــ

  المجمـوع 792,074 1,022,466
==========  ==========    

  
  : والعموميةاإلداريةالمصاريف  .20

  :يتألف هذا البند مما يلي
2015  2016    
    أردنيدينار   أردنيدينار 

  رواتب إدارية  265,564 243,250
  مكافأة نهاية الخدمة  22,578 9,656
  قرطاسيه ومطبوعات 14,548 7,493

  رخص ورسوم وضرائب 13,346 10,460
  ضيافــة 2,896 4,513

  برق وبريد وهاتف 6,950 11,747
  مواصالت وسفر 219 155
  تأمين حكومي 310 286
  ملعالجات موظفين وإصابات ع 204 137
  مصاريف صيانة 489 321
  مصاريف أعضاء مجلس إدارة 6,657 847

  إكراميات وهدايا تشجيعية ـ 69
  اشتراكـات 6,291 6,042
  أتعاب واستشارات مهنية 1,754 4,982
  أتعاب تدقيق حسابات 5,426 5,289

  استهالك موجودات ثابتة 17,757 16,811
  دورات تدريبية 892 7,652
  ة في معارض متخصصةمشارك ـ 4,116

  كتب علمية ـ 18
  مصاريف تأمين صحي  8,515 5,810
  أتعاب محاماة  3,375 2,027
  لوازم مستهلكة إدارية وأخرى 1,609 1,014
  مصاريف تقييم وتحويل الشركة إلى مساهمة عامة ـ 4,191

  مصاريف دعائية باسم الشركة ـ 64
   ــــــــ ــــــــ

  جمـوعالم 379,380 346,950
==========  ==========    
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  : الحصة األساسية المنخفضة للسهم من ربح السنة .21
  : يتألف هذا البند مما يلي

2015  2016    
    أردنيدينار   أردنيدينار 

  ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة 1,924,748 1,706,893
  المعدل المرجح لعدد األسهم والمكتتب بها 7,000,000 5,350,000

   ــــــــ ــــــــ

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة العائد  0.275 0.319
  إلى مساهمي الشركة

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

  القيمة العادلة لألدوات المالية  .22
النقد والنقد تتألف الموجودات المالية من . تتكون األدوات المالية من الموجودات والمطلوبات المالية

 بينمـا تتـألف المطلوبـات    عادل والذمم المدينة والمصاريف مقدماً واألرصدة المدينة األخرى،       الم
البنوك الدائنة والقروض والذمم الدائنة والمـصاريف المـستحقة واألرصـدة الدائنـة             المالية من   

  .األخرى
  .ال تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية جوهرياً عن قيمتها الدفترية

  
  سات إدارة المخاطرأهداف وسيا .23

 السوق ومخـاطر العملـة    إن المخاطر األساسية الناتجة عن األدوات المالية للشركة هي مخاطر           
ومخاطر االئتمان ومخـاطر الـسيولة      ومخاطر السعر األخرى    ومخاطر التغير في أسعار الفائدة      

سات إدارة هذه   يقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعة والموافقة على سيا       . ومخاطر العمالت األجنبية  
  :المخاطر والتي تتلخص بما يلي

 مخاطرة السوق:   
تعرف مخاطرة السوق بأنها مخاطرة تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات 

   .ية بسبب التغيرات في أسعار السوقالمال
 مخاطرة العملة:  

 التدفقات النقدية المستقبلية لألداة تعرف مخاطرة العملة بأنها مخاطرة تقلب القيمة العادلة أو
  .المالية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية

  :فيما يلي ملخص الحسابات التي تخضع لمخاطر العمالت األجنبية
                           أردنيدينار    
 أخرى يورو دوالر أمريكي شيقل جديد 
 74 1,852 378 1,166   الصندوق النقدي-
 ـ 119,085 944,625 5,836   نقد لدى البنوك-
 ـ ـ ـ 989,566  
 ـ ـ 1,398,847 1,899,053   ذمم مدينة-
 ـ 3,656 20,287 6,812   ذمم مدينة أخرى-
 577 6,418 83,429 15,376   دفعات مقدمة -
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 
 2,917,809 2,447,566 131,011 651 
 ======== ======== ======== ======== 
 ـ 38,252 12,022 299,592   شيكات صادرة آجلة-
 ـ 1,130,256 ـ ـ   قروض-
 ـ 32,494 59,802 285,200   ذمم دائنة-
 ـ 650,756 21,658 12,475   ذمم دائنة أخرى-
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 

 ـ 1,851,758 93,482 597,267 المجمـوع
 ======== ======== ======== ======== 
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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
 أخطار التغييـر فـي      إلىة بالفائدة   تخضع الشركة من خالل موجوداتها والتزاماتها  المرتبط       

  :أسعار الفائدة
2015  2016    
    أردنيدينار   أردنيدينار 

  قروض 1,130,255 566,506
========== ==========   

  
 مخاطر السعر األخرى:  

تعرف مخاطر السعر األخرى بأنها مخاطرة تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية             
غير تلك الناجمة عن مخاطرة سعر الفائدة أو        ( نتيجة التغيرات في أسعار السوق       لألداة المالية 

، سواء كان سبب التغيرات عوامل خاصة باألداة المالية أو الجهة المصدرة لها )مخاطرة العملة
  .أو عوامل تؤثر على كافة األدوات المالية المشابهة المتداولة في السوق

   . ليست خاضعة لمخاطرة السعر األخرىالمركز المالي إن األدوات المالية الظاهرة في
 مخاطرة االئتمان   :  

تعرف مخاطرة االئتمان بأنها مخاطرة أن يخفق أحد أطراف األداة المالية في الوفاء بالتزاماته    
  .مسببا بذلك خسارة مالية للطرف اآلخر

  .تحتفظ الشركة بالنقد لدى مؤسسات مالية ذات ائتمان مناسب
 أرصـدة  إجمـالي من % 84.71 يمثلشركة لمخاطر ائتمان بسبب أن أحد العمالء    تتعرض ال 

الذمم المدينة، كذلك األمر بسبب تعثر العمالء عن التـسديد نتيجـة األوضـاع االقتـصادية                
  .والسياسية العامة

 مخاطرة السيولة:  
زاماتها تعرف مخاطرة السيولة بأنها مخاطرة أن تتعرض المنشأة إلى صعوبات في الوفاء بالت            

  .المرتبطة باألدوات المالية
شركة ليست خاضعة لمخاطرة السيولة حيث أنها تحد من هذه المخاطر من خالل الحـصول     ال

  .على تسهيالت ائتمانية مختلفة
 إدارة رأس المال 

يتمثل الهدف الرئيسي في إدارة رأس المال في الحفاظ على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم               
  .حقوق الملكيةنشاط الشركة ويعظم 

تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة في ضـوء التغيـرات فـي                
يتألف رأس مال الشركة من رأس المال المدفوع واألربـاح المـدورة            . األوضاع االقتصادية 

 2016 كانون األول    31كما في     أردني دينار   11,248,808 واالحتياطات األخرى بمجموع  
  . 2015 كانون األول 31 كما في أردني دينار 9,423,679مقابل 

 
  :تركيز المخاطر في المنطقة الجغرافية .24

 إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي       ،دولة فلسطين تمارس الشركة نشاطها في أراضي      
يزيد من خطر ممارسة الشركة لنشاطها ويؤثر سلباً على أداءها خصوصاً في ظل األوضاع التي               

  .بشكل عامدولة فلسطين  ومناطق )بيت جاال( لها منطقة المقر الرئيسي للشركة تخضع
  

  :االلتزامات الطارئة .25
ومبلـغ    شيقل84,000 بمبلغ كفالة بنكيةالمالية التزامات طارئة مقابل   القوائم  على الشركة بتاريخ    

  . يورو مقابل اعتمادات441,970 دوالر أمريكي ومبلغ 10,000
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  ذات عالقةمعامالت مع أطراف  .26
يمثل هذا البند المعامالت التي تمت مع أطراف ذات عالقة والتي تتضمن الشركات والمـساهمين               
الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على            

هات ذات العالقة من    يتم اعتماد سياسات األسعار والشروط المتعلقة بالمعامالت مع الج        . التأثير بها 
  .قبل مجلس إدارة الشركة

  :إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في القوائم المالية هي كما يلي
2015  2016      

    العالقة  دينار أردني  دينار أردني
  ذمم تجارية مدينة   مساهمين رئيسيين 6,813,129 6,519,314

  تجارية  دائنة ذمم   مساهمين رئيسيين 354,309 169,117
  

  :إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في قائمة الدخل هي كما يلي
2015  2016   
   أردنيدينار   أردنيدينار 

 مبيعات لشركة سختيان أخوان  6,614,050 6,268,481
  مبيعات لمجموعة سختيان األردن 211,087 279,247
 رة العليامكافآت ورواتب اإلدا 260,925 250,758
  العليا إلدارة ا–نهاية الخدمة مدفوع عن تعويض  210,746 18,101

  
  :القضايا المقامة ضد الشركة .27

الطويل سامر   مقامة ضد الشركة من قبل المقاول        33/2000 تحت رقم    هناك قضية دعوى حقوقية   
عاء مـن   يقابلها إد بدل عطل وضرر وتأخيرأردني دينار 100,000على الشركة بمبلغ في حدود   

أنـه ال  الشركة وقد أفاد محامي   المحكمة من األطراف السير في الدعوى     طلبت  الشركة ضده وقد    
 كامـل بنتيجة الدعوى من قبل المستشار القانوني للشركة ألنه لم يتم سـماع   بتقدير   يستطيع الجزم 

  .خبرةتقرير البيانات ولم يقدم فيها 
 

  :عــــام .28
  . المالية للسنة المالية الحاليةالقوائمة لتتالءم وتصنيف أرقام تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارن
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