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السادة مساهمي شركة بيت جاال لصناعة األدوية م.ع.م  
المحترمين 

تحية طيبة وبعد 

الهيئة  باجتماع  بكم   نلتقي  أن  سرورنا  دواعي  لمن  إنه 
أرحب  أن  2021  ويسعدين  المالية  للسنة  العادي  العامة 
بكم جميعاً واضعا بين أيديكم التقرير السنوي الذي يبين  
األداء المايل والتشغيلي للشركة عن السنة المالية 2021  
خطط  عن  موجزا  و   2020 السابق  العام  مع  بالمقارنة  

الشركة المستقبلية .

2021 قد شهد تخفيفا يف اجراءات األغالق  رغم أن العام 
وباء كوفيد19-  انتشار  نتيجة    2020 بالعام  التي فرضت 
اال أن أثر الجائحة  على سالسل التوريد قد إدى إىل  شح 
ومستلزمات  خام  مواد  من  باألنتاج   المتعلقة  الموارد  يف 
انتاج مختلفة  ناهيك عن  ارتفاع أسعارها و ارتفاع تكاليف 
الشحن وعدم انتظام مواعيد التسليم . لقد عملت الشركة 
جاهدة لتفادي وتجاوز هذه المعيقات والصعوبات باألضافة 
اىل تعقيدات  الوضع األقتصادي يف األراضي المحتلة من 
المقاصة اىل  استنزاف  بأموال  الجانب األسرائيلي  تالعب 
  35% حوايل   يمثل  الذي  غزة  لقطاع  اإلقليمي  االقتصاد 
من السوق الدوايئ يف فلسطين بسبب الحصار والعمليات 
األسرائيلي  األحتالل  قوات  قبل  المستمرةمن  العسكرية 
أو  التشغيلي  الشركة  أداء  على  سلبياً  أثراً  تترك  أن  دون 

المايل.

بتوجيه من مجلس اإلدارة تم تشكيل لجنة لدراسة العبء 
اإلجراءات  بعض  واتخاذ  الحايل  الشركة  ووضع  الوظيفي 
البشرية  الشركة  موارد  توجيه  إعادة  شأنها  من  التي 
ومراعاة  التطور  على  وقدرتها  الشركة  مصالح  يخدم  بما 
لتناسب وضع الشركة الحايل  تحديث الكوادر عمرياً وفنياً 

والمتستقبلي.

السادة المساهمين الكرام،
استراتيجية شاملة  وضع خطة  على  قائماً  العمل  يزال  ال 
للشركة للخمس سنوات القادمة بحيث يتم توجيه موارد 
الشركة يف اتجاه واضح ومحدد يصب يف مصلحة الشركة 
قطعت  وقد  السوقية  حصتها  وزيادة  تطورها  حيث  من 
إمكانيات  تحديد  من  ابتداءاً  االتجاه  هذا  يف  شوطاً  اللجنة 
وصوال   تطورها  من  تحد  التي  والعقبات  الحالية  الشركة 
إىل األهداف االستراتيجية الكفيلة بتحقيق األهداف العامة 

لمجلس اإلدارة.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

السيد/ نضال منير رضا سختيان
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بعقد  اإلدارة  مجلس  عن  المنبثقة  الحوكمة  لجنة  قامت 
الخاصة  الحوكمة  مدونة  اصدار  بغية   إجتماعات  عدة 
تحكم  التي  اإلدارية  اإلجراءات  لضبط  جاال  بيت  بشركة 
عمل الشركة لتحقيق الشفافية واإلدارة الحكيمة يف أقصى 
توجيهات واضحة  باعطاء  التسعير  لجنة  قدراتها،ود قامت 
آللية احتساب ربحية األصناف وضبط عمليات شراء المواد 
الخام والبحث عن مصادر جديدة ذات جودة عالية لتحقيق 

الربحية المطلوبة.

السادة المساهمين المحترمين، 
من  مجموعة  بطرح  الماضي  العام  خالل  الشركة  قامت 
األصناف الجديدة باألسواق تتمثل يف أثنا عشر صنفاً كما 
هو مذكور أدناه وتخطط الشركة حالياً لطرح مجموعة من 
األصناف الجديدة خالل العام الحايل وهي تقريباً اثنا عشر 
صنفاً تمت الموافقة على تسجيلها من قبل وزارة الصحة: 
1.      Onaset 4 mg Tablets
2.      Onaset 8 mg Tablets
3.      Benzima Mouth Wash and gargle
4.      Benzima-C Mouth wash and gargle
5.      Paramol Extra Suspension (Cherry- Apricot 
and Grape flavor)
6.      Topocor Cream
7.      Topocort ointment
8.      Benzima 0.15% Oromucosal Spray
9.      Benzima 0.3% Oromucosal Spray
10.    DeeDense 50,000 Capsules
11.    Isofen Suspension (Cherry- Apricot and 
Grape flavor)
12.    Vitamune Capsules

السادة المساهمين الكرام،
مع  كات  شرا عقد  على  مستمر  بشكل  الشركة  تعمل 
جديدة  الصناف  ملفات  على  للحصول  عالمية  شركات 
بهدف توفير وقت التطوير يف دائرة البحث والتطوير وتقليل 
يف  االستثمار  وتقليل  الحيوي  التكافؤ  دراسات  تكاليف 

خطوط إنتاج جديدة إن أمكن.

أما بخصوص المشاريع فقد تم العمل على ما يلي: 

تم االنتهاء من تجهيز مختبر التجارب الجديد الخاص بقسم 
البحث والتطوير والذي هو نسخة مصغرة عن الخط الجديد 

الذي سيتم تجهيزه يف قسم المستحضرات الصلبة.

وانهاء  الحبوب  قسم  يف  الجديد  الخط  بتركيب  البدء  تم 
االعمال الميكانيكية ويتم حالياً العمل مع الفريق الهندي 
التمام   2022 عام  شباط  شهر  خالل  البالد  وصل  الذي 

االعمال االلكترونية والبرمجيات والتشغيل.

يتم حالياً العمل مع شركة ليزر التمام االعمال المطلوبة يف 
قسم االمبوالت المعقمة بالتعاون مع شركة ليزر اإليطالية 
للخط  األويل  التشغيل  يتم  أن  ومتوقع  األلمانية  وشنايدر 

للتجارب يف النصف الثاين من عام العام الحايل.

قامت الشركة خالل األشهر الماضية بالعمل على مشاريع 
الطاقة من كهرباء  فاتورة  وتوفير  الطاقة  لتقليل استهالك 
إدى  مما  العايل  الضغط  على  الربط  اتممنا  حيث  وديزل 
إىل وفر يف الفواتير بمقدار %22 وكذلك نحن على وشك 
انهاء مشروع تحويل البويلرات يف الشركة من سوالر إىل غاز 
وهذا ايضاً كفيل بتقليل التكلفة حوايل %25 من الفاتورة 

الحالية.

تعمل الشركة مع مؤسسة استشارية تابعة لألمم المتحدة 
مجانية  استشارية  خدمات  تقديم  يف  تختص   UNIDO
للشركات المحلية للعمل على دراسة توزيع الطاقة داخل 
خطوط اإلنتاج وتطوير ما يلزم من العمليات بهدف الوصول 
إىل معامالت تشغيل أفضل من الحايل وبالتايل الحصول 

على توفير مايل يف مختلف العمليات.

القدس  كهرباء  شركة  إىل  طلب  بتقديم  الشركة  قامت 
الكهربائية  الطاقة  لتوليد  منفصل  مشروع  على  للحصول 
بقدرة 1.5 ميغا بما يعادل 1.5 مليون شكيل سنوياً للتوفير 
قيد  المشروع  هذا  يزال  وال  للكهرباء  السنوية  الفاتورة  يف 
الدراسة مع سلطة الطاقة وشركة الكهرباء لحيث الوصول 

اىل اتفاق نهايئ.

السادة المساهمين المحترمين
اذ  التصدير  باسواق  خاص  بشكل  األدارة  مجلس  يهتم 
بأيجاد  فلسطين  يف  الدوائية  الصناعية  مستقبل  يكمن 
السوق  حجم  لضألة  نظرا  العالم  دول  يف  مختلفة  أسواق 
الدوايئ يف فلسطين لهذا تسعى ادارة الشركة  حالياً لزيادة 
عدد األصناف المسجلة يف الدول الرئيسية التي تصدر لها 
الشركة مثل األردن واليمن والجزائر باإلضافة إىل تسجيل 
عدد من األصناف يف دول أخرى  مثل مجموعة دول غرب 

أفريقيا والعراق.

نرحب بكم ثانية شاكرين حضوركم وثقتكم، 



لمحة
عن

الشركة
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لمحة عن الشركة

النشأة والتأسيس 	
بتاريخ  األدوية  لصناعة  جاال  بيت  شركة  تأسست 
الكيماوي  المعمل  إسم  تحت  عمان  يف   1955/01/31
ايلين  والسيدة  األعرج  سابا  حنا  الصيديل  باسم  األردين 
محدودة  خصوصية  كشركة  تسجيلها  تم  وقد  االعرج.  حنا 
سجل  يف  إدراجها  وتم  جاال  بيت  مدينة  يف  المسؤولية 
المؤسيين:  قبل  من   1970/9/15 بتاريخ  الشركات 
الصيديل حنا سابا األعرج وشركة منير سختيان المحدودة 
والصيديل محمد راشد أبو غزالة. حيث اقتصرت المساهمة 
يف الشركة على األطباء والصيادلة وأصحاب المستودعات 
يف  األدوية  صناعة  تأسيس  فكرة  لديهم  تبلورت  الذين 
المناطق الفلسطينية المحتلة وذلك لتقليل اإلعتماد على 
األدوية المستوردة بشكل تدريجي، فكانت شركة بيت جاال 
لصناعة األدوية هي أّول شركة منتجة لألدوية يف فلسطين.

التصنيع  ُمتطلبات  لتالئم  الشركة  مباين  إعداد  وتم 
خدمات  وأنظمة  إنتاج  بخطوط  وتجهيزها   )GMP) الجيد 
تنقية  ونظام   )HVAC) والتكييف  التهوية  كنظام  حديثة 
تم  كما   ،1992 عام  خالل  المضغوط  الهواء  ونظام  المياه 
الكيماوية  التحاليل  مختبرات  وتجهيز  اِنشاء  على  العمل 

والميكروبيولوجية ومختبر المترولوجي للمعايرة.

اِدارة  شهادة  على  الشركة  حصول   2002 العام  وشهد 
الجودة (ISO 9001( وتَِبعها حصول الشركة على شهادة 
اِدارة البيئة (ISO 14001( يف عام 2004، وشهادة التصنيع 
الصحة  منظمة  متطلّبات  حسب  الفلسطيني  الجّيد 
2008 حصلت  2007، ويف عام  العالمية (WHO( يف عام 
األردنية من مؤسسة  الجيد  التصنيع  الشركة على شهادة 
حصلت   2011 عام  ويف   ،)JFDA) االردنية  والدواء  الغذاء 

.(EU GMP) الشركة على شهادة الّتصنيع الجّيد األورويب

الشركة  إسم  تغيير  الشركة  اِدارة  قّررت   2006 العام  يف 
جاال  بيت  شركة  اىل  األردين  الكيماوي  المصنع  شركة  من 

لصناعة األدوية. 

يف عام 2013 تم تحويل الشركة من مساهمة خصوصية 
إىل مساهمة عامة وسجلت يف سجل الشركات المساهمة 
تحت رقم 562601369، برأس مال قدره 10 مليون دينار 
أردين مقسم إىل 10مليون سهم قيمة السهم الواحد ديناًرا 
ديناًرا   5,350,000 المدفوع  المال  رأس  بلغ  وقد  أردنًيا، 
أردنًيا. ويف تاريخ 16 حزيران 2015 تم إدراج أسهم الشركة 

يف بورصة فلسطين.

 2016/05/4 بتاريخ  للشركة  العامة  الهيئة  قررت  وقد 
أرباح  بتوزيع  اإلدارة  مجلس  توصية  على  المصىادقة 

بقيمة 1,650,000 دينار أردين كزيادة يف رأس مال الشركة 
على شكل أسهم مجانية بنسبة 30.8 % من رأس المال 
المدفوع ليصبح إجمايل رأس المال المدفوع 7,000,000 

دينار أردين كما يف 31 كانون األول 2016 .

رؤية الشركة 	
األدوية  إنتاج  مجال  يف  رائدة  تكون  ألن  الشركة  تتطلع 
الجنيسة يف السوق المحلي واألسواق العالمية وأن يكون 
من  األسواق  هذه  تحتاجه  ما  معظم  توفير  باستطاعتها 

عالجات بجودة عالية وأسعار منافسة. 

مهمة الشركة  	
إنتاج مستحضرات دوائّية فعاّلة ونقّية وآمنة وذات جودة 
  (GMP)الجيد التصنيع  شروط  متطلَّبات  حسب  عالية 

لتغطية السوق المحلي واألسواق العالمية. 

أهداف الشركة  	
إنتاج أدوية بجودة عالية وبأسعار تتناسب مع القدرة  	

الشرائية للمواطن الفلسطيني

خالل  	 من  والعالمية  العربية  األسواق  اىل  الوصول 
تصنيع منتجات دوائية بجودة عالية

يف  	 متوّفرة  غير  جديدة  دوائية  أصناف  بإنتاج  اإلنفراد 
السوق الفلسطيني وأسواق التصدير المختلفة

خلق فرص عمل لخريجي الجامعات الفلسطينية. 	

قيم الشركة 	
المستمر  التطور  كبة  موا على  الشركة  تحرص  الجودة: 

لتحسين ورفع جودة منتجاتها والتميز بها.

مع  التعامالت  يف  اإللتزامات  بكافة  الوفاء  المصداقية: 
اآلخرين.

األخالق والمبادئ: ملتزمون بأخالقيات المهنة. 

الشفافية: تخضع جميع عمليات الشركة للرقابة الداخلية 
والخارجية، ويتم نشر تقاريرنا وفق أصول ومبادئ الحوكمة 

بكل شفافية ووضوح.

تنمية  على  دائماً  الشركة  تسعى  والنمّو:  االستمرارية 
جديدة،  إنتاج  خطوط  وإدخال  تحديث  خالل  من  أصولها 
باإلضافة اىل الحصول على الشهادات الالزمة التي تضمن 

إستمرارية اإلنتاج والتسويق محلياً وعالمياً.

اإلهتمام بالعنصر البشري: موظفنا هو رأسمالنا واإلستثمار 
به من خالل التعليم والتدريب المستمر وتأمين االستقرار 

الوظيفي له من أولوياتنا.
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جميع  مع  الشركة  تتواصل  االجتماعية:  المسؤولية 
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 	
شركة بيت جاال بولندا، وُسجَّلت يف وارسو/ بولندا، والهدف 

من تأسيسها هو الّدخول إىل أسواق التصدير يف أوروبا. 

قانون تشجيع االستثمار 	
تقدمت الشركة بطلب لهيئة تشجيع االستثمار الفلسطيني 
للحصول على إعفاء جزيئ للسنوات القادمة وقد حصلت 
الشركة على موافقة على خطة التطوير لإلستفادة من قانون 
تشجيع االستثمار استناداً إىل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
 2021/09/25 بتاريخ  المنعقدة  جلستها  يف   )21/5/2)
وتقوم الشركة حالياً باستكمال كافة االجراءات والمتطلبات 

القانونية للحصول على اإلعفاء. 

القضايا واإلجراءات القانونية 	
ال يوجد قضايا مرفوعة على الشركة.
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الوضع التناُفسي 
شركة بيت جاال لصناعة األدوية هي أول شركة دوائّية تم 
عملها  فترة  طيلة  استمدَّت  وقد  فلسطين  يف  تأسيسها 
الشركة  فغدت  الدوايئ،  اإلنتاج  مجال  يف  واسعة  خبرات 
عالية  فاعلية  وذات  متميزة  أصناف جديدة  رائدة يف طرح 
اسواق  و  الفلسطيني  للسوق  ومهمة  تنافسية  وبميزة 
التصدير من خالل دائرة البحث والتطوير، األمر الذي يزيد 

من قدرة الشركة التنافسية. 

كوادرها  على  األدوية  لصناعة  جاال  بيت  شركة  تعتمد 
البشرية ذات الخبرات العالية وهي اللبنة األساسية لنجاح 
تسويقية  استراتيجية  لوجود  إضافة  تميزها،  و  شركة  أي 

وشبكات توزيع متميزة  يف فلسطين و دول التصدير.   

من  العديد  اىل  الدوائّية  منتجاتها  بتصدير  الشركة  تقوم 
دول العالم حيث تسوِّق منتجاتها حالياً يف أسواق األردن 
كونغ  وهونغ  وموريتانيا  وُعمان  واليمن  وتونس  والجزائر 
يف  أدويتها  بتسجيل  وتقوم  االستوائية.  وغينيا  وبوليفيا 
أسواق جديدة يف بعض الدول االفريقية وجنوب شرق آسيا 
غينيا  بعد  والعراق  أخرى،  عربية  ودول  وأوروبا  وأستراليا 

االستوائية. 

خطوط  لتحديث  دائم  بشكل  الشركة  إدارة  وتسعى  هذا 
كبة زيادة  اإلنتاج من أجل رفع الكفاءة والقدرة االنتاجية لموا

الطلب الناتج عن دخول أسواق التصدير المختلفة.

من  الخام  للمواد  مورديها  اختيار  على  الشركة  حافظت 
تميز  على  انعكس  الذي  األمر  العالمية  المصادر  أفضل 

منتجاتها من ناحية الجودة.

تطوير األعمال
األعمال  	 لتطوير  بالشركة  خاص  قسم  تأسيس  تم 

الدوائية  الصناعة  المستجدات يف  كل  كبة  موا مهمته 
العالمية.

حصلت الشركة على شهادة التصنيع الجيد من ثالثة  	
دول وهي: أثيوبيا وتانزانيا واألردن.

تم  	 الذي  الجديد  العيون  قطرات  قسم  تشغيل  تم 
اعداده ليتوافق مع نظام التصنيع الجيد األورويب.

يتم العمل على تشغيل خط الحقن الجديد الذي أعَد  	
أيضاً حسب المواصفات العالمية، و كذلك خط انتاج 

مراهم العيون و المراهم المعقمة األخرى.

على  	 البالد  خارج  يف  لها  شركاء  مع  الشركة  تعمل 
من  بترخيص  أدوية  النتاج  كة  شرا عالقات  تأسيس 

شركة بيت جاال وذلك يف دول مختلفة.

تعمل الشركة على التعاقد مع شركات من الخارج يف  	
  (TECHNOLOGY TRANSFER) اطار نقل التقنيات

العـــايل  	 الضغـــط  كهربـــاء  بخطـــوط  الشـــركة  ربـــط  تـــم 
وذلـــك لتغطيـــة اســـتهالك الكهربـــاء المتزايـــد ونتيجـــة 
يف  ســـيوفر  ممـــا  الجديـــدة  اإلنتـــاج  خطـــــوط  الدخـــــــال 

الكهربـــاء. مصاريـــف  تكاليـــف 

األسواق  	 اىل  جديداً  صنفاً  عشر  اثنا  الشركة  طرحت 
أصنافها  قاعدة  توسيع  يف  لتساهم   2021 عام  خالل 
جديدة  أصناف  وجود  اىل  اضافة  مبيعاتها،  وزيادة 
والتي سيتم  الفلسطينية  الصحة  وزارة  لدى  مسجلة 

طرحها لألسواق قريباً.
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األداء التشغيلي 
والمالي للشركة
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نشاط الشركة 	
الطبية  المستحضرات  صناعة  مجال  يف  الشركة  تعمل 
الحاصلة  األصناف  عدد  يبلغ  حيث  الغذائية،  والمكمالت 
210 صنفاً يف  الالزمة  والموافقات  التراخيص  على جميع 
دول  يف  المسجلة  األصناف  عدد  أما  الفلسطيني.  السوق 

التصدير المختلفة فقد بلغ عددها 176 صنفاً.

خطوط اإلنتاج 	
لتنفيذ  رئيسية  إنتاج  خطوط  أربعة  الشركة  تمتلك 
عملياتها اإلنتاجية، باإلضافة اىل خط جديد إلنتاج الحقن:

إنتـــاج  	 يشـــمل  الصلبـــة:  المســـتحضرات  إنتـــاج  خـــط 
الرافـــد  ويشـــكل  والبـــودرة،  والكبســـوالت  الحبـــوب 
األساســـي لمبيعـــات الشـــركة، ويحتـــوي علـــى أحـــدث 

عاليـــة. بكفـــاءة  تعمـــل  التـــي  الماكينـــات 

خـــط انتـــاج المســـتحضرات شـــبه الصلبـــة: يشـــمل هـــذا  	
الخـــط إنتـــاج الكريمـــات والتحاميـــل والمراهـــم الدوائيـــة.

خـــط إنتـــاج الســـوائل: يشـــمل إنتـــاج الشـــرابات المعلقـــة  	
والسوائل.

خـــط إنتـــاج الســـوائل المعقمـــة: يشـــمل إنتـــاج قطـــرات  	
العيـــون، حســـب أعلـــى المتطلبـــات لشـــروط التصنيـــع 

.(GMP) الجيـــد

حســـب  	 الخـــط  تجهيـــز  يتـــم  الحقـــن:  إنتـــاج  خـــط 
الجيـــد. التصنيـــع  لمعاييـــر  ووفقـــاً  العالميـــة  المواصفـــات 

األنظمة الداعمة لإلنتاج 	
	  :)Purified Water System( المياه  معالجة  نظام 

وفق  معالجة  بمياه  اإلنتاج  مناطق  بتزويد  يقوم 
متطلبات التصنيع الجيد.

	  WATER( المعقمة  لألقسام  المزودة  المياه  نظام 
for Injection System(: سيقوم بتزويد مناطق إنتاج 

المستحضرات المعقمة (قطرات العيون والحقن(.

الغرض  	  :)HVAC System( التكييف والتبريد نظام 
اإلنتاج  مناطق  إىل  الداخل  الهواء  وفلترة  تكييف  منه 

والخارج منه حسب مواصفات التصنيع الجيد.

	  :)Compresses air system( نظام الهواء المضغوط
ومعالج  مضغوط  بهواء  اإلنتاج  مناطق  بتزويد  يقوم 

حسب متطلبات وشروط التصنيع الجيد. 

األداء التشغيلي

مخاطر االستثمار 	
السيطرة اإلسرائيلية على المعابر. 	

عدم اإلستقرار السياسي يف األراضي الفلسطينية وما  	
يترتب عليه من تبعيات سلبّية على اإلقتصاد وعلى 
حركة التنّقل واستيراد ونقل المواد الخام الالزمة إلنتاج 

وتوزيع المنتجات الجاهزة.

والتي  	 المجاورة  الدول  يف  السياسي  االستقرار  عدم 
يؤثر سلباً على صادرات الشركة خاصة للدول العربية.

المنافسة الشديدة يف قطاع ِإنتاج وتسويق المنتجات  	
محلية  مصادر  بين  الفلسطينية  األراضي  يف  الدوائية 
األصناف  تعّدد  اىل  إضافة  ومستوردة،  واسرائيلية 

المتشابهة يف سوق دوايئ صغير نسبياً.

من  	 جًدا  عاٍل  لمستوى  يخضع  الّدوايئ  اإلنتاج  قطاع 
العالمية  المتطلبات  اىل  إضافة  والرقابة،  التنظيم 
للحصول على التراخيص الاّلزمة لتسويق األدوية قبل 

طرحها يف األسواق المحلية وأسواق التصدير.

إدارة المخاطر 	
إدارة المخاطر هي عملية لقياس وتقييم المخاطر وتطوير 
نقل  اإلستراتيجيات  هذه  تتضمن  إلدارتها،  إستراتيجيات 
السلبية  آثارها  أوتقليل  أوتجنبها  أخرى  جهة  إىل  المخاطر 

أوقبول بعض أو كل تبعاتها.

الشركة  إدارة  من  بتوجيهات  الجودة  تأكيد  دائرة  قامت 
وتقييمها  للشركة  والداخلية  الخارجية  المخاطر  بتحديد 
حدوثها  وإحتمالية  الخسائر  إحداث  يف  شدتها  حيث  من 
ووضع الخطط الالزمة باختيار مجموعة الطرق التي سُتتبع 
المخاطر  هذه  أهم  ومن  وتنفيذها.  المخاطر  مع  للتعامل 

التي تم تحديدها واجراءات التعامل معها:
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اجراءات التعامل معهاوصف المخاطرالمخاطر

تذبذب سعر صرف 
العمالت األجنبية مقابل 

الشيكل

ارتفاع سعر صرف اليورو والدوالر 
يؤدي إىل رفع تكلفة المشتريات 

الخارجية، كما أنه يرفع كلفة االقتراض، 
علماً أن معظم ايرادات الشركة بعملة 

الشيكل االسرائيلي

ادارة سلة العمالت بطريقة فعالة	 
الدخول يف عقود التحوط مع البنوك المحلية	 

صعوبة ومعيقات إستيراد 
وتخليص الماكنات 
واألجهزة و المعدات 

المستوردة

يتم حجز ماكنات و معدات الشركة 
عبر المعابر االسرائيلية نتيجة الفحص 

األمني مما يرفع كلفة اإلستيراد بسبب 
التخزين لفترات طويلة

التأكد من سماح دخول مثل هذه المعدات 	 
عبر المعابر قبل التعاقد عليها

تجهيز كل الوثائق  و التراخيص الالزمة قبل 	 
الشحن

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(

كثر من مورد للمادة الخام 	  اعتماد أ
الواحدة بحيث بلغت نسبة المواد الخام التي 

كثر من مورد 60%. لها أ

المنافسة من قبل 
شركات محلية تنتج 

منتجات شبيهة لمنتجات 
شركة بيت جاال لصناعة 

االدوية

شركة محلية تقدم منتجات أفضل 
أو جديدة يف السوق مما يؤدي إىل 

انخفاض الطلب على منتجات شركة 
بيت جاال.

انتاج أدوية منافسة جديدة ، وزيادة حصة سوق 
التصدير ، العمل على خطوط إنتاج جديدة.

ضيق اماكن التخزين

احتمالية حدوث نقص يف كمية المواد 
الالزمة لإلنتاج والمراد شراؤها بكميات 

كبيرة ألغراض العطاءات بسبب عدم 
توفير أماكن كافية للتخزين

تم بناء ثالث طوابق جديدة 
للمخازن  واستخدامها للتخزين بحيث أصبحت 

الطاقة التخزينية مناسبة الحتياجات الشركة.

انقطاع المياه
تتفاقم مشكلة انقطاع المياه من 

المصدر يف فصل الصيف مما يسبب 
توقفاً وتعطيالً يف اإلنتاج

تم اضافة خزان اسمنتي تحت االرض بسعة 	 
350 متر مكعب

التعاقد مع أصحاب صهاريج المياه	 
المتابعة المستمرة مع سلطة المياه و 	 

المجاري يف المحافظة

انقطاع التيار الكهربايئ 
ايقاف مؤقت للماكنات واألجهزةمن المصدر

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.
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اضافًة 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 حدوثه

اجراءات التعامل معهاوصف المخاطرالمخاطر

عطل يف الماكنات 
واألجهزة

ايقاف العمل على الماكنة أو الجهاز 
لحين االنتهاء من إصالح العطل

عمل صيانة دورية للماكنات و األجهزة من قبل 	 
فنيي الصيانة

وجود مخزون  قطع غيار إضافية	 
التعاقد مع فنيي صيانة خارجيين	 

افشاء أسرار الشركة من قبل السرية
الموظفين

عدم سهولة وصول الموظفين اىل الوثائق 	 
المهمة

توقيع الموظف على تعهد بعدم افشاء أسرار 	 
الشركة و مالحقته قانونياً حتى يف حال تركه 

العمل

الحفاظ على جودة المواد 
األولية المستخدمة يف 

اإلنتاج

تغيير مواصفات المادة األولية 
والتعبئة عن قصد أو غير قصد من 

قبل المورد

الشراء من قبل الموردين المعتمدين للشركة 	 
وحاصلين على شهادة ممارسة التصنيع الجيد 

للمواد الفعالة.
طلب شهادات التحليل الالزمة	 
عمل الفحوصات الالزمة لكل مادة يتم 	 

استالمها بحيث يتم التأكد انها تتوافق مع 
المواصفات المطلوبة

توقف عملية التخلص من 
المخلفات الخطرة

تجمع المخلفات الخطرة يف الشركة 
يؤدي إىل عدم القدرة على تخزينها 

وفقدان الشركة شهادة إدارة البيئة مما 
يؤدي إىل اإلضرار بسمعة الشركة

يتم التخلص من المخلفات من 
شركة TABIB على 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.
تم التعاقد مع المجلس المشترك الدارة 

النفايات الصلبة للتخلص من المخلفات الدوائية 
الصلبة.

تلوث مصادر المياه

التلوث الميكرويب لمصادر المياه يؤدي 
إىل توقف تزويد أنظمة معالجة الماء 
وكذلك مرافق الشركة المختلفة مما 

يؤثر على صحة العاملين وتوقف 
عمليات الشركة وخاصة العمليات 

اإلنتاجية حتى يتم معالجة المشكلة 
والتخلص من التلوث على الرغم من 

أن تكرارية حدوثها منخفضة جداً.

المحافظة على عملية تقيم أبار تخزين المياه 	 
يف الشركة

يتم فحص جودة الماء كيميائيا 	 
وميكروبيولوجيا قبل تزويدها لنظام تنقية 

الماء.
االعتماد على مصدر المياه من المياه المزودة 	 

من سلطة المياه.

استهالك الوقود )الديزل(
التكلفة المرتفعة للوقود وانبعاثات 

الغازات و التسرب اىل التربة مما 
يؤدي اىل تلوث البيئة والهواء المحيط.

استبدال الديزل بالغاز المسال الذي يعتبر اقل 
خطورة على البيئة وتقليل االنبعاثات الضارة 

يف الهواء المحيط باالضافة اىل انخفاض تكفلته 
مقارنة بالديزل.
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األداء 
المالي
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المبيعات

الربح لكل سهمصافي األرباح بعد خصم ضريبة الدخل

الربح اإلجمالي
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أدناه ملخص عن أهم المؤشرات المالّية للشركة للعام 2021:

بلغت قيمة مبيعات الشركة 9.755 مليون دينار يف عام 
2021 مقابل 8.690 مليون دينار عن العام 2020

بلغ قيمة اجمايل ربح الشركة للعام 2021 مبلغ 2.581 
مليون دينار مقابل  مبلغ 2.813 مليون دينار للعام 2020

بلغ صايف ربح الشركة بعد خصم ضرية الدخل 0.871  
مليون دينار بنسبة 8.93% من المبيعات للعام 2021 

مقارنة بصايف ربح مقداره 0.745 مليون دينار للعام 
2020 حيث كانت نسبته من المبيعات % 8.58

بلغ الربح لكل سهم 0.120 ديناراً للسهم للعام 2021 
مقارنة مع 0.106 ديناراً للسهم للعام 2020

األداء المالي
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بلغ مجموع حقوق المساهمين 12.598 مليون دينار 
للعام 2021 مقارنة مع 11.997 مليون دينار للعام 2020       

بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية  %6.92 للعام 
2021 مقارنة مع نسبة 6.21%  يف عام 2020

نسبة العائد حقوق الملكيةمجموع حقوق الملكية
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بلغت قيمة موجودات الشركة 19.544 مليون دينار للعام 
2021 مقارنة بقيمة 17.021 مليون دينار للعام 2020 

بلغت قيمة المطلوبات 6.946 مليون دينار للعام 2021 
مقارنة مع 5.024 مليون دينار يف عام 2020 

مجموع المطلوباتمجموع الموجودات
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اإلستدامة 
والمسؤولية 

اإلجتماعية
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اإلستدامة والمسؤولية اإلجتماعية

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

االجتماعية.

المسؤولية اإلجتماعية 	
إتجاه المجتمع

وما  المجتمعية  المساهمة  يف  الشركة  دور  بأهمية  إيماناً 
الوطنية  وهويتنا  ثقافتنا  تطور  من  المبادرات  هذه  تعززه 
وترسيخاً لمسيرة العطاء المتواصلة، تساهم إدارة الشركة 

بالمشاركة يف أنشطة المجتمع المحلي كالتايل:

الفلسطينية  	 الطبية  المؤتمرات  الشركة رعاية  تساهم 
الصيدلة(  االسنان،  طب  البشري،  (الطب  السنوية 
المؤتمرات  رعاية  يف  المساهمة  إىل  باإلضافة 

والنشاطات الطبية التخصصية

الجامعات  	 يف  علمية  أبحاث  تمويل  يف  المساهمة 
الفلسطينية

األطباء  	 واقامة  تكلفة سفر  الشركة يف تغطية  تساهم 
لحضور مؤتمرات علمية خارج الوطن

لبعض  	 سفر  كر  تذا تكلفة  تغطية  يف  الشركة  تساهم 
الفلسطينية  الجامعات  يف  والصيدلة  الطب  طالب 

لحضور دورات تدريبية خارج الوطن

تساهم الشركة يف رعاية وتغطية أيام طبية مجانية يف  	
كز الصحية المختلفة العديد من المستوصفات والمرا

الحكومية  	 المستشفيات  بعض  تأثيث  يف  المساهمة 
كورونا  جائحة  خالل  قامت  وقد  الصحية،  كز  والمرا
تنفس  أجهزة  و  طبية  مستحضرات  و  بأدوية  بالتبرع 

كز و مستشفيات وزارة الصحة.  لمرا

لفئة  	 والرياضية  الثقافية  األنشطة  يف  المساهمة 
الشباب

تدريب طالب جامعّيين من كلّيات الصيدلة والكيمياء  	

والهندسة الكيمائية وتخصصات أخرى يف مقر الشركة

المساهمة يف أبحاث يقوم بها طالب الكلّيات المذكورة  	
يف مختبرات الشركة وتوفير المواد واألجهزة الالزمة

إتجاه الموظفين

دون  	 الموظفين  لجميع  والفرص  الحقوق  تساوي 
التمييز بالجنس أو الدين

ذوي  	 من  الكوادر  بتوظيف  اهتماماً  الشركة  تويل 
اإلعاقات الجسدية

لديها  	 حيث  العامة  السالمة  إجراءات  لديها  الشركة 
نظام متقدم للكشف عن الحريق، لوحات ارشادية عن 
األماكن الخطرة وكيفية استخدامها، استخدام اللباس 
وجود  اإىل  إضافة  األضرار،  أو  الحوادث  لتجنب  الوايق 

ضباط السالمة العامة يف جميع أرجاء الشركة

الفحص الطبي الدوري لموظفي الشركة 	

التزام الشركة بقانون العمل الفلسطيني فيما يضمن  	
حقوق العاملين من حيث ساعات العمل واإلستراحة 
يكفلها  أخرى  حقوق  وأية  الخدمة  نهاية  وتعويض 

القانون لهم

الشركة ملتزمة بعدم توظيف األطفال ما دون سن 18  	
عام

المستمر والمتنوع لموظفيها  	 بالتدريب  الشركة  تلتزم 
بكفاءة  لهم  الموكلة  األعمال  بتنفيذ  القيام  أجل  من 

عالية وتجنيبهم الحوادث واألضرار

وتغطية  	 الشركة  لموظفي  ترفيهية  برحالت  القيام 
كامل تكلفتها، إضافة اىل توزيع الهدايا على الموظفين 

بمناسبة األعياد

توزيع %5 من صايف أرباح الشركة على موظفيها 	

منذ بداية جائحة كورونا قامت ادارة الشركة بتشكيل  	
و  الخاصة  البروتوكوالت  لعمل  بالكورونا  خاصة  لجنة 

متابعة تطبيقها كالتايل:

التعقيم المستمر لجميع مرافق و مكاتب الشركة   	

الموظفين  	 جميع  على  والمعقمات  الكمامات  توزيع 
التواجد  اثناء  ارتدائها  على  الزامهم  و  الشركة  وزوار 

داخل الشركة

التباعد  	 و  الكمامة  ارتداء  الموظفين  على  التعميم 
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االجتماعي اثناء تواجدهم خارج الشركة

مدينة  	 يف  الصحة  مديرية  مع  التنسيق  على  العمل 
بيت لحم لتطعيم كافة موظفي الشركة

توزيع ادوية و فيتامينات للموظف المصاب.  	

إتجاه زبائن الشركة

لضمان توفير مستحضرات دوائّية فعاّلة ونقّية وآمنة  	
التصنيع  شروط  متطلَّبات  حسب  عالية  جودة  وذات 
من  المنتج  جودة  مراقبة  يتم   GMP العالمية  الجيد 
مراحل  كافة  وخالل  األولية  للمواد  الفحوصات  خالل 
تاريخ  انتهاء  حتى  المنتج  عمر  فترة  وطيلة  االنتاج 
 UNITED STATES) الدولية  للمعاير  وفقاً  الفعالية 
 BRITICH  باإلضافة اىل PHARMACOPOEIA (USP
خالل  من  ذلك  ويتم   )PHARMACOPOEIA (BP

دائريت رقابة الجودة وتأكيد الجودة

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

الشركة يف حال ظهوره

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

السوق  	 يف  الصيادلة  على  سنوياً  استبياناً  توزيع  يتم 
الشركة  منتجات  على  الرضى  مدى  لقياس  المحلي 

ودراسة النتائج

القوة  	 مع  يتناسب  وسعر  عالية  بجودة  أدوية  توفير 
وزارة  واعتماد  الفلسطيني،  للمواطن  الشرائية 
الصحة الفلسطينية لمنتجات الشركة وخاصة األدوية 

المعالجة لألمراض المزمنة.

إتجاه موردي الشركة 	

قائمة  	 من  الموردين  مع  اال  تتعامل  ال  الشركة 
 Approved Supplier) عليهم  الموافق  المورين 
List( والحاصلين على شهادات األيزو للبيئة وشهادة 
التصنيع الجيد ال GMP واللذين يتم المصادقة عليهم 

من قبل وزراة الصحة الفلسطينية

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

البيئة

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

ال يتم التعامل مع الموردين الذين يظهر لديهم التمييز  	

أو  العرق  أو  الدين  أو  بالجنس  سواءاً  موظفيهم  بين 
اللون

حسب  	 الموردين  مستحقات  بدفع  الشركة  تلتزم 
شروط الدفع المتفق عليها

السياسة البيئية للشركة

الهادف  بالبيئة، ونتيجة لحرصها  اهتمام كبير  الشركة  تويل 
أو  الناتجة  البيئية  التأثيرات  والتقليل من  التلوث  منع  إىل 
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 
الفلسطيني،  البيئي  القانون  يف  توفرها  عدم  حال  يف 

ذات العالقة بعمليات وأنشطة ومنتجات الشركة

عمليات  	 عن  الناتجة  البيئية  الملوثات  من  الحد 
من  وذلك  والخارجية،  الداخلية  الشركة  وأنشطة 
والبرامج  والمستهدفات  االهداف  وتنفيذ  إعداد  خالل 
البيئية وتعليمات العمل الهادفة إىل منع أو الحد من 
االهداف  هذه  وتحسين  ومراجعة  البيئية،  التأثيرات 
بشكل  العمل  وتعليمات  والبرامج  والمستهدفات 

دوري

لمورديها  	 بالبيئة  الشركة  وعناية  اهتمام  توصيل 
التأثيرات  تقليل  على  حثهم  أجل  من  ومتعاقديها 

البيئية الناجمة عن أعمالهم.

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

وأنشطة  	 عمليات  على  المستمر  البيئي  التحسين 
الشركة

ومن أجل ضمان تنفيذ كافة األهداف البيئية والتحسين  	
نظام  وتنفيذ  تطوير  تم  فقد  البيئي  لألداء  المستمر 
 ISO الدولية  المواصفة  متطلبات  لتلبية  بيئي  إدارة 

14001:2015

الترشيد يف استهالك المياه

تعمل الشركة على ترشيد استهالك المياه يف جميع مرافق 
الشركة من خالل:

مياه  	 بئرين  حفر  مشروع  تنفيذ  من  الشركة  انتهت 
اإلنتاج  كافية إلحتياجات خطوط  مياه  توفير  أجل  من 

والدوائر األخرى للشركة

توعية الموظفين ألهمية ترشيد استهالك المياه 	

اإلنتاجية  	 العمليات  يف  جديدة  تكنولوجيا  استخدام 
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والتي تعمل على توفير المياه 

خالل  	 من  شهرياً  المستهلكة  المياه  كميات  مراجعة 
المستهلكة  الكميات  معرفة  أجل  من  المياه  فاتورة 

ومقارنتها مع األشهر السابقة.  

الترشيد يف استهالك الكهرباء والطاقة

توعية الموظفين ألهمية ترشيد استخدامات الطاقة  	

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

استبدال االجهزة بأخرى موفره للطاقة 	

يف  	 للتوفير  العايل  الضغط  بكهرباء  الشركة  ربط  تم 
تكاليف مصاريف الكهرباء.                          

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

ادارة النفايات والمخلفات الناتجة عن العمليات 
اإلنتاجية

كميات  	 من  تقلل  اجهزة  استخدام  اىل  الشركة  توجه 
وأثرها  االنتاجية  العمليات  من  الناتجة  المخلفات 

البيئي الضار

تسعى الشركة اىل مضاعفة حجم التشغيالت وبالتايل  	
أقل  وإستخدام  المخبرية  الفحوصات  من  التقليل 

للمواد الضارة للبيئة 

إلدارة  	 المشترك  المجلس  مع  الشركة  تعاقدت 
النفايات الصلبة يف محافظتي الخليل وبيت لحم من 
اجل معالجة هذه النفايات والمخلفات بطريقة صديقة 

للبيئة

يتوفر لدى الشركة األجهزة والمعدات الالزمة من أجل  	
عدم  ضمان  اجل  من  والخارج  الداخل  الهواء  فلترة 

انبعاث الغازات واألبخرة الضارة للبيئة

نظام السالمة العامة 

العامة  السالمة  نظام  فعالية  ضمان  على  الشركة  تعمل 
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

واالستجابة  	 االستعداد  تعليمات  اعداد  على  االشراف 
لحاالت الطوارىء بالتعاون مع ضابط السالمة يف كل 

دائرة موضحا:

مسؤولية التنفيذ 	

كيفية االتصال بالجهات المعنية بحالة الطوارىء سواء  	
كانت داخلية أو خارجية

التعليمات الواجب اتباعها فور حدوث حالة طوارىء 	

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

اسلوب التصرف فور انتهاء حالة الطوارىء 	

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(.

قسم . 1 مشرف  مع  التدريبية  االحتياجات  متابعة 
التدريب 

الطوارىء . 2 لحاالت  الوهمية  التمارين  تنفيذ  متابعة 
واالخالء

العمل على توفير االدوات واالجهزة الالزمة لالستعداد . 3
لحاالت الطوارىء

واالستجابة . 4 االستعداد  من  التحقق  خطة  اعداد 
للطوارىء السنوية عن طريق:

التوجه إىل الموقع (بنفسه أو من ينوب عنه(	 

الفحص الفعلي لتعليمات االستعداد 	 

االستعداد 	  لخطط  الفعلي  الفحص  تقرير  اعداد 
واالستجابة
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الحوكمة
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مراجعة جميع تعليمات االستعداد واالستجابة لحاالت . 5
الطوارىء كل ستة أشهر/ أو بعد حدوث أي حادث

خالل جائحة كورونا قامت ادارة الشركة بتشكيل لجنة . 6
خاصة بالكورونا لعمل البروتوكوالت الخاصة و متابعة 

تطبيقها كما تم ذكره سابقا. 

الحوكمة 	
قواعد  وتطبيق  الشفافية  تحقيق  اىل  الشركة  تسعى 
ورفع  الشركة،  ومراقبة  األداء  تحسين  أجل  من  الحوكمة 
المحلي  السوق  مستوى  على  سواًءا  التنافسية  قدرتها 
مما  التصدير  دول  مستوى  على  وكذلك  الفلسطيني 
يؤّدي اىل تعزيز ثقة أصحاب المصالح. ويقوم مجلس إدارة 
النظام  من  المنبثقة  وصالحياته  مهامه  بممارسة  الشركة 
الحوكمة  مدونة  قواعد  مع  والمتوافق  للشركة  األساسي 
وبما ال يتعارض مع األنظمة والقوانين األخرى ذات الصلة، 
والشفافية  الحوكمة  قواعد  بتطبيق  المجلس  يقوم  حيث 

على النحو التايل:

والمسؤوليات  	 للصالحيات  الواضح  والفصل  التحديد 
اإلدارة  ومجلس  للمساهمين  العامة  الهيئة  من  لكل 

واإلدارة التنفيذية.

تضارب  	 ونظام  األخاليق  السلوك  قواعد  مدونة  وجود 
المصالح يف الشركة

وجود هيكل تنظيمي واضح يظهر خطوط الصالحيات  	
والمسؤوليات لدوائر الشركة المختلفة ووجود وصف 

وظيفي لجميع الوظائف

تطوير منظومة الصالحيات لإلدارة التنفيذية بمختلف  	
وبين  بينها  العالقة  ينظم  وبما  اإلدارية،  مستوياتها 

مجلس اإلدارة والهيئة العامة

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

فلسطين

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

مجلس اإلدارة

يقوم مجلس إدارة ال يقل عدد أعضائه عن خمسة أعضاء 
الهيئة  قبل  من  ينتخبون  عضواً  عشر  أحد  عن  يزيد  وال 
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 مالكاً 

على ما ال يقل عن عشرين ألف (20000( سهماً من أسهم 
الشركة طيلة مدة عضويته يف المجلس

دور مجلس اإلدارة

الشركة وهو  األوىل يف  التخطيط  اإلدارة هو سلطة  مجلس 
الذي يضع سياستها ومخططاتها ويقر األنظمة التي تسير 
عليها يف عالقاتها الداخلية والخارجية ويشرف على سالمة 
تنفيذها وفقاً لغايات الشركة ويتوىل تسيير شؤون الشركة 
العامة  الهيئة  وتوجيهات  لقرارات  مخالفة  دون  وذلك 
الشركة.  ونظام  التأسيس  عقد  ونصوص  القانون  وأحكام 

ومن مهامه:

تعيين المدير العام للشركة من ذوي الكفاءة ويفوضه . 1
بصالحيات محددة يف اإلدارة العامة للشركة بالتعاون 
يحددها  التي  والشروط  بالراتب  وذلك  المجلس  مع 
المجلس كما ان له حق عزله إذا كانت مصلحة الشركة 
تتطلب ذلك وعليه بالحالتين ان يعلم المراقب خطيا 

بذلك

أن . 2 كما  للشركة  العام  المدير  أعمال  على  االشراف 
لمجلس اإلدارة ان يفوضه بممارسة بعض صالحياته 

حينما تقتضي المصلحة ذلك.

الشركة . 3 موظفي  من  اشخاص  او  شخص  اختيار 
مختلف  يف  الشركة  عن  بالتوقيع  مفوضين  ليكونوا 

القضايا المالية واالدارية

رئيس مجلس اإلدارة

لرئيس مجلس اإلدارة حق مطلق يف اإلطالع على أية . 1
أوراق أو وثائق أو مراسالت أو حسابات أو معلومات 
يرى حاجة لإلطالع عليها ويف أو أي وقت يراه مناسباً 

وال يحق ألحد أن يمانعه يف ذلك

رئيس مجلس االدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى . 2
أنه  على  توقيعه  ويعتبر  السلطات  كافة  وأمام  الغير 
توقيع مجلس االدارة بكامله يف عالقات الشركة بالغير 

ما لم ينص نظام الشركة على خالف ذلك

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

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

المدير العام

يتم تعيينه من قبل مجلس اإلدارة الذي يفوضه بالصالحيات 
التالية:

للمدير العام صالحية ابرام االتفاقات مع الموردين من . 1
داخل البالد أو خارجها لما فيه مصلحة العمل
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يقوم المدير العام بتوقيع العقود الخاصة بالشركة على انه ممثالً لها اال العقود الخاصة بمجلس اإلدارة. 2

للمدير العام صالحية البيع والشراء ما عدا بيع الموجودات الثابتة وشراؤها حيث يتم ذلك بموافقة الهيئة العامة. 3

ومن أبرز المهام الموكلة اليه:

الوظيفي . 1 الوصف  والتي تدخل ضمن هذا  اإلدارة  اليه من قبل مجلس  الموكلة  األعمال  العام بجميع  المدير  يقوم 
باالضافة اىل مهام اخرى توكل اليه بناء على قرارات مجلس اإلدارة لمتابعتها واعداد التقارير الالزمة عنها. و يكون 

مسؤوال مسؤولية مباشرة أمام رئيس مجلس اإلدارة أو مساعديه

يتعاون المدير العام مع رئيس مجلس اإلدارة أو مساعديه على وضع الخطط أو الدراسات وآليات تطبيقها لعرضها . 2
على مجلس اإلدارة

بالتقارير . 3 الدوائر ويطلب منهم موافاته  الشركة من خالل مدراء هذه  دوائر  كافة  باالشراف على  العام  المدير  يقوم 
الالزمة.

يقدم المدير العام الموازنة التقديرية ورفعها لمجلس االدارة للمصادقة عليها. 4

يقوم المدير العام بالمصادقة على جميع اوامر الشراء التي تصدر من الشركة وال يكون امر الشراء ساري المفعول . 5
اال بعد توقيعه عليه
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نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة

السيد/ نضال سختيان
رئيس مجلس االدارة

رجـــل أعمـــال مـــن البارزيـــن يف دول  	
األوســـط. الشـــرق 

األكثر  	 األعمال  رجل  جائزة  استلم 
حيوية وتأثيراً لعام 2019.

رئيـــس مجلـــس اإلدارة للعديـــد مـــن  	
فلســـطين  يف  البـــارزة  الشـــركات 

واألردن.

السيد/ حمد جمال مصري
نائب رئيس مجلس االدارة

جـــاال  	 بيـــت  لشـــركة  التســـويق  مديـــر 
األدويـــة. لصناعـــة 

مدير عام شركة سختيان اخوان.  	
من  	 العديد  يف  إدارة  مجلس  عضو 

مثل  فلسطين  يف  الرائدة  الشركات 
وشركة  فلسطين  دواجن  شركة 

فلسطين لإلستثمار الصناعي.

السيد/ نعيم القواسمه
عضو مجلس إدارة 

حاصل على دبلوم صيدلة.  	
عاماً  	 أربعون  مدتها  تسويقية  خبرة 

يف األسواق المحلية.

األنسة/ أنجيل زابورة
عضو مجلس إدارة

الرئيـــس  	 منصـــب  حاليـــاً  تشـــغل 
التنفيـــذي لتطويـــر األعمـــال يف شـــركة 

األدويـــة                                                 لصناعـــة  جـــاال  بيـــت 
يف  	 إنتـــاج  مديـــر  منصـــب  شـــغلت 

ــاال منـــذ تاريـــخ 1979  شـــركة بيـــت جـ
1991 تاريـــخ  وحتـــى 

حاصلـــة علـــى شـــهادة البكالوريـــوس  	
العبريـــة  الجامعـــة  مـــن  الصيدلـــة  يف 

 1973 عـــام 
كعضـــو  	 مناصبهـــا  مـــن  اســـتقالت 

التنفيـــذي  والرئيـــس  ادارة  مجلـــس 
لتطويـــر األعمـــال يف شـــركة بيـــت جـــاال 

                                    .2022/02/16 بتاريـــخ 

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.
فلسطين  	 وشركة  سختيان  منير  شركات  مجموعة  يف  إدارة  مجلس  عضو 

لإلستثمار الصناعي.
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الدكتور سمير حزبون
عضو مجلس إدارة

بروفيســـور مشـــارك، جامعـــة القـــدس،  	
معهـــــــــد االقتصـــــــــاد واإلدارة (برنامـــج 
الماجســـتير( مـــن عـــام 1996 حتـــى 

اآلن.
حاصل على دكتوراه يف اإلقتصاد عام  	

 Vysoká Škola) 1983 من جامعة
Ekonomická( جمهورية التشيك.

القنصل الفخري لدولة التشيك. 	
رئيـــــــــس مجلـــس إدارة غرفـــة تجـــارة  	

وصناعـــة محافظـــة بيـــت لحـــم.
رئيـــــــــــــس مجــــــلـــــــــس إدارة المنـــــــــطقة  	

الصناعيـــــــــة محافظـــة بيـــت لحـــم.

الدكتور/ يوسف نجاجرة
عضو مجلس إدارة

رئيس مختبر أبحاث األدوية المضادة  	
للسرطان

يف  	 الماجستير  شهادة  على  حاصل 
العلوم الصيدالنية من                                                                                           

من الجامعة العبرية عام 1993 	
حاصل على شهادة البكالوريوس يف  	

عام  العبرية  الجامعة  من  الكيمياء 
1991

السيد/ رامي محمد خليف
عضو مجلس ادارة 

إلدارة  	 النـــواة  شـــركة  عـــن  ممثـــالً 
ت  ا ر ســـتثما إل ا

 يعمـــل الســـيد رامـــي مديـــراً  لدائـــرة  	
التطويـــر اإلداري يف شـــركة فلســـطين 
ــا  ــتثمار الصناعـــي ، ويحظـــى بمـ لالسـ
الخبـــرة  مـــن  عامـــاً    18 عـــن  يزيـــد 
البشـــرية  المـــوارد  ادارة  مجـــال  يف 
والتطويـــر االداري  مـــن خـــالل العمـــل 
الفلســـطينية   الشـــركات  كبـــرى  يف 
مجـــال  يف  خبرتـــه  اىل  باالضافـــة 
قطاعـــات  يف  والتطويـــر  التدريـــب 
والتعليـــم  والخدمـــات  الصناعـــة 

لجامعـــي. ا
حاصـــل علـــى شـــهادة الماجســـتير يف  	

إدارة األعمـــال، وحاصـــل علـــى عـــدة 
شـــهادات واعتمـــادات يف مجـــال إدارة 
مـــن  والتدريـــب  البشـــرية  المـــوارد 

مؤسســـات عربيـــة ودوليـــة .
عضو مجلس  ادارة يف شركة  	

فلسطين لصناعة اللدائن .
السيد/عبد الحكيم الفقهاء 

حاصـــل علـــى شـــهادة الماجســـتير يف  	
العلـــوم اإلداريـــة عـــام 1991 

لشـــركة  	 التفيـــذي  الرئيـــس 
الصناعـــي                                                   لالســـتثمار  فلســـطين 
رئيـــس مجلـــس إدارة يف العديـــد مـــن 
فلســـطين  يف  الرائـــدة  الشـــركات 

ممثل شركة دواجن فلسطين 	

مستشار مجلس اإلدارة
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اجتماعات مجلس اإلدارة 	
الحضور من األعضاءتاريخ اإلنعقاداإلجتماع

2021/03/038األول
2021/05/177الثاين
2120/08/048الثالث
2021/10/138الرابع

2021/12/228الخامس
2021/12/228السادس

أتعاب ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 	
حّدد مجلس اإلدارة مبلغ 200 دينار بدل حضور جلسة لألعضاء، حيث يتم صرفها مطلع عام 2022. الجدول التايل يبين 

سجل حضور وبدل حضور جلسات أعضاء مجلس االدارة خالل عام 2021:

المجموعجلسة 6جلسة 5جلسة 4جلسة 3جلسة 2جلسة 1أعضاء مجلس اإلدارة
_______السيد /نضال سختيان

_______السيد /حمد جمال مصري
2002002002002002001200السيد/ نعيم القواسمه

_______األنسة/ أنجيل زابورة
_______السيدة / عنود نضال سختيان

2002002002002002001200السيد/ رامي محمد خليف
2002002002002002001200الدكتور/ يوسف نجاجرة

2002002002002002001200الدكتور/ سمير حزبون

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة بأسهم الشركة 	

عدد األسهماإلسم

32,710السيد /نضال سختيان
23,822السيد /حمد جمال مصري

32,387السيد/ نعيم القواسمه
90,000األنسة/ أنجيل زابورة

5,277,327السادة/ شركة النواة الدارة االستثمارات ويمثلها أربعة أعضاء إعتباريين
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اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 	
أوالً: لجنة الحوكمة والتدقيق

بجلسة رقم 2020/4 بتاريخ 2020/10/12 تم تسمية لجنة الحوكمة والتدقيق والتي تتكون من ثالثة أعضاء، ومن أبرز 
مهامها:

الصادرة من  	 والتعليمات  الفلسطينية  الحوكمة  السائدة ومدونة  والتشريعية  القانونية  باألطر  الشركة  التزام  مراقبة 
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 	
بدل حضور االجتماعالحضوررقم االجتماع وتاريخهاسم العضو

2021/1الدكتور سمير حزبون
بتاريخ

2021/07/12

100حضر

100حضرالسيد رامي خليف

2021/2السيد حمد المصري
بتاريخ

2021/12/18

-حضر

100حضرالدكتور سمير حزبون

100حضرالسيد 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 	
بدل حضور االجتماعالحضوررقم االجتماع وتاريخهاسم العضو

2021/1 بتاريخ السيد حمد المصري
2021/11/27

--حضر

100حضرالدكتور سمير حزبون
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نبذة عن اإلدارة التنفيذية

اآلنسة أنجيل أنطون زابورة
الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال 

والتميز لمجموعة سختيان 

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

لصناعة األدوية.

استقالت بتاريخ 2022/02/16. 

السيد عبد الناصر عودة عيسى
المدير العام

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

 .2013

وقد قدم استقالته بتاريخ 
 .2021/06/30

الدكتور راشد مرقة
مدير دائرة البحث والتطوير

حاصل على درجة الدكتوراة يف الصيدلة 
تخّصص تكنولوجيا دوائية من جامعة 
منذ  الشركة  يف  يعمل  رومانيا،  كلوج 

العام 1996.

السيد عبد الفتاح الحروب
مدير دائرة ضبط الجودة

يف  الماجستير  درجة  على  حاصل 
يعمل  األردنية،  الجامعة  من  الكيمياء 

يف الشركة منذ العام 1986.

مالحظة: تم تعيين السيد عبد الفتاح 
الحروب مديراً لدائرة البحوث التكميلية 
 2021 األول من عام  يف شهر تشرين 
وقد تم تكليف اآلنسة ريما مفرح قائم 
بأعمال مدير دائرة رقابة الجودة لغاية 

نهاية العام 2021.

السيد وليد موسى
قائم بأعمال المدير العام

يف  الماجستير  درجة  على  حاصل 
جامعة  من  الكيماوية  التكنولوجيا 
إدارة  يف  ودبلوم   ،2006 سنة  القدس 
العمليات اإلنتاجّية من السويد. يعمل 

يف الشركه منذ عام 1991.
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السيد عبد الحكيم المحاريق
مدير دائرة تأكيد الجودة

يف  البكالوريوس  درجة  على  حاصل 
الهندسة الكيميائّية من جامعة الشرق 
يف  يعمل  تركيا،  يف  الفنّية  األوسط 

الشركة منذ العام 1993.

السيد صالح علقم 
مدير دائرة الهندسة

حاصل على درجة الماجستير يف إدارة 
ودرجة  القدس  جامعة  من  األعمال 
الكيميائية  الهندسة  يف  البكالوريوس 
على  وحاصل  األدرنية  الجامعة  من 
المتقدمة  التدريبية  الدورات  من  كثير 

يعمل يف الشركة منذ عام 1995. 

السيد فخري قيوي
مدير الدائرة المالية واالدارية

يف  الماجستير  درجة  على  حاصل 
جامعة  من  والضرائب  المحاسبة 
العام  منذ  الشركة  يف  يعمل  القدس، 

.2004

السيد/ حمد المصري
مدير دائرة التسويق

يعمل يف الشركة منذ العام 1990 وهو 
بيت  إدارة شركة  رئيس مجلس  نائب 

جاال لصناعة األدوية. 

السيدة/ عبير عبد المنعم 
التميمي

مديرة دائرة التثبت

يف  بكالوريوس  درجة  على  حاصلة 
الجامعة  من  الكيميائية  الهندسة 
منذ  الشركة  يف  تعمل  وهي  األردنّية، 

العام 1997.

السيد فراس جروشي
قائم بأعمال مدير االنتاج 

يف  البكالوريوس  درجة  على  حاصل 
يعمل  القدس  جامعة  من  الكيمياء 
 2011/07/01 تاريخ  الشركة منذ  يف 
قسم  مشرف  مناصب  وشغل 
مدير  ونائب  السائلة  المتسحضرات 

االنتاج سابقاً. 
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رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذيّة 	
بلغت مجموع رواتب ومكافآت االدارة التنفيذية خالل عام 

2021 قيمة316,967  دينار أردين

دوائر الشركة 	
دائرة البحث والتطوير: تعمل الدائرة على دراسة إحتياجات 
يف  لتسجيلها  ملفات  وإعداد  الجديدة  لألصناف  السوق 

السوق الفلسطيني وأسواق التصدير.

دائرة رقابة الجودة: تعمل التايل:

فحص المواد الخام للتأكد أنها مطابقة للمعايير. 1

فحص مواد التعبئة والتغليف. 2

مراقبة وفحص المنتجات خالل عملية االنتاج وبعدها. 3

لضمان . 4 الشركة  لمنتجات  الثباتية  دراسات  اجراء 
صالحيتها حتى تاريخ النفاذ

الفحوصات . 5 يف  المستخدمة  األجهزة  جميع  معايرة 
والتحاليل

دائرة اإلنتاج: تتكون من عدة أقسام ُصممت لتلبي حاجات 
إنتاجية  طاقة  مع  التصدير  وأسواق  الفلسطيني  السوق 
متطلبات  مع  تتوافق  حديثة  إنتاج  خطوط  تؤمنها  عالية 
التصنيع الجيد وتعتمد على تصميم حديث للمنشأة يتيح 
المناطق  عن  بمعزل  تعمل  أن  ماكنة  وكل   قسم  لكل 

األخرى لضمان منع التلوث.

دائرة تاكيد الجودة: إن مهمة دائرة تاكيد الجودة و الشؤون 
القانونية هي ضمان أن المستحضرات الدوائية المنتجة يف 
حيث  استخدامها  لهدف  المطلوبة  الجودة  تحقق  الشركة 

تقوم بما يلي:

التدقيق والتفتيش على جميع دوائر وأنشطة الشركة . 1
وأنظمة الجودة والبيئة والتحقق من مدى التطابق مع 
 ISO9001 وإدارة الجودة  GMP أنظمة التصنيع الجيد

ISO 14001 و ادارة البيئة

من . 2 الواردة  الشركة  منتجات  على  الشكاوى  معالجة 
االطباء والصيادلة والمواطنين.

االنتاج . 3 عمليات  من  التثبت  برامج  على  اإلشراف 
والتحليل واالجهزة وغيرها.

إصدار ملفات التشغيالت ومراجعتها بعد االنتهاء من . 4
عمليات االنتاج

 كما يتبع للدائرة: 

التوثيق: حيث تقوم بضبط عمليات التوثيق والتغيير.

موظفي  تدريب  على  باإلشراف  تقوم  حيث  التدريب: 
الشركة من خالل برامج التدريب الداخلية والخارجية.

تقوم  حيث   :)Regulatory Affairs( القانونية  الشؤون 
الفلسطينية  الصحة  لوزارة  القانونية  المتطلبات  بتلبية 

والوزارات أو المؤسسات الصحية يف دول التصدير.

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

متطلبات التصنيع الجيد

لخطوط  الالزمة  المواصفات  بوضع  تقوم  الهندسة:  دائرة 
النقية  التكييف والمياه  االنتاج واألجهزة المساندة وانظمة 
وصيانتها  عليها  والحفاظ  شرائها،  قبل  المضغوط  والهواء 

بشكل دوري للحصول على منتج ذو جودة عالية.

الدائرة المالية: تقوم الدائرة المالية بإعداد البيانات المالية 
لعمليات  الضرورية  الموازنات  وإعداد  والسنوية  الشهرية 
كافة  على  اإلشراف  وكذلك  والتصدير،  والتسويق  اإلنتاج 
عمليات الشراء بما يتالم مع سياسات الشركة، كما تشرف 

على: 

ومستودع  الخام  المواد  مستودعات  وهي  المستودعات: 
التعبئة والتغليف ومستودع البضاعة الجاهزة، حيُث تعمل 
على اإلشراف على مخزون مناسب كماً ونوعاً لتلبية طلب 

اإلنتاج واألسواق الداخلية والخارجي

الموظفين  ملفات  متابعة  أعمالها  ومن  البشرية:  الموارد 
الموظفين  وتوعية  الشهرية،  الرواتب  وتحضير  وإجازاتهم، 
بحقوقهم وواجباتهم، واستقبال الموظفين الجدد، والحفاظ 

على سجل لطلبات التوظيف الجديدة.

يتعلق  ما  كل  متابعة  المساهمين:  شؤون  مسؤول 
بمساهمي الشركة.

دائرة التسويق: من الوظائف التي تقوم بها الدائرة:

العمل على وضع خطط لترويج أصناف الشركة . 1

عمل الدراسات الميدانية على أصناف الشركة وحاجة . 2
الحقاً  تطويرها  ليتم  جديدة  ألصناف  المحلي  السوق 

من قبل دائرة البحث والتطوير

دائرة التصدير: هدفها البحث عن أسواق جديدة لمنتجات 
الشركة ومتابعة تسجيلها وتسويقها هناك
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موظفي الشركة 	
سياسة التدريب

على . 1 محددة  مهام  ألداء  مؤهلين  موظفين  توظيف 
أساس التعليم والتدريب والخبرة المناسبة

التشغيل . 2 إجراءات  على  الموظفين  جميع  تدريب 
التصنيع  ومهارات   ،CGMP لوائح  للشركة،  القياسية 
منتجات  إنتاج  لضمان  السالمة  وتدابير  والخدمات 

دوائية آمنة وفعالة ونقية

لتحديد . 3 والمسؤوليات  التعليمات  نظام يشمل  إنشاء 
االحتياجات التدريبية، وتوفير التدريب، والحفاظ على 

سجالت التدريب

توفر . 4 بطريقة  الموظفين  جميع  تدريب  يف  االستثمار 
الحالية،  لواجباتهم  أدائهم  يف  للموظفين  أفضل  أداء 

وبالتايل، يف تعزيز الفعالية واإلنتاجية

تشجيع على التعليم الذايت والتدريب الذايت وتحسين . 5
الذات لموظفينا

تم . 6 التي  والقدرات  والمعرفة  المهارات  أن  تتطلب 
التدريب تساعد يف تحقيق  الحصول عليها من خالل 
األداء  تحسين  خالل  من  وأهدافها  الشركة  مهمة 

الوظيفي والتنظيمي

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

إضافية . 8 أساليب  وتطوير  المتوفرة  الوسائل  استخدام 
دورات  ذلك  يف  بما  التدريبية،  االحتياجات  لتلبية 

تعاقدية وحلقات دراسية واجتماعات ومؤتمرات.

تقييم فعالية التدريب من قبل الموظفين. 9

مائتان   2021 عام  نهاية  يف  الشركة  موظفي  عدد  بلغ 
حملة  من  الشركة  موظفي  أغلبية  موظفاً.  وعشرون 

الشهادات العليا كما يبين الجدول التايل: 

عدد الموظفينالشهادة
1حملة شهادة الدكتوراه

15حملة شهادة الماجستير
132حملة شهادة البكالوريوس

36حملة شهادة الدبلوم
38حملة شهادة الثانوية العامة أو أقل

مساهمي الشركة 	
أداء سهم الشركة وبيانات التداول

كان حجم التداول على أسهم الشركة يف سوق فلسطين 
لألوراق المالية خالل العام 2120 كما يلي: 

القيمةالتداول
47,287عدد األسهم المتداولة
JD 177,109قيمة األسهم المتداولة
18عدد الصفقات المنفذة

JD 2.55سعر االغالق 2020
JD 2.70سعر االغالق 2021
JD 2.90أعلى سعر تداول
JD 2.55أدىن سعر تداول

%0.68معدل دوران السهم

كبار المساهمين 	
الذين  المساهمون  هم  االستثمارات  الدارة  النواة  شركة 
وعددها  الشركة  أسهم  %5من  من  كثر  أ يملكون 
أسهم  من   75,39% نسبة  وتمثِّل  سهماً   5,277,327

الشركة المتداولة.

السيطرة يف الشركة  	
عدد األسهم التي يمتلكها السيد/ نضال سختيان وأقرباؤه 
من الدرجة األوىل بما فيها أسهم النواة إلدارة األستثمارات 
قد بََلغت 6,134,380 سهًما كما يف 2021/12/31 وتمّثل 

%87.63 من مجموع أسهم الشركة. 



شركة بيت جاال لصناعة األدوية
التقرير السنوي 2021 36

توزيع المساهمين حسب الفئات 	
الجدول التايل يّبين المساهمين حسب فئات األسهم التي يملكونها كما يف 2021/12/31:

النسبةعدد األسهمعدد المساهمينفئة المساهمين

%21130.002المساهمون الذين يملكون أقل من 100 سهم
%215,1090.073المساهمون الذين يملكون من 100 حتى 499 سهم
%42,7750.040المساهمون الذين يملكون من 500 حتى 999 سهم

%2859,3340.848المساهمون الذين يملكون من 1,000 حتى 4,999 سهم
%965,7090.939المساهمون الذين يملكون من 5,000  حتى 9,999 سهم

%266,866,96098.099المساهمون الذين يملكون 10000 سهم فما فوق
%907,000,000100المجموع

سياسة توزيع األرباح على المساهمين: 	
يراعي مجلس إدارة الشركة يف توصيته للهيئة العامة بخصوص توزيعات األرباح السنوية على المساهمين

عاملين أساسين وهما:

التدفقات النقدية المتوقعة للشركة خالل العام. 1

خطة الشركة اإلستثمارية ومصادر تمويلها، مع مراعاة ان ال يؤثر قرار التوزيع على تمويل مشاريع الشركة المستقبلية. 2

اجتماع الهيئة العامة العادي 	
تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2020 بتاريخ 19 أيار 2021، وقد تم اتخاذ قرار بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 10% 

من قيمة السهم اإلسمية

قرر المجلس يف جلسته بتاريخ 2022/03/14:

04/2022 وتفويض رئيس . 1 2021  خالل النصف الثاين من شهر  تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 
مجلس اإلدارة بتحديد الموعد الدقيق لإلجتماع.

رفع توصية للهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10 % من قيمة السهم اإلسمية.. 2

آليات ايصال المعلومات للمساهمين   	
يتم توجيه الدعوة الجتماعات الهيئة العامة إما عن طريق البريد األلكتروين أو التسليم باليد، كما يتم نشر إعالن الّدعوة 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 مرفقاً مع الدعوى الجتماع الهيئة 

العامة.
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تقرير مدققي 
الحسابات للعام 2021

“ال يوجد أي اختالفات ُتذكر بين البيانات 
الختامّية األولّية والبيانات المالّية المدققة«
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  تقرير مدقق الحسابات المستقل
  

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

   فلسطين –بيت جاال 
  

  تقرير حول تدقيق القوائم المالية 
  الرأي 

المبينة في الصفحات  شركة مساهمة عامة –لشركة بيت جاال لصناعة األدوية قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة 
، وقائمة الدخل 2021كانون األول  31ائمة المركز المالي كما في والتي تتكون من ق )26(إلى رقم  )4(من رقم 

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.

لشركة بيت جاال لصناعة المالية تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي  برأينا، إن القوائم
ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المالية  2021كانون األول  31كما في – شركة مساهمة عامة –األدوية 

  قانون الشركات الفلسطيني.  المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ولمتطلبات
  

  أساس الرأي 
ولياتنا بمقتضى تلك المعايير مشروحة بصورة أشمل ضمن ؤلقد قمنا بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. إن مس

وليات مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية من هذا التقرير. نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لمدونة ؤفقرة مس
السلوك المهني لمدققي الحسابات المسجلين في مجلس المهنة، وهو ما يتفق مع مدونة السلوك األخالقي  قواعد

ً إلى جنب مع المتطلبات  للمحاسبين المزاولين المسجلين في جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية، جنبا
ً لهذه المتطلبات. نعتقد ؤينا مساألخالقية المتصلة بتدقيقنا للقوائم المالية في فلسطين، وقد وف ولياتنا األخالقية وفقا

  أن بينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً إلبداء رأينا حول القوائم المالية.
  

  أمور التدقيق الرئيسية
بالنسبة لتدقيقنا للقوائم المالية  أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي بحسب حكمنا المهني كانت األكثر أهمية

للسنة الحالية. لقد تم معالجة هذه األمور في سياق تدقيقنا للقوائم المالية ككل وفي تكوين رأينا حول تلك القوائم 
  المالية، وإننا ال نبدي رأياً منفصالً حول هذه األمور.

  ية:وفيما يلي أمور التدقيق الرئيسية المتعلقة بتدقيق القوائم المال
  

أمور التدقيق الرئيسية
  كيفية تناول أمور التدقيق الرئيسية خالل عملية التدقيق كفاية مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

تتضمن الذمم المدينة رصيد ذمة شركة سختيان
من اجمالي رصيد الذمم % 81أخوان والتي تشكل 

كما في  أردنيدينار  4,151,488المدينة البالغ 
31/12/2021.  

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 

لى من القيمة تكون القيمة الدفترية للذمم المدينة أع
  المقدرة القابلة لالسترداد. 

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

  

إن إجراءات التدقيق شملت دراسة إجراءات الرقابة 
المستخدمة في الشركة على الذمم المدينة وخاصة 
ذمة شركة سختيان إخوان باعتباره الموزع 

لمنتجات الشركة حيث تم االطالع على  الحصري
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 

  تحصيل.للسنة من خالل مراجعة الشيكات برسم ال
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 أيضاً 

التقديرات المهمة في  كفاية إفصاحات الشركة حول
الوصول إلى المخصص المسجل مقابل الذمم 

  المشكوك في تحصيلها.
لقد استنتجنا بأن مبلغ المخصص واإلفصاحات 

  المتعلقة به مالئمة.
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  مسئوليات اإلدارة عن القوائم المالية
ً للمعايير مسؤولةإن اإلدارة  الدولية للتقارير المالية  عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا

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.
  

ولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة، واإلفصاح ؤفي إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة مس
حيثما كان ذلك مناسباً، عن المسائل ذات الصلة بقدرة الشركة على االستمرار وعن استخدام أساس مبدأ 

كة أو وقف العمليات أو ليس لديها أية بدائل حقيقية االستمرارية في المحاسبة ما لم تكن اإلدارة تقصد تصفية الشر
  إال القيام بذلك.

  إن اإلدارة مسؤولة عن اإلشراف على عملية التقارير المالية.
 

  مسئوليات مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية
لية من األخطاء تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية مأخوذة ككل خا

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 ضماناً بأن التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف يؤدي 

دما يحصل. يمكن لألخطاء أن تظهر بسبب احتيال أو بسبب خطأ مرتكب، دائما للكشف عن الخطأ الجوهري عن
وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو بالمجمل يمكن أن يتوقع منها أن تؤثر في القرارات االقتصادية 

  للمستخدمين لهذه القوائم المالية. 
كم المهني ونستخدم الشك المهني من خالل كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق فنحن نمارس الح

  التدقيق، باإلضافة إلى أننا نقوم أيضاً:
بتحديد مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواء الناشئة عن احتيال أو عن خطأ، ونصمم وننفذ  -

 ً لرأينا. إن  إجراءات تدقيق للرد على تلك المخاطر، ونحصل على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساسا
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.
الحصول على فهم لعمل الرقابة الداخلية بشكل يتصل بأعمال التدقيق وذلك بهدف تصميم إجراءات التدقيق ب -

 المناسبة حسب الظروف، ليس بهدف إبداء الرأي فيما يتعلق بفعالية الرقابة الداخلية لدى الشركة. 
لمعدة من قبل اإلدارة واإليضاحات بتقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية ا -

 المتعلقة بها. 
باستخالص مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية استنادا ألدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما  -

إذا كان هنالك حاالت من عدم التيقن بوجود أحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكا كبيرة حول قدرة الشركة 
ار كمنشاة مستمرة. فيما إذا تم االستخالص بوجود مثل هذه الحاالت، نحن مطالبون بأن نَْلِفَت على االستمر
إذا  المالية، أوضمن تقريرنا كمدققي حسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في القوائم  انتباه اإلدارة

ا يعتمد على أدلة التدقيق التي كانت تلك اإلفصاحات غير كافية، فنحن مطالبون بتعديل رأينا. إن استخالصن
تم الحصول عليها لغاية تاريخ تقريرنا كمدققي حسابات، ومع ذلك فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد 

 تجعل الشركة تتوقف عن االستمرار كشركة مستمرة. 
القوائم المالية  تقييم العرض العام، وبنية ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك اإلفصاحات، وفيما إذا كانت -

 تمثل 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.

  
ً بتزويد اإل ، يختص باالستقالليةدارة بتصريح بشأن امتثالنا لمتطلبات قواعد السلوك األخالقي فيما نقوم أيضا

  وتزويدهم بجميع األمور التي من الممكن لها أن تؤثر على استقالليتنا، وعند االقتضاء، الضمانات لذلك. 
  

بالنسبة لتدقيق القوائم المالية من األمور التي يتم التواصل بها مع اإلدارة تلك األمور التي تعتبر األكثر أهمية 
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 

ال ينبغي إثارة المسألة في تقريرنا ألنه من الممكن أن اآلثار السلبية لذلك تفوق المنافع العامة للغاية، إذا قررنا أنه 
  المتوخاة من اإلفصاح عن المسألة. 
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إن الشريك المسؤول عن تدقيق هذه العملية والذي قام بالتوقيع على تقرير مدقق الحسابات المستقل هو المدير 

  التنفيذي جمال ملحم.
  
  

  بوغزالة وشركاهطالل أ
  251/1997رخصة رقم 

 
  

  جمال ملحم
  )100/98(محاسب قانوني مرخص رقم 

 2022أذار  6في رام هللا 
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  بيت جاال لصناعة األدويةشركة 
  عامةشركة مساهمة 

  فلسطين –بيت جاال 
  أ قائمة - 2021كانون األول  31كما في  المالي قائمة المركز                        

  
    إيضاح  1202  2020

 الموجودات   دينار أردني  دينار أردني
  الموجودات المتداولة      

  النقد والنقد المعادل  )3( 851,244 142,496
  بالصافي  –الذمم المدينة   ) 4(  5,067,777  3,934,981
  االعتمادات المستنديةو البضاعة   )5( 3,158,298 2,275,995

  مقدماً واألرصدة المدينة األخرى المصاريف المدفوعة  )6(133,188  126,654
  سلفيات ضريبة الدخل  )12( 531,515 371,953

__________ __________     
 مجموع الموجودات المتداولة   9,742,022 6,852,079

__________ __________     
  الممتلكات واآلالت والمعدات      

  بالتكلفة  )7( 19,716,452 18,956,128
  االستهالك المتراكم   (10,411,234) (9,407,148)

__________ __________     
  صافي القيمة الدفترية    9,305,218 9,548,980

__________ __________     
  أصول ثابتة قيد التركيبموجودات غير ملموسة و  )8(  598,787  620,202

__________ __________     
  مجموع الموجودات    19,646,027  17,021,261

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

  "ه القائمة"إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذ
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  جاال لصناعة األدوية شركة بيت
  عامةشركة مساهمة 

  فلسطين –بيت جاال 
 أ قائمة - 2021كانون األول  31كما في  المالي قائمة المركز

 
    إيضاح  2021  2020

  المطلوبات وحقوق المساهمين    دينار أردني  دينار أردني
  المطلوبات المتداولة      
 بنوك دائنة (9) 1,525,646 --

  الجزء الجاري من القروض  )10( 647,181 348,014
  الذمم الدائنة   1,187,178 1,222,285

  المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى  )11( 1,197,038 459,116
  بة الدخلمخصص ضري  )12( 477,173 281,404

__________ __________     
  مجموع المطلوبات المتداولة    5,034,216  2,310,819

  إيرادات مؤجلة بعد اإلطفاء  )13(  25,754  35,068
  أقساط قرض طويلة األجل  )10( 1,151,345 1,856,676

  مخصص مكافأة نهاية الخدمة  )14( 986,934 821,437
__________  __________      

  مجموع المطلوبات    7,198,249 5,024,000
__________  __________      

  حقوق المساهمين    

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

دينار أردني مقسم إلى  10,000,000رأس المال 
سهم قيمة السهم دينار أردني واحد (رأس  10,000,000
 3,000,000دينار أردني) ( 7,000,000المال المدفوع 

  سهم غير مكتتب به)
  االحتياطي القانوني  )16( 1,501,998 1,414,889
  االحتياطي االختياري  )16( 2,191,521 2,017,302

  قائمة "د" –أرباح محتفظ بها    920,565 998,546
  قائمة "ج" –فرق ترجمة البيانات من الشيقل إلى الدينار    833,694  566,524

__________ __________     
  مجموع حقوق المساهمين    12,447,778 11,997,261

__________  __________      
  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين   19,646,027 17,021,261

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

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

  فلسطين –بيت جاال 
  ب قائمة- 2021كانون األول  31للسنة المنتهية في  الدخل قائمة

  
      إيضاح  2021  2020

  بيان الدخل    دينار أردني  دينار أردني
  المبيعات  )17( 9,755,243 8,689,614

  تكلفة المبيعات  )18(  (6,952,382)  (6,108,475)
__________ __________     

  مجمل الدخل   2,802,861 2,581,139
  مصاريف بيع وتوزيع  )19( (1,094,031) (1,048,409) 

  مصاريف إدارية وعمومية  )20( (601,937) (479,328)
  مصاريف تمويلية   (94,169) (69,311)

  المتحقق من اإليرادات المؤجلة  )13( 9,314  11,689
  إيرادات أخرى مصاريف و    --  (3,900)

  فروقات عملة   30,159 (109,909)
__________ __________     

  صافي الدخل قبل الضريبة    1,052,197 881,971
  مخصص ضريبة الدخل   )12( (181,103) (136,644)

__________ __________     
  قائمة ج –صافي دخل السنة بعد الضريبة     871,094  745,327

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

والمخفضة للسهم من ربح السنة العائد إلى الحصة األساسية   )21( 0.124 0.106
  مساهمين الشركة

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

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

  فلسطين –بيت جاال 
  جقائمة  – 2021ل كانون األو 31قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 

 
2020  2021      

  إيضاح  دينار أردني  دينار أردني
  قائمة ب -دخل السنة   871,094  745,327

  بنود الدخل الشامل األخرى   
 األردني  فرق ترجمة البيانات المالية من الشيقل إلى الدينار  267,170 174,095

________ ________     
 شامل األخرى للسنةبنود الدخل ال  267,170 174,095

__________ __________    
 إجمالي الدخل الشامل للسنة  1,138,264 919,422

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

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

  فلسطين                  -بيت جاال 
  ه قائمة - 2021كانون األول  31التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  قائمة

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

البيانإيضاح 20202021
 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيليةدينار أردني دينار أردني
 بيان ب –صافي ربح السنة قبل الضريبة  1,052,197 881,971

 قديتعديالت لتسوية صافي الربح لصافي التدفق الن  
 بنود ال تتطلب تدفقات نقدية  

 استهالك الموجودات الثابتة )7( 1,009,214  925,325
 مؤجلةإطفاء إيرادات(13) (9,314) (11,689)

 أرباح بيع أصول -- (851)
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة  )14( 259,821 143,143
 فرق ترجمة البيانات المالية 267,170 173,182

  تعديالت على الموجودات الثابتة 55,303 
 تعديالت سنوات سابقة12,253 1,186

 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية  
 في الذمم المدينة)الزيادة( (1,132,796) (535,014)

 في البضاعةالنقص(الزيادة) (882,303) 340,531
 ة مقدماً واألرصدة المدينة األخرىفي المصاريف المدفوعالنقص (6,534) 138,351
 الزيادة في الذمم الدائنة(النقص) (35,107) 71,692

 الزيادة في المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى 737,922 111,705
 تسوية ضريبة الدخل وأخرى (144,896) (193,159)
 تعويضات مدفوعة للموظفين)14(  (94,324) (124,323)

__________ __________ 
 صافي التدفقات النقدية الواردة من األنشطة التشغيلية1,088,606 1,922,050

__________ __________ 
 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

     إضافات الموجودات الثابتة)7( (820,755) (1,611,912)
يبأصول ثابتة قيد الترك 21,415 (406,831)

 العائد من بيع أصول ثابتة -- 977
__________ __________ 
 األنشطة االستثمارية  )المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية(799,340) (2,017,766)

__________  __________  
 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

بنوك دائنة1,525,646--
القرض(406,164) 287,513

توزيعات أرباح (700,000) (1,050,000)
__________ __________ 

 (المستخدمة في) األنشطة التمويلية الواردة من مجموع التدفقات النقدية 419,482  (762,487)
__________  __________  

 ة في النقد والنقد المعادل خالل السن(النقص)الزيادةصافي708,748 (858,203)
 رصيد النقد والنقد المعادل أول السنة142,496  1,000,699

__________ __________ 
 رصيد النقد والنقد المعادل آخر السنة)3(851,244 142,496

========= ========= 
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 المحدودة عامةساهمة الالم جاال لصناعة األدوية شركة بيت
  عامةشركة مساهمة 

  فلسطين –بيت جاال 
  المالية القوائمحول  إيضاحات

  التأسيس وطبيعة النشاط: .1
  15/9/1970في بيت جاال بتاريخ  خصوصيةكشركة مساهمة  بيت جاال لصناعة األدويةتأسست شركة 

ص�ناعة األدوي�ة وم�واد  ف�ي وغايات الشركة تتمثل، 14وسجلت في سجل الشركات المساهمة تحت رقم 
التجمي��ل والكيماوي��ات والعالج��ات البيطري��ة والزراعي��ة ومبي��دات الحش��رات وم��واد التنظي��ف واألس��مدة 
الكيماوي����ة وتس����ويقها وتص����ديرها وتوزيعه����ا واس����تيرادها واالتج����ار به����ا. ت����م توقي����ع اتفاقي����ة بت����اريخ 

الوحيد لمنتجات الش�ركة ف�ي ومقرها نابلس بحيث يكون الموزع  إخوانمع شركة سختيان  22/4/1998
  محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.

  وس�جلت ف�ي س�جل الش�ركات تم تحويل الشركة من شركة مساهمة خصوصية إلى شركة مساهمة عام�ة
وت��م أخ��ذ الموافق��ات الالزم��ة ل��ذلك وت��م إع��ادة هيكل��ة رأس الم��ال ، 562601369المس��اهمة تح��ت رق��م 

 أردن��يس��هم قيم��ة الس��هم الواح��د دين��ار  10,000,000ة إل��ى مقس��م أردن��يدين��ار  10,000,000ليص��بح 
سهم لالكتت�ا� الع�ام وذل�ك  4,650,000سهم للمساهمين الحالين و 5,350,000حيث أصبح رأس المال 

 .11/06/2013استنادا إلى شهادة التسجيل الصادرة عن مراقب الشركات بتاريخ 
  موظف 225بلغ عدد الموظفين ً   .)31/12/2020موظفاً كما في  229( 31/12/2021 فيكما  ا
  خبتاريإدارة الشركة المالية من قبل  القوائمتم اعتماد .....................  

  
  السياسات المحاسبية الهامة: .2

المالية المرفقة وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتفسيرات ذات العالقة  القوائمتم عرض   .أ
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وفيما يلي ملخصا ألهم السياسات الصادرة عن لجنة تفسيرات 

 المتبعة.المحاسبية 
المالية وفقا ألساس التكلفة التاريخية ويتم تعديل هذا األساس بالنسبة لبعض األصول  القوائمتم إعداد  

  كما هو موضح أدناه.
  التغييرات في السياسات المحاسبية  .ب

سبية المتبعة في إعداد القوائم المالية متفقة مع تلك التي اتبعت في إعداد القواتم إن السياسات المحا
، باستثناء أن الشركة قامت بتطبيق التعديالت التالية  2020كانون األول  31المالية للسنة المنتهية في 

 : 2021كانون الثاني  1  اعتبارا من
 

): تعريف  8يار المحاسبة الدولي رقم ( ومع )1(المحاسبة الدولي رقم  معيارتعديالت على 
 "الجوهري"
القوائم المالية  عرض-  )1(صدر المجلس الدولي للمحاسبة تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم أ

المحاسبية والتغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية  السياسات- )8( رقمومعيار المحاسبة الدولي 
 ينصيح جوانب معينة من التعريف. توضضمن المعايير كافة و "يجوهر"ما هو  تعريفلتوحيد 

ثير أ، تاخفاءهاأو إغفالها أو  حذفهاالمعلومات تعتبر جوهرية إذا نتج عن "التعريف الجديد على أن 
بشكل معقول على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية لألغراض العامة على 

 ."المالية، والتي توفر معلومات مالية محددة حول المنشاة القوائم أساس تلك
 

 .أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية للشركة لم ينتج
 

معيار التقارير المالية الدولي رقم و )9(تعديل معدالت الفائدة على معيار التقارير المالية الدولي رقم 
)7(   

ومعبار التقارير المالية  )9دة لمعيار التقارير المالية الدولي رقم (إن تعديالت معايير معدالت الفائ
تشمل عدد من عمليات اإلعفاءات التي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر  )7(الدولي رقم 

عالقة التحوط إذا أدى التعديل إلى حالة من عدم  تتأثربشكل مباشر بتعديل معايير معدالت الفائدة. 
و / أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار، لبند التحوط أو أداة التحوط. نتيجة  توقيتأن التيقن بش

يت و / أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار ، قلهذا التعديل، قد يكون هناك عدم تيقن حول تو
ل الفائدة الحالي بسعر فائدة خالي لبند التحوط أو أداة التحوط، خالل الفترة السابقة الستبدال معيار معد

قد يؤدي ذلك إلى عدم التيقن فيما إذا كانت المعاملة المتوقعة محتملة للغاية وما . )RFR( من المخاطر
 للغاية. إذا كان من المتوقع أن تكون عالقة التحوط فعالة

 
 لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية للشركة.
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  عايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد م 3.2
إن المعايير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد حتى تاريخ القوائم 

 :اريخ التطبيق االلزاميمن ت الشركة بتطبيق هذه التعديالت ابتداءً  المالية مدرجة أدناه، وستقوم
 

 عقود التأمين )17(معيار التقارير المالية الدولي رقم 
ً ي لالعتراف والقياس والعرض واإليضاحات المتعلقة بعقود التأمين. ويحل  شامالً  قدم المعيار نموذجا

ميع أنواع ينطبق المعيار على ج .التأمين عقود- )4(هذا المعيار محل معيار التقارير المالية الدولي رقم 
النظر  دون(التأمين عقود التأمين (مثل عقود الحياة وغيرها من عقود التأمين المباشرة وعقود إعادة 

للمنشأة المصدرة لعقد التأمين، كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات المالية التي تحمل خاصية 
 متغيرة وطريقة توزيع األقساط.المشاركة. إن اإلطار العام للمعيار يتضمن استخدام طريقة الرسوم ال

 
ة، مع السماح بالتطبيق نمع ارقام المقار 2023سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من ا كانون الثاني 

) ومعيار التقارير المالية الدولي 9التقارير المالية الدولي رقم ( طبقت معيارشاة نالمبكر شريطة أن الم
 .)17الدولي رقم ( رير المالية) قبل أو مع تطبيق معيار التقا15رقم (

 
  

 : تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة)1(تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
 )69(بإصدار تعديالت على فقرات  2021قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل كانون الثاني 

ات المتداولة مقابل غير بيد متطلبات تصنيف المطلولتحد )1(من معيار المحاسبة الدولي رقم  )76(الى 
 :وضح هذه التعديالتتالمتداولة، 

 
 ،تعريف الحق لتأجيل التسوية -
 ،الحق لتأجيل التسوية يجب أن يكون موجود عند تاريخ إعداد القوائم المالية -
 باحتمالية المنشأة ممارسة حقها في التأجيل، يتأثرإن التصنيف ال  -
تقات المتضمنة في المطلوبات القابلة للتحويل في حد ذاتها أداة حقوق ملكية عند اذ وفي حال كانت المش -

 المطلوبات على تصنيفها. ال تؤثر شروط
 

 .2023كانون الثاني  1سيتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتبارا من 
 

لى معيار تعديالت ع -المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني  :الممتلكات واآلالت والمعدات
 )16المحاسبية الدولي رقم (

بإصدار تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  2021قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل أيار 
المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني والذي يمنع  :) الممتلكات واآلالت والمعدات16رقم (

بقيمة المبالغ المتحصلة من بيع منتج تم إنتاجه  المعداتالمنشئات من تخفيض كلفة الممتلكات واآلالت و
في الفترة خالل إحضار األصل إلى الموقع وتجهيزه للحالة الالزمة للعمل بالطريقة المقصودة التي 

 وتكلفةتحددها اإلدارة. وفقا لذلك يجب على المنشاة االعتراف بالمبالغ المتحصلة من بيع هذه المنتجات 
 .ح أو الخسائرفي األربا إنتاجها

 
على بنود الممتلكات واآلالت  2022كانون الثاني  1من  سيتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتباراً 

والمعدات والتي تم البدء باستخدامها في بداية اول فترة مالية تم عرضها في السنة المالية التي تطبق 
 .مرة األولىلفيها التعديالت ل

 
  جوهري على القوائم المالية للشركة. أثرعديالت لتلمن غير المتوقع أن يكون 

 
 

 )37(على معار المحاسبة الدولي رقم  تعديالت-التزامات العقود  كلفة-العقود الخاسرة 
بإصدار تعديالت على معيار المحاسبة  ،2021قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل أيار 

عند تقييم ما إذا  االعتبارجب على المنشأة أن تأخذها بعين والتي تحدد التكاليف التي ي )37(الدولي رقم 
 أو سينتج عنه خسارة. كان العقد خاسراً 

. إن التكاليف المباشرة المتعلقة بعقود بيع البضائع أو "التكلفة المباشرة"تطبق التعديالت طريقة 
 ة العقد بشكل مباشر.اإلضافية والتكاليف الموزعة المتعلقة بأنشط كال من التكاليف الخدمات تتضمن

 
ال تتعلق المصاريف اإلدارية والعمومية بالعقود بشكل مباشر ولذلك يتم استبعادها إال إذا تم تحميلها الى 

 شروط العقد. الطرف االخر بموجب
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العقود التي لم يتم  على. تطبق هذه التعديالت 2022كانون الثاني  1سيتم تطبيق التعديالت اعتبارا من 
  كما في بداية السنة المالية التي تطبق فيها التعديالت للمرة األولى.  يع شروطهاالوفاء بجم

 تعديالت أثر جوهري على القوائم المالية للشركة.لمن غير المتوقع أن يكون ل
 

%" إللغاء االعتراف  10"  اختبار-األدوات المالية  )9(معيار التقارير المالية الدولي رقم 
  بالمطلوبات المالية 

، أصدر 2021-2018جزء من التحسينات على معالجة معايير التقارير المالية الدولية لألعوام من ك
. يوضح التعديل )9(ة الدولية تعديال على معيار التقارير المالية الدولي رقم بمجلس معايير المحاس

المالية الجديدة أو الرسوم التي تأخذها الشركة بعين االعتبار عند تقييم ما إذا كانت شروط المطلوبات 
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

 .ترض أو المقرض نيابة عن اآلخرقالم
 

ديل على المطلوبات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية السنة تقوم الشركة بتطبيق التع
 الشركة التعديل. المالية التي تطبق فيها

 
 مع السماح بالتطبيق المبكر. ،2022كانون الثاني  1سيتم تطبيق هذه التعديالت اعتبارا من 

 
 .المالية الشركةجوهري على القوائم  أثرلتعديالت لمن غير المتوقع أن يكون 

  
  األسس والتقديرات   .ج

ً لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدام عدة تقديرات وإفتراضات  القوائمإن إعداد  المالية وفقا
محاسبية تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات وعرض اإللتزامات 

ظراً الستخدام هذه التقديرات واإلفتراضات، قد تختلف النتائج المالية. ن القوائمالمحتملة كما في تاريخ 
  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

ة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على العمر االنتاجي المقدر. ويتم مراجعة يتم اطفاء موجودات غير ملموس
  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

 وثها وفقاً لمبدأ االستحقاق. يتم قيد المصاريف عند حد
  المدينة: التجاريةالذمم 

مطروحا منها أي مخصص للذمم المدينة  )المطالبات( تظهر الذمم التجارية المدينة بقيمة الفواتير
  المشكوك في تحصيلها.

  يتم أخذ مخصص للذمم المشكوك في تحصيلها عندما يتوفر مؤشر على عدم قابليتها للتحصيل.
  المدينة في نفس الفترة التي يثبت فيها عدم قابليتها للتحصيل. يتم شطب الذمم

  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.
  ستحقاتذمم دائنة وم

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

  :)لبضاعة الجاهزةا(المخزون 
  إليها نسبة من ً يتم إظهار البضاعة الجاهزة بالتكلفة على أساس تكلفة المواد الخام مضافا

  .الوارد أوالً صادر أوالً  طريقةويتم تحديد التكلفة باستخدام  صاريف الصناعيةالم
 .يقيّم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل  
  تشمل تكلفة المخزون كافة تكاليف الشراء وتكاليف التحويل والتكاليف األخرى المتكبدة في سبيل

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

 عملية البيع. إلتماممنه التكاليف الضرورية 
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  المواد الخام ومواد التعبئة:

يهم��ا أق��ل، وي��تم تحدي��د البض��اعة م��ن الم��واد الخ��ام وم��واد التعب���ة بالتكلف��ة الفعلي��ة أو الس��وق أ إظه��اري��تم 
  التكلفة باستخدام طريقة الوارد أوالً صادر أوالً.

  البضاعة تحت التصنيع:
أج�ور  إليه�االمس�تعملة مض�افاً وم�واد التعب��ة يتم تقييم البضاعة تحت التص�نيع بس�عر تكلف�ة الم�واد الخ�ام 

  لهذه البضاعة.التشغيل المباشرة ونسبة من المصاريف الصناعية مقارنة مع نسبة تمام الصنع 
   :واآلالت والمعدات الممتلكات

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

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

  %20 -% 2  االبنية
  %33 -% 7  ماكينات وآالت

  %50 -%7  أجهــزة وادوات مخبرية 
  %30 -% 6  األثاث المكتبي

  %50 -% 7  أجهزة تكييف وتهوية
  %30 -% 10  أجهزة كمبيوتر

  %15  السيارات
  %30 -% 7  أخرى

 
دني القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف يتم دراسة ت

تشير إلى عدم توافر إمكانية استرداد قيمتها الدفترية. عند وجود أحد هذه األدلة وعندما تزيد القيمة 
استردادها وهي القيمة الدفترية عن القيمة المتوقع استردادها، يتم تخفيض القيمة الدفترية للقيمة المتوقع 

  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 
األخرى الالحقة فقط عند منفصل، كما يتم شطب القيمة الدفترية ألي جزء مستبدل. يتم رسملة النفقات 

زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية المتعلقة باآلالت والمعدات. يتم إثبات جميع النفقات األخرى في 
  قائمة الدخل.

  
  :المخصصات

قانوني أو متوقع ناتج عن حدث سابق يتم االعتراف بمبلغ المخصص عندما يكون على الشركة التزام 
  لتزام محتمله ويمكن قياسها بموثوقية.على أن تكون كلفة تسوية اال

  :التطوير
عل��ى التط��وير والمدفوع��ة لجه��ات خارجي��ة للقي��ام بدراس��ات كيماوي��ة تتعل��ق  اإلنف��اقبقي��د  اإلدارةتق��وم 

وطرحها في السوق كأصل غير ملموس وفقاً للمعايير الدولية للتق�ارير  إنتاجهابأصناف جديدة سوف يتم 
% س�نوياً ونتيج�ة فش�ل تل�� الدراس�ة ت�م 20ر بنسبة ثابتة وبمعدل على التطوي اإلنفاق إطفاءالمالية، ويتم 

 .قائمة الدخلوقفها وإقفال الرصيد في 
 مكافأة نهاية الخدمة: مخصص

يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدم�ة للم�وظفين لمواجه�ة االلتزام�ات القانوني�ة والتعاقدي�ة الخاص�ة 
  مة المتراكمة، وقد تم احتساب هذه المكافأة كما يلي:بنهاية خدمة الموظفين عن فترة الخد

 ثلث الراتب الشهري للموظفين الذين امضوا أقل من خمس سنوات في العمل  -
  سنوات في العمل  10ثلثا الراتب الشهري للموظفين الذين امضوا أكثر من خمس سنوات وأقل من  -
 .العمل راتب شهر كامل للموظفين الذين امضوا أكثر من عشر سنوات في -
م��وظفي الدعاي��ة ي��تم اض��افة متوس��ط العم��والت الس��نوية الت��ي يتقاض��ونها خ��ال الس��نة عل��ى الرات��ب  -

  الشهري. 
  

  ضريبة الدخل:
وفق��ا للق��وانين واألنظم��ة  �ل���و ض��ريبة ال��دخل تس��تخدم الش��ركة طريق��ة تق��ديرات معين��ة لتحدي��د احتس��اب

إدارة الش��ركة ب��ان ه��ذه التق��ديرات  وتعتق��د )12رق��م  إيض��ا�( دول��ة فلس��طينالمعم��ول به��ا ف��ي أراض��ي 
  .واالقتراحات معقولة
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  االحتياطي القانوني واالحتياطي االختياري:
  10وإلى النظام الداخلي للشركة، يجب اقتطاع  1964لسنة  12استناداً إلى قانون الشركات رقم %

ب�ل أن يبل�غ ، وال يجوز وقف هذا االقتط�اع ق)قانوني(من صافي األرباح السنوية احتياطي إجباري 
مجموع المبالغ المتجمعة لهذا الحس�اب م�ا يع�ادل نص�ف رأس م�ال الش�ركة حس�ب النظ�ام ال�داخلي 

  للشركة ويجب وقف هذا االقتطاع متى بلغ رصيد االحتياطي اإلجباري رأس مال الشركة.
 ية ويجوز للهيئة العامة بناًء على اقت�راح مجل�س اإلدارة أن تق�وم باقتط�اع ج�زء م�ن األرب�اح الص�اف

% من األرب�اح الص�افية لتل�� 20يزيد المبلغ المقرر سنوياً عن  أالبحساب احتياطي اختياري على 
يتج�اوز مجم�وع المب�الغ المقتطع�ة ف�ي حس�اب االحتي�اطي االختي�اري نص�ف رأس  أالالسنة وعلى 
  مال الشركة.

  :باإليرادات االعتراف
  تحدي�د مبل�غ  إمكانيةالملكية للعميل وتوفير من المبيعات عند انتقال أخطار ومنافع  اإليراداتتتحقق

الح��د الم��رتبط بوج��ود  إل��ىمس��تمرة  إداري��ةبش��كل مو���وعي م��ع ع��دم االحتف��اظ بعالق��ات  اإلي��راد
  الملكية وال بالرقابة الفعالة على البضائع المباعة.

  ش��ركة س��ختيان (األط��راف �ات العالق��ة  إل��ىمنتجاته��ا إل��ى أس��واق التص��دير وتق��وم الش��ركة ببي��ع
ب  -4 إيض�احي(% 12.5كموزع وحيد للشركة على أساس سعر البيع مطروحاً منه نسبة  )وانإخ
 .)ب -17و

  ترجمة العمالت األجنبية:
، وي�تم تحوي�ل العملي�ات المالي�ة ب�العمالت الجدي�دش�يقل المالية بالسجالت المحاس�بية بال القوائميتم تسجيل 

ف�ي نهاي�ة الس�نة المالي�ة ي�تم تحوي�ل أرص�دة األخرى حسب سعر الصرف السائد وق�ت ح�دو� العملي�ة، و
حس�ب أس�عار الص�رف الس�ائدة  الجدي�دالش�يقل  إل�ىالموجودات والمطلوبات المتداولة بالعمالت األخرى 

 قائم�ةفي نهاية السنة، ويتم قي�د الفروق�ات الناتج�ة ع�ن تحوي�ل العم�الت األخ�رى ��من نت�ائ� الس�نة ف�ي 
  ، وكانت أسعار العمالت كما يلي:الدخل
0202  2021  

  دينار أردني دينار أردني
 شيقل0.2273 0.2203
دوالر أمريكي0.7090 0.7090
 يورو 0.8065  0.8700

  
  ترجمة القوائم المالية إلى عملة أخرى غير العملة الوظيفية:

 م��ن الش��يقل الجدي��د إل��ى ال��دينار 2021ك��انون األول  31ت��م ترجم��ة الق��وائم المالي��ة للس��نة المنتهي��ة ف��ي 
 حسب األسس التالية: ردنياأل
ت��م ترجم��ة الموج��ودات والمطلوب��ات المتداول��ة وأص��ول ثابت��ة قي��د التركي��ب م��ن الش��يقل الجدي��د إل��ى   .أ

ش�يقل جدي�د  4.4و�ل�� بس�عر  31/12/2021الدينار األردني بموجب أسعار الص�رف الس�ائدة ف�ي 
ش�يقل لك�ل  4.55 وس�ط الس�عرباستثناء بضاعة آخر المدة تم تقييمها على مت لكل دينار أردني واحد

  .دينار أردني
حسب ما ظهرت ف�ي الق�وائم المالي�ة  ردنيتم إظهار رصيد أول المدة للموجودات الثابتة بالدينار األ  .ب

  .2020لسنة 
 4.4وه�و  31/12/2021تم إظهار إ�افات األص�ول الثابت�ة حس�ب س�عر الص�رف الس�ائد بت�اري�   .ج

  واحد. أردنيجديد لكل دينار شيقل 
ك�انون األول  31كم�ا ف�ي  ردن�يأرقام المقارنة وه�ي الق�وائم المالي�ة الص�ادرة بال�دينار األ تم إظهار  .د

 .2020بموجب أسعار الصرف التي استخدمت في عام  2020
حسب متوسط أسعار  31/12/2021وحتى  1/1/2021تم ترجمة بيانات قائمة الدخل للفترة من 

  يد لكل دينارشيقل جد .554لسطينية وهي الصادرة من سلطة النقد الف 2021الصرف خالل سنة 
  
  

  التدفق النقدي:
  قائمة التدفق النقدي. إعدادتم اعتماد الطريقة غير المباشرة في  
  من أجل أغراض التدفق النقدي، يتكون بند النقد والنقد المعادل من النق�د ف�ي الص�ندوق والحس�ابات

تستحق خ�الل فت�رة ثالث�ة أش�هر م�ن ت�اري� الجارية والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية والتي 
 .وأوراق الدفع التي تستحق خالل ثالثة أشهر المالية مطروحاً منها المطلوب للبنوك الدائنة القوائم
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  الربح لكل سهم 

يتم احتساب النصيب األساسي للسهم في األرباح من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم 
  لمعدل المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام. العادية للشركة على ا

يتم احتساب الربح المخفض للسهم من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة 
على المعدل المرجح لعدد األسهم العادية  )بعد طرح الفوائد المتعلقة باألسهم الممتازة القابلة للتحويل(

ه المعدل المرجح لعدد األسهم العادية التي كان يجب إصدارها فيما لو تم تحويل خالل العام مضافاً إلي
  األسهم القابلة للتحويل إلى أسهم عادية. 

  
  :والنقد المعادلالنقد  .3

  يتألف هذا البند مما يلي:
2020  2021  

  دينار أردني  دينار أردني
 نقد بالصندوق656 533

 دوالر  –نقد لدى البنوك253,571 (523,421)
  دينار–نقد لدى البنوك621 437

  شيقل جديد–نقد لدى البنوك205,411 6,860
  يورو  –نقد لدى البنوك136,613 339,820

____________________ 
  مجموع النقد بالصندوق ولدى البنوك596,872 (175,771)

____________________ 
  أشهر من نهاية السنة الحالية 3صيل تستحق خالل شيكات برسم التح707,101 788,844

  أشهر من نهاية السنة الحالية 3شيكات صادرة آجلة تستحق خالل (452,729) (470,577)
__________ __________  

 اإلجمالي 851,244  142,496
================== 

 
  الذمم المدينة بالصافي: .4

  يتألف هذا البند مما يلي:  .أ
2020  2021  

  دينار أردني دينار أردني 
ذمم تجارية (أطراف ذات عالقة )3,936,2615,068,321

  ذمم تجارية اخرى 29,329 22,621
__________ __________  

المجمـوع3,958,8825,097,650
  : مخصص الديون المشكوك في تحصيلهايطرح(29,873) (23,901)

__________ __________  
 الصافي 5,067,777 3,934,981

========= =========  
تعتبر شركة سختيان أخوان الموزع الوحيد لمنتجات شركة بيت جاال لصناعة األدوي�ة بموج�ب االتفاقي�ة   .ب

  المبرمة بين الطرفين. ومن بين بنود هذه االتفاقية ما يلي:
 ألدوي��ة ف��ي تعتب��ر ش��ركة س��ختيان إخ��وان الم��وزع الوحي��د لمنتج��ات ش��ركة بي��ت ج��اال لص��ناعة ا

 قطاع غزة. شركة نضال سختيان في محافظات الضفة الغربية و
  لشركة سختيان أخوان ح�ق دخ�ول عط�اءات وزارة الص�حة وعط�اءات الخ�دمات الطبي�ة العس�كرية

 والعطاءات التابعة للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
  رة وذل��� مقاب��ل � م��ن إجم��الي قيم��ة الف��اتو12.5تحص��ل ش��ركة س��ختيان أخ��وان عل��ى نس��بة خص��م

 جميع المبيعات للسوق المحلي والعروض والعطاءات.
  مصاريف ورواتب وعموالت رجال الدعاية والعينات الطبية المجانية تحمل على ش�ركة بي�ت ج�اال

 لصناعة األدوية.
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  سياس���ات البي���ع لش���ركة س���ختيان إخ���وان والمتعلق���ة بمنتج���ات ش���ركة بي���ت ج���اال لص���ناعة األدوي���ة
باألسعار ونسبة البون� يتم تحديدها ب�التوافق م�ا ب�ين إدارة ش�ركة بي�ت ج�اال وخصوصاً بما يتعلق 

 لصناعة األدوية وإدارة شركة سختيان إخوان.
 

  البضاعة: .5
  يتألف هذا البند مما يلي:

2020  2021    
    دينار أردني  دينار أردني

  مواد خام1,594,729 1,161,811
  مواد تعبئة838,904 632,849
  بضاعة تحت التصنيع172,244 38,489

 أدوية، تجميل –بضاعة جاهزة 471,364 331,956
  مخزون مواد البحث والتطوير24,005 5,593

  االعتمادات المستندية 57,052 105,297
__________ __________   

  المجموع3,158,298 2,275,995
========= =========   

  
  ينة األخرى:المصاريف المدفوعة مقدماً واألرصدة المد .6

  يتألف هذا البند مما يلي:  .أ
2020  2021    

    دينار أردني  دينار أردني
66,286 113,808 ً  مصاريف مدفوعة مقدما
  ذمم وسلف موظفين9,505 1,796

  تأمينات مستردة7,749 56,512
  ب  –ذمم مدينة أخرى 2,126 2,060

__________ __________   
  المجموع133,188 126,654

========= =========   
يم��ل م�ا ت�م دفع�� م�ن أج�ل تأس�ي� ش�ركة  أردن�يدين�ار  1,723يعادل  ضمن الذمم المدينة األخرى مبلغ  .ب

  .لبيع منتجات الشركة التصديرخول إلى أسواق ألغراض الدبيت جاال في بولندا 
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   7.
 

الموجودات الثابتة:
  

.أ
  

ف هذا البند مما يلي:
يتأل

 
ا

لمجموع 
 

أخرى
 

السيارات
  

أجهزة كمبيو
 تر

ف
أجهزة تكيي

وتهوية
 

األثاث المكتبي
 

أجهــزة وادوات 
مخبرية

 
ماكينات وآالت

 
ض واالبنية

األر
 

  
دينار أردني

 
دينار أردني

دينار أردني
 

دينار أردني
دينار أردني

دينار أردني
دينار أردني

دينار أردني
دينار أردني

البيان
  

18,956,128 
472,238 

62,241
247,259

2,482,334
273,108 

2,101,946
7,291,300

6,025,702
صيد كما في 

الر
31

/
12

/
2020

 
820,755 

44,381 
--

15,338
37,084

16,719 
167,922

446,325
92,986

ت 
ضافا

إ
 

     (60,431) 
-- 

--
--

--
-- 

--
     (60,431)

--
ت

تعديال
- 

  ج
_________ 

_________ 
_________

_________
_________

_________ 
_________

_________
_________

19,716,452 
516,619 

62,241
262,597

2,519,418
289,827 

2,269,868
7,677,194

6,118,688
صيد كما في 

الر
31

/
12

/
2021

 
_________ 

_________ 
_________

_________
_________

_________ 
_________

_________
_________

االستهالك المتراكم

(9,407,148) 
(351,479) 

(26,692)
(193,766)

(1,657,963)
(233,490) 

(1,689,258)
(3,571,649)

(1,682,851)
صيد كما في 

الر
31

/
12

/
2020

 
(1,009,214) 

(26,637) 
(11,059)

(25,668)
(134,608)

(12,282) 
(130,897)

(470,795)
(197,268)

ت 
ضافا

إ
 

5,128 
-- 

--
--

--
-- 

--
5,128

--
ت

تعديال
- 

  ج
_________ 

_________ 
_________

_________
_________

_________ 
_________

_________
_________

(10,411,234) 
(378,116) 

(37,751)
(219,434)

(1,792,571)
(245,772) 

(1,820,155)
(4,037,316)

(1,880,119)
صيد كما في 

الر
31

/
12

/
2021
  

_________ 
_________ 

_________
_________

_________
_________ 

_________
_________

_________
صافي القيمة الدفترية

9,305,218 
138,503 

24,490
43,163

726,847
44,055 

449,713
3,639,878

4,238,569
31/12/2021 

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

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

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

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

========

9,548,980 
120,759 

35,549
53,493

824,371
39,618 

412,688
3,719,651

4,342,851
31/12/2020 

========= 
 

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

 
======== 

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

======= 
 

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

  .ب
صالح البنك العربي مقاب

ضي والمباني المقامة عليها مرهونة ل
إن األرا

ص الممنوح للشركة 
ض المتناق

ل القر
– 

ضاح 
إي

10
. 

.ج
  

تم تعديل
 

ت 
صل

ب فواتير الشراء التي و
ث أنه تم إعادة قيدها حس

ت وقطع غيار سبق وأن سجل إهالك على تكلفتها في فترة سابقة، حي
تكلفة شراء ماكينا

خالل العام.
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  :موجودات غير ملموسة وأصول ثابتة قيد التركيب .8
  يلي:يتألف هذا البند مما 

2020  2021  
  دينار أردني  دينار أردني

دراسات بحث وتطوير-- 17,412
 وخطوط إنتاج قيد التنفيذاالنشاءات598,787 602,790

____________________ 
 المجموع598,787 620,202

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

  بنوك دائنة: .9
  يتألف هذا البند مما يلي:  .أ

2020 2021  
  دينار أردني دينار أردني

 جاري مدين 1,525,646 -- 
____________________ 

 المجموع 1,525,646 -- 
========= =========  

  
 3,000,000دينار أردني أرصدة حساب الجاري مدين الممنوح للشركة بسقف  1,525,646يمثل مبلغ   .ب

عق�اري م�ن الدرج�ة ش�يقل جدي�د م�ن البن�ك العرب�ي بض�مان ره�ن  3,000,000دوالر أمريكي وس�قف 
دين��ار أردن��ي م��ن الدرج��ة الثاني��ة  1,383,000دين��ار أردن��ي و 865,000األول��ى قيم��ة س��ند ال��رهن 

دوالر أمريك�ي مجي�رة  9,615,000باألضافة الى بوليصة تأمين شامل على موجودات المص�ن� بقيم�ة 
مول�ة، وس�عر % س�نويا وب�دون ع3.5وبح�د أدن�ى  ML% س�نويا+ 3لصالح البنك العربي، بسعر فائدة 

ً 5.5وبحد أدنى   Prime Lending Rate% سنويا+ 3.9فائدة الشيكل   .% سنويا
 :القرض .10

  يتألف هذا البند مما يلي:  .أ
2020 2021  

  دينار أردني دينار أردني
  ، جب –أقساط قرض قصيرة األجل  647,181 348,014

  ، جب –أقساط قرض طويلة األجل  1,151,345 1,856,676
____________________ 

 المجموع1,798,526 2,204,690
========= =========  

% 65ل�اي�ة تموي�ل م�ا نس�بت�  4/9/2014يورو بت�اريخ  2,000,000حصلت الشركة على قرض بمبلغ   .ب
جديدة لقطرات العيون واالنبوالت واألدوية المعقم�ة بكلف�ة إجمالي�ة  إنتاجمن كلفة شراء وتركيب خطوط 

يورو تس�ديد  1,800,000وتصرف من قبل البنك العربي على دفعات  يورو 3,100,000متوقعة بمبلغ 
عن��د ورود المس��تندات وبعمول��ة  معقم��ةقط��رات العي��ون واألدوي��ة الاعتم��اد األجه���ة والمع��دات بمش��رو� 

 2.5، بفائ��دة ي��ورو بموج��ب ح��واالت لم��وردين داخلي��ين وخ��ارجيين 200,000% س��نوياً ودفع��ات 1.25
يس��دد الق��رض وتحتس��ب عل��ى أس��ا� الرص��يد الي��ومي وت��دف� ش��هرياً ب��دون عمول��ة  اليب��ور ش��هر للي��ورو

 33,353يورو باستثناء القس�ط األخي�ر بمبل�غ  33,333تساوي بقيمة مقسط شهري متتالي و 60بموجب 
، 1/4/2016أن يك�ون ت�اريخ أول قس�ط  وتضاف قيمة الفوائد المدينة عل�ى األقس�اط الش�هرية عل�ىيورو 

  1/2/2017عتب��ارا م��ن قس��ط للق��رض ا أولت��اريخ  أص��بحالق��رض بحي��ث  اتفاقي��ةيل وق��د ت��� الحق��ا تع��د
 2022وينتهي أخر قسط في شهر أب 

بس�عر فائ�دة اليب�ور ش�هر  21/5/2017ي�ورو بت�اريخ  2,700,000حص�لت الش�ركة عل�ى ق�رض بمبل�غ   .ج
ل�يب��ور % لس��عر الفائ��دة بحي��ث ال يق��ل س��عر ا 3.5% وبح��د أدن��ى  2.75للي��ورو +ه��ام� فائ��دة بنس��بة 

ي��ورو  45,000قس��ط ش��هري متت��الي ومتس��اوي بقيم��ة  60للي��ورو ع��ن ص��فر ويس��دد الق��رض بموج��ب 
أش�هر  6شهرا من ت�اريخ توقي�� العق�ود وفت�رة س�ماح  18ويستحق القسط األول بعد انتهاء فترة السحب (

  من تاريخ السحب) وتضاف قيمة الفوائد المدينة على األقساط الشهرية.
% م��ن الكلف�ة اإلجمالي��ة لتوس��عة المص�ن� وتحس��ين وتط��وير خط��وط 90ف�ي تموي��ل يس�ت�د� ه��ذا الق��رض 
  يورو. 3,000,000اإلنتاج المقدرة بمبلغ 

 ره�ن اإلبقاء على كافة الضمانات المقدمة من الشركة لصالح العميل وهي : الضمانات على القرض
 أردن�يدين�ار  1,383,000و أردن�يدين�ار  865,000عقاري من الدرج�ة األول�ى قيم�ة س�ند ال�رهن 
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 9,615,000من الدرجة الثانية باإلضافة إلى بوليصة تأمين ��امل عل�ى موج�ودات المص�نع بقيم�ة 
 . مريكي مجيرة لصالح البنك العربيدوالر أ

  
  :لمستحقة واألرصدة الدائنة األخرىالمصاريف ا .11

  يتألف هذا البند مما يلي:
2020  2021  

  دينار أردني  دينار أردني
 مستحقةاجازات23,737  23,005         
 مصاريف مستحقة397,955  311,975       
 ذمم موظفين27,988  27,855         
 مستحقات للمساهمين عن توزيعات أرباح646,181  31,007         

 ضريبة القيمة المضافة101,173 65,274
 ذمم دائنة أخرى4 --

____________________ 
 المجموع1,197,038 459,116

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

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

2020  2021  
  دينار أردني دينار أردني

 سلفيات ضريبة الدخل(531,515) (371,953)
____________________ 

  سلفيات ضريبة الدخل(531,515) (371,953)
 دخل اول المدةرصيد ضريبة ال285,730 144,760

وفر ضريبي نتيجة الدفع المبكر10,340 -
  ب –مخصص الضرائب للسنة الحالية181,103 136,644

____________________ 
  مخصص ضريبة الدخل477,173 281,404

____________________ 
 المجموع (54,342)  (90,549)

========= =========  
ال�دخل م�ن قب�ل إدارة الش�ركة عل�ى ا�رب�اح الص�افية للس�نة الحالي�ة حس�ب  يتم احتساب مخصص ضريبة  .ب

قانون ضريبة الدخل الساري فلسطين� وقد حص�لت الش�ركة عل�ى إعف�ا� ض�ريبي بموج�ب ق�انون تش�جيع 
س�نوات ابت�داً� م�ن  8% م�ن الض�ريبة المق�درة لم�دة 50االستثمار حي� أص�بحت تخض�ع لض�ريبة بنس�بة 

% 50% وت��م احتس��اب الض��ريبة المس��تحقة للش��ركة بواق��ع 15ريبة بنس��بة وت��م احتس��اب الض�� 1/1/2007
 22/11/2007% م��ن الض��ريبة المق��درة وبت��اري� 50لحص��ول الش��ركة عل��ى إعف��ا� اس��تثماري بنس��بة 

حصلت الشركة على كتاب من الهيئة العامة لالستثمار بتمديد اإلعفا� من ضريبة الدخل للمش�رو� ولم�دة 
  .31/12/2020اية سنوات أخرى وذلك حتى نه 5

2020  2021  
  دينار أردني دينار أردني
 ربح السنة 1,052,197 881,971
  يضاف: مخصص نهاية الخدمة الغير مدفوعة259,821 143,143

  يطرح: مخصص نهاية الخدمة المدفوعة خالل السنة(94,324)(124,323)
  للسلفياتيطرح صافي الوفر الضريبي نتيجة الدفع المبكر (10,340) -

__________________ 
  الربح الخاضع للضريبة 1,207,354 900,791

__________________ 
 الضريبة181,103 136,644

======== ======== 
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  :اإلطفاءمؤجلة بعد  إيرادات .13

  يتألف هذا البند مما يلي:
2020  2021  

  دينار أردني  دينار أردني
  مالي اإليرادات المؤجلةإج539,200 539,200

  مجموع اإلطفاء حتى نهاية السنة المالية(513,446) (504,132)
_________ _________ 

 المجموع25,754 35,068
========  ========  

    
  مخصص مكافأة نهاية الخدمة: .14

  يتألف هذا البند مما يلي:
2020  2021  

  دينار أردني  دينار أردني
  رصيد أول السنة821,437 802,617
 المقيد على المصاريف259,821 143,143

  مدفوعات خالل السنة(94,324) (124,323)
________ ________ 

 المجموع986,934 821,437
=======  =======  

 رأس المال: .15
تم تحويل الشركة من شركة مساهمة خصوصية إل�ى ش�ركة مس�اهمة عام�ة وت�م أخ�ذ الموافق�ات الالزم�ة  -

س�هم  10,000,000مقس�مة إل�ى  أردن�يدين�ار  10,000,000وتم إعادة هي�ل�ة رأس الم�ال ليص�ب�  لذلك
س���هم للمس���اهمين الح���الين  5,350,000حي���� أص���ب� رأس الم���ال  أردن���يقيم���ة الس���هم الواح���د دين���ار 

س��هم لالكتت��اب الع��ام و�ل��ك اس��تنادا إل��ى ش��هادة التس��جيل الص��ادرة ع��ن مراق��� الش��ركات  4,650,000و
 .11/6/2013بتاريخ 

ش�يقل جدي�د مو���  38,711,051مليون دينار أردني ما يع�ادل  7وقد بلغ إجمالي رأس المال المدفوع  -
 :كما يلي

  أردنيدينار   
 __________ 

  7,000,000 2021كانون األول31الرصيد في 
  =========  

  7,000,000 2020كانون األول31الرصيد في 
  =========  

  
  :واالحتياطي االختياري ونيالقاناالحتياطي  .16

� م�ن 10يج�� اقتط�اع الن�ام الداخلي للش�ركة، وإلى  1964لسنة  12استناداً إلى قانون الشركات رقم  -
مجم�وع يبل�غ االقتط�اع قب�ل أن وال يجوز وقف ه�ذا ، )قانوني(إجباري احتياطي  السنوية األرباحصافي 

الش�ركة حس�� الن��ام ال�داخلي للش�ركة ويج�� س مال أرالمبالغ المتجمعة لهذا الحساب ما يعادل نصف 
  .س مال الشركةأر اإلجبارياالقتطاع متى بلغ رصيد االحتياطي وقف هذا 

جزء من األرباح الصافية بحس�اب ويجوز للهيئة العامة بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تقوم باقتطاع  -
تل�ك الس�نة وعل�ى ن األرب�اح الص�افية ل� م�20عن يزيد المبلغ المقرر سنوياً  أالاحتياطي اختياري على 

  ال يتجاوز مجموع المبالغ المقتطعة في حساب االحتياطي االختياري نصف رأس مال الشركة.أ
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  المبيعات: .17
 مبيعات الشركة موزعة على السوق المحلي والتصدير:  .أ

2020  2021  
  دينار أردني دينار أردني

المحلي مبيعات في السوق 7,991,690        6,895,453
 مبيعات التصدير  1,763,553        1,794,161

__________ __________  
 المجموع9,755,243 8,689,614

========= =========  
تمث�ل مبيع�ات لش�ركة  2021للع�ام من مبيعات شركة بيت جاال لصناعة األدوية % 81.92 إن ما نسبته  .ب

ال�رفين باعتبار أن شركة س�ختيان إخ�وان تعتب�ر الم�و��  سختيان إخوان بموجب االتفاقية المبرمة بين
الوحيد لمنتجات الفريق األول (شركة بيت جاال لصناعة األدوية) في محاف��ات الض�فة ال�ربي�ة وق��ا� 

 ب. والنسبة الباقية تمثل مبيعات الشركة في أسواق التصدير. – 4إيضاح  –غزة 
  
 

  تكلفة المبيعات: .18
  يتألف هذا البند مما يلي:  .أ

2020  2021  
  دينار أردني دينار أردني

  مواد خام أول السنة1,167,404 1,119,902
  مشتريات مواد خام2,520,428 1,765,046

  مواد خام آخر السنة(1,618,734) (1,167,404)
__________ __________ 

 المواد الخام المستخدمة في اإلنتاج2,069,098 1,717,544
__________ __________ 

  مواد تعبئة أول السنة632,849 607,018
  مشتريات مواد تعبئة1,292,257 991,484

  مواد تعبئة آخر السنة(838,904) (632,849)
__________ __________ 

 مواد التعبئة المستخدمة في اإلنتاج1,086,202 965,653
__________ __________ 

  اد الخام ومواد التعبئة المستخدمة في اإلنتاج مجموع المو3,155,300 2,683,197
__________ __________ 

  بضاعة تحت التصنيع أول السنة38,489 49,865
  ب  –مصاريف صناعية مباشرة 790,016 695,490

 ج –مصاريف صناعية غير مباشرة 3,277,446 2,832,020
  بضاعة تحت التصنيع آخر السنة(172,244) (38,489)

__________ __________ 
  تكلفة بضاعة مصنعة7,089,007 6,222,083

__________ __________ 
  بضاعة جاهزة أول المدة331,956 218,348

  مشتريات بضاعة جاهزة2,783 -
  بضاعة جاهزة آخر السنة(471,364) (331,956)

__________ __________ 
 تكلفة المبيعات6,952,382 6,108,475

========= =========  
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  المصاريف الصناعية المباشرة:   .ب
  يتألف هذا البند مما يلي: 

2020  2021    
    دينار أردني  دينار أردني
  رواتب وأجور صناعية 729,440 654,306
  مكافأة نهاية الخدمة60,576 41,184

__________  __________    
  المجموع790,016 695,490

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

  المصاريف الصناعية غير المباشرة:   .ج
  يتألف هذا البند مما يلي:

2020  2021  
  دينار أردني دينار أردني
 رواتب وأجور صناعية  997,181 902,900
 استهالك موجودات ثابتة 967,123 892,302
 مياه وإنارة ومحروقات 512,186 454,708
 صيانة ماكينات وأجهزة 174,749 182,857
 توالف مواد جاهزة وأخرى 158,101 16,547
 لوازم مخبريه مستهلكة 104,031 81,994
مكافأة نهاية الخدمة 96,840 60,056
 لوازم صناعية مستهلكة 59,309 55,023
مصاريف أبحاث 46,828 20,706
 تأمين المصنع والمستخدمين 46,505 39,502
نظافة 40,384 38,249
 تسجيل األصنافرسوم 11,906 17,823
معايرة موازين 11,546 6,963
قرطاسيه 10,964 6,586
طفايات حريق 7,757 1,122

 مواصالت للوردية الليلية  6,010 17,819
صيانة البناء 5,715 10,320
مراجع واشتراكات –كتب ومطبوعات علمية  4,416 3,530
 مشاركة في دورات تدريبية 3,010 3,300
غليف وحزمت 2,921 6,596
مالبس مستخدمة 2,801 4,001
 مصاريف مكافحة الحشرات والقوارض 2,769 2,698

اخرى 1,649 --
 نفقات تحليل المستحضرات 1,396 5,365
بريد، برق وهاتف 1,349 1,053

____________________ 
 المجموع3,277,446 2,832,020

========= =========  
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  توزيع:مصاريف البيع وال .19
  يتألف هذا البند مما يلي:

2020  2021 
  دينار أردني دينار أردني
 رواتب قسم التسويق 506,585 456,618
 مصاريف قسم التصدير 147,608 144,774
 رواتب قسم التصدير 93,231 147,072
 دعاية وإعالن 65,064 59,390
 مكافأة نهاية الخدمة 64,320 27,400
 لمقابلة عدم إرجاع أدويةخصم 63,723 53,346
 مؤتمرات وورش عمل لألطباء والصيادلة 51,321 7,909

 مصاريف نقل المبيعات 46,176 42,209
 اطفاء مصاريف التكافؤ الحيوي 17,374 31,919
تبرعات ومساهمات التسويق 12,016 45,255
 مصاريف استهالك موجودات ثابتة 9,956 8,897

 الخليل –كتب الدعاية م –مصاريف 9,015 12,757
 مصاريف إضافية على المبيعات 6,688 7,497
رعاية أنشطة ثقافية واجتماعية 693 1,190

 تسويق –مشاركة في دورات تدريبية  261 354
أتعاب تدقيق وزارات الصحة -- 1,822

____________________ 
 المجموع 1,094,031 1,048,409

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

  والعمومية: اإلداريةالمصاريف  .20
  يتألف هذا البند مما يلي:

2020  2021  
  دينار أردني دينار أردني
 رواتب إدارية397,415 344,761
 مكافأة نهاية الخدمة 38,083 14,503
 استهالك موجودات ثابتة32,519 24,126

 مصاريف أمن وحراسة27,125 --
 رات مهنيةأتعاب تدقيق واستشا14,882 8,658

 رخص ورسوم وضرائب14,824 10,268
 مصاريف تأمين صحي 14,148 11,097
 برق وبريد وهاتف11,829 10,312
 مصاريف صيانة9,494 8,665
اشتراكات8,808 9,228

لوازم مستهلكة إدارية وأخرى8,047 12,915
 مصاريف أعضاء مجلس إدارة7,276 4,823
 طبوعاتقرطاسيه وم6,691 8,442

7,345 4,290
الجامعات  –دعم مشاريع علمية 

الفلسطينية
 أتعاب محاماة 3,315 2,893

 دورات تدريبية1,495 158
ضيافة678 558
 مواصالت وسفر544 227
 عالجات موظفين وإصابات عمل474 349

________ ________ 
 المجموع601,937 479,328

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



61

24 
  

 

  : حصة األساسية المنخفضة للسهم من ربح السنةال .21
  يتألف هذا البند مما يلي: 

2020  2021  
  دينار أردني  دينار أردني
 ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة  871,094  745,327

  المعدل المرجح لعدد األسهم والمكتتب بها7,000,000 7,000,000
____________________ 

  لحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركةا0.124 0.106
========= =========  

  
  القضايا المقامة ضد الشركة .22

وهي ال زالت منظورة  ،للمطالبة بتعويضات عمالية موظفمن قبل  الشركةضد ة واحدة مقامة يوجد قضاي
    محامي الشركة.ما ورد في كتاب حسب  6/4/2022أمام المحكمة والجلسة المؤجلة لتاريخ 

 
  القيمة العادلة لألدوات المالية  .23

النق�د والنق�د المع�ادل تتكون األدوات المالية من الموجودات والمطلوبات المالية. تتألف الموجودات المالية من 
البن��و�  بينم��ا تت��ألف المطلوب��ات المالي��ة م��ن وال��ذمم المدين��ة والمص��اريف مق��دماً واألرص��دة المدين��ة األخ��رى،

  .الدائنة والقروض والذمم الدائنة والمصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى
  ال تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية جوهرياً عن قيمتها الدفترية.

  
  أهداف وسياسات إدارة المخاطر .24

ومخ��اطر  العمل��ةالس��وق ومخ��اطر إن المخ��اطر األساس��ية الناتج��ة ع��ن األدوات المالي��ة للش��ركة ه��ي مخ��اطر 
ومخ��اطر االئتم��ان ومخ��اطر الس��يولة ومخ��اطر العم��الت ومخ��اطر الس��عر األخ��رى التغي��ر ف��ي أس��عار الفائ��دة 

األجنبية. يقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعة والموافقة على سياسات إدارة ه�ذ� المخ�اطر والت�ي ت�تلخ� بم�ا 
  يلي:
 :مخاطرة السوق   

ية القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالتعرف مخاطرة السوق بأنها مخاطرة تقلب 
   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
  

 طرة سعر الفائدة:مخا  
تعرف مخاطرة سعر الفائدة بأنها مخاطرة تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية 

  .نتيجة التغيرات في معدالت الفائدة في السوق
  ة:أخطار التغيير في أسعار الفائد إلىبالفائدة  والتزاماتها المرتبطةتخضع الشركة من خالل موجوداتها 

  
2020  2021  

  دينار أردني دينار أردني
 قروض1,798,526 2,204,690

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

 :مخاطر السعر األخرى  
تعرف مخ�اطر الس�عر األخ�رى بأنه�ا مخ�اطرة تقل�ب القيم�ة العادل�ة أو الت�دفقات النقدي�ة المس�تقبلية ل�ألداة 

اجم��ة ع��ن مخ��اطرة س��عر الفائ��دة أو مخ��اطرة �ي��ر تل��ك الن(المالي��ة نتيج��ة التغي��رات ف��ي أس��عار الس��وق 
، سواء كان سبب التغيرات عوامل خاصة باألداة المالية أو الجه�ة المص�درة له�ا أو عوام�ل ت�ؤ�ر )العملة

  .على كافة األدوات المالية المشابهة المتداولة في السوق
   .خرىليست خاضعة لمخاطرة السعر األ المركز الماليإن األدوات المالية الظاهرة في 

  
    :مخاطرة االئتمان  

تعرف مخاطرة االئتمان بأنها مخ�اطرة أن يخف�� أح�د أط�راف األداة المالي�ة ف�ي الوف�اء بالتزامات�� مس�ببا 
  .بذلك خسارة مالية للطرف اآلخر

  .تحتفظ الشركة بالنقد لدى مؤسسات مالية ذات ائتمان مناسب
أرص�دة ال�ذمم المدين�ة،  إجم�الي� م�ن  90 ليمث�تتعرض الشركة لمخاطر ائتمان بسبب أن أحد العم�الء 

  .كذلك األمر بسبب تعثر العمالء عن التسديد نتيجة األوضاع االقتصادية والسياسية العامة
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 :مخاطرة السيولة  
تعرف مخاطرة السيولة بأنها مخاطرة أن تتعرض المنشأة إلى صعوبات في الوفاء بالتزاماته�ا المرتبط�ة 

  .باألدوات المالية
س��ت خاض��عة لمخ��اطرة الس��يولة حي��� أنه��ا ت���د م��ن ه��ذ� المخ��اطر م��ن خ��الل ال�ص��ول عل��ى ش��ركة ليال

  .تسهيالت ائتمانية مختلفة
 

 إدارة رأس المال 
يتمثل الهدف الرئيس�ي ف�ي إدارة رأس الم�ال ف�ي ال�ف�ا� عل�ى نس�ب رأس�مال مالئم�ة بش�كل ي�دعم نش�اط 

  الشركة ويعظم حقوق الملكية.
الم��ال وإج��راء التع��ديالت الال�م��ة ف��ي ض��وء الت�ي��رات ف��ي األوض��اع تق��وم الش��ركة ب���دارة هيكل��ة رأس 

يتألف رأس مال الشركة من رأس الم�ال الم�دفوع واألرب�ا� الم�دورة واالحتياط�ات األخ�ر�  االقتصادية،
دين��ار   11,997,261 مقاب��ل  2021ك��انون األول  31ف��ي  أردن��ي كم��ادين��ار  12,447,778 بمجم��وع

 . 2020ل كانون األو 31كما في  أردني
 

  ركيز المخاطر في المنطقة الجغرافية:ت .25
إن عدم اس�تقرار الوض�ع السياس�ي واالقتص�اد� يزي�د م�ن  ،دولة فلسطينتمارس الشركة نشاطها في أراضي 

خطر ممارسة الشركة لنشاطها ويؤثر سلباً على أداءها خصوصاً ف�ي ��ل األوض�اع الت�ي تخض�ع له�ا منطق�ة 
  .بشكل عامدولة فلسطين ومناطق  )بيت جاال(المقر الرئيسي للشركة 

  
  

  االلتزامات الطارئة: .26
  على الشركة بتاريخ القوائم المالية التزامات طارئة كما يلي:

2021  
  يورو دوالر  شيقل

  كفاالت بنكية -- 10,000  127,500
  مستنديهاعتمادات  -- 13,020  --

  
  معامالت مع أطراف ذات عالقة .27

ي تمت مع أطراف ذات عالق�ة والت�ي تتض�من الش�ركات والمس�اهمين الرئيس�يين يمثل هذا البند المعامالت الت
وأعض��اء مجل��� اإلدارة واإلدارة العلي��ا وأي��ة ���ركات يس��يطرون عليه��ا أو له��م الق��درة عل��ى الت��أثير به��ا. ي��تم 
اعتم��اد سياس��ات األس��عار والش��روط المتعلق��ة بالمع��امالت م��ع الجه��ات ذات العالق��ة م��ن قب��ل مجل��� إدارة 

  كة.الشر
  إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في القوائم المالية هي كما يلي:

2020  2021    
   العالقة دينار أردني  دينار أردني

  ذمم تجارية مدينة  مساهمين رئيسيين 4,296,350         3,541,726 
  ذمم تجارية دائنة  مساهمين رئيسيين  178,102            172,627 

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

2020  2021 
 دينار أردني  دينار أردني

 مبيعات لشركة سختيان أخوان  7,870,198  6,822,299 
  مبيعات لمجموعة سختيان األردن 592,097  335,581 
 مكافآت ورواتب اإلدارة العليا 292,916  312,897 
  اإلدارة العليا –تعويض مدفوع عن نهاية الخدمة  7,241  88,779 
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  19 أحداث كوفيد .28
والذي انتشر الحقاً في العديد  2020خالل شهر كانون الثاني  )19 -تم تأكيد وجود فايروس كورونا (كوفيد 

عالمي (جائحة). وقد أثر  من البلدان حول العالم. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن هذا الحدث على أنه وباء
 .2021تصادية خالل عام العديد من القطاعات االق على الوباءهذا 

  
لمثل تلك األحداث وكذلك قامت بتقييم اآلثار المتوقعة  للشركةالتعرض مخاطر قامت إدارة الشركة بدراسة 

. بما يشمل مراقبة على أعمال الشركة من أجل مراجعة وتقييم المخاطر المحتملة الناشئة عن هذا الحدث
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 

 .لية وتقييم االستثمارات العقاريةالمتوقعة للموجودات الما
  

مستمرة في ضمن الظروف االقتصادية   االستمرار كمنشأةى جرت الشركة تقييم حول قدرتها علأ كما
الحالية باستخدام كافة المعلومات المتاحة حول المخاطر وحالة عدم التأكد المستقبلية. تم إعداد التوقعات التي 

إال أنه في الوقت الراهن تشير للوباء اقم واألثر المتف .ورأس المال والسيولة للشركةتتناول األداء المستقبلي 
لديها موارد كافية فضال عن أن موقفها المتعلق باألستمرارية لم يتأثر الى حد  الشركةالمعلومات الى أن 

منذ بداية السنة المالية.ونتيجة لذلك فقد  مزاولة اعمال الشركةكبير ولم يتغير بشكل مادي لألستمرار في 
الى عدم الحاجة  الشركةكما خلصت إدارة  .الية بما يتوافق مع أساس مبدأ األستمراريةأعدت هذه البيانات الم

إجراء تعديالت مادية على المطلوبات والموجودات او نتائج االعمال ضمن هذه البيانات المالية للسنة  ىإل
   2021كانون األول  31المنتهية في 

ات القياس واألعتراف بخسائر االنخفاض في قيمة وستحتاج إدارة الشركة الى المتابعة بعناية لمتطلب
جائحة غير مؤكد حيث أنه ال يزال مدى ومدة األثر االقتصادي لهذه ال  موجودات الشركة مستقبال حيث

التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بدقة في هذا الوقت بما يشمل إجراءات االغالق  ىيعتمد عل
ق أو اعتماد التطعيم على مستوى مناطق السلطة الفلسطينية. ، ونظرا لعدم التيقن المستمر أو انتهاء اإلغال

المستمر المتعلق باألثر االقتصادي فإنه ال يمكن إجراء تقدير موثوق لألثر المالي في الوقت الحالي على هذه 
فاض على إجمالي ولربما قد يكون هناك تدني في قيمة موجودات الشركة وانخ  البيانات المالية المرفقة ،

  اإليرادات بما يؤثر على البيانات المالية في الفترات المالية الالحقة بعد تاريخ هذه القوائم المالية.
  

  عــــام: .29
  المالية للسنة المالية الحالية. القوائمصنيف بعض أرقام المقارنة لتتالءم وتصنيف أرقام ت تم إعادة
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