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 1     المستقلتقرير مدقق الحسابات  

 3-2  "أ"   2015 كانون األول 31 كما في قائمة المركز المالي  

 4  "ب"   2015 كانون األول 31ي للسنة المنتهية ف قائمة الدخل  

  5  "ج"   2015ألول  كانون ا31ي  للسنة المنتهية فالدخل الشاملقائمة  

  كانون األول 31ي  للسنة المنتهية فالمساهمينقائمة التغيرات في حقوق 

  6  "د"   2015

  7  "هـ"  2015 كانون األول 31قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  

 27-8    إيضاحات حول القوائم المالية  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

1  

  
  
  

   المستقلتقرير مدقق الحسابات
  
  مساهمي شركة بيت جاال لصناعة األدوية المحترمين/ سادةال

  عامةشركة مساهمة 
   فلسطين- بيت جاال

  
المركز   قائمة والمكونة منعامةمساهمة   شركة–بيت جاال لصناعة األدويةلشركة  المالية المرفقة القوائملقد دققنا 

 قائمة ولكية التغيرات في حقوق المقائمةو  الشامل والدخلالدخل قائمة و2015  كانون األول31 كما في المالي
  . الماليةالقوائم حول واإليضاحاتالتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة 

   عن البيانات الماليةاإلدارةمسؤولية 
 التقارير المالية، وتشتمل هذه إلعداد  وفقا للمعايير الدوليةالقوائم وعدالة عرض هذه إعداد مسؤولة عن اإلدارةإن 

مالية خالية من قوائم  وعدالة عرض بإعدادتصميم وتطبيق والمحافظة على الرقابة الداخلية المتعلقة : المسؤولية على
أخطاء جوهرية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ، وكذلك اختيار وتطبيق سياسات محاسبية مالئمة وعمل تقديرات 

  . في ظل الظروف القائمةمحاسبية معقولة
  مسؤولية مدقق الحسابات

 قمنا بالتدقيق وفقا للمعايير الدولية فقد تدقيقنا لها، إلى المالية استنادا القوائم رأي في هذه إبداءإن مسؤوليتنا هي 
 تأكيد ىإلإن هذه المعايير تتطلب التزاما بالمتطلبات األخالقية وأن نخطط وننفذ التدقيق بغرض التوصل . للتدقيق

  . المالية خالية من التحريفات الماديةالقوائم كانت إذامعقول حول ما 
 القوائم الواردة في واإلفصاحات للحصول على أدلة تدقيق حول المبالغ بإجراءاتكما تشمل عملية التدقيق على القيام 

يفات مادية سواء كانت بسبب  على حكم المدقق بما في ذلك تقدير مخاطر وجود تحراإلجراءاتتعتمد تلك . المالية
  .الغش أو الخطأ

 وعدالة إلعدادوعند قيامه بتقدير تلك األخطار يأخذ المدقق بعين االعتبار نظام الرقابة الداخلية وضوابطه المالئمة 
 إبداء التدقيق المالئمة في ظل الظروف القائمة وليس لغرض إجراءات المالية وذلك للقيام بتصميم القوائمعرض 

 في مدى فعالية الرقابة الداخلية، كما تشمل عملية التدقيق تقييما لمدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة الرأي
  . الماليةالقوائم وتقييما عاما لعرض اإلدارةومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي أجرتها 

 رأينا في إلبداءالذي قمنا به تشكل أساسا معقوال وفي اعتقادنا أن المعلومات التي حصلنا عليها ونتائج أعمال التدقيق 
  . المالية المرفقةالقوائم

  
  رأي مدقق الحسابات

 –بيت جاال لصناعة األدويةلشركة  من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي  بعدالة المالية تظهرالقوائم إن ،برأينا
الها وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك  ونتائج أعم2015 كانون األول 31كما في  عامةشركة مساهمة 

  . التقارير الماليةإلعدادالتاريخ وفقا للمعايير الدولية 
  

  فقرة توضيحية
 2016 شباط 1 بتاريخ  مالية مدققة بعملة األساسقوائمحيث أن عملة األساس هي الشيقل الجديد وقد تم إصدار 

 المالية من الشيقل الجديد إلى الدينار األردني حسب سعر صرف ائمقوتم ترجمة ال قوائموألغراض عرض هذه ال
 واحد لبيانات قائمة المركز المالي أردني دينار لكل  شيقل جديد5.5077وهو  31/12/2015في  المالية قوائمتاريخ ال

تم إظهار فرق  و شيقل لكل دينار لبيانات قائمة الدخل والدخل الشامل 5.4838ومتوسط سعر صرف الدينار والبالغ 
  . الدخل الشامل اآلخرقائمةجمة ضمن التر

  
  طالل أبو غزاله وشركاه

  1997 / 251رخصة رقم 
  
  

  مـال ملحـجم
  )100/98(محاسب قانوني مرخص رقم 

    2016 شباط 7 رام اهللا في
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    إيضاح  2015  2014
  الموجـــودات    أردنيدينار   أردنيدينار 

  الموجودات المتداولة      
  النقد والنقد المعادل  )3( 1,563,817 699,882

   بالصافي-الذمم المدينة   ) 4( 3,320,184 3,032,357
  البضاعــة  )5( 1,416,383 1,526,573

  االعتمادات المستندية   557,675 841,293
  المصاريف المدفوعة مقدماً واألرصدة المدينة األخرى  )6( 221,659 67,867

     ــــــــ ــــــــ
  مجموع الموجودات المتداولة   7,079,718 6,167,972

      ــــــــ  ــــــــ
  الممتلكات واآلالت والمعدات      

  بالتكلفــة  )7( 10,427,866 10,292,679
  االستهالك المتراكم   (6,140,209) (5,619,368)

     ــــــــ ــــــــ
  صافي القيمة الدفترية    4,287,657 4,673,311

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

     ــــــــ ــــــــ
  )ةغير ملموس(موجودات أخرى      

  التطويــر  )9( ـ 58,862
     ــــــــ ــــــــ

  مجموع الموجودات   12,502,721 10,900,145
==========  ==========      
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    إيضاح  2015  2014

  المطلوبات وحقوق الملكية    دينار أردني  دينار أردني
  المطلوبات  المتداولة      

  البنوك الدائنة   ـ 1,053,184
  قرض قصير األجل  )10( 232,489 86,182

  نـةالذمم الدائ   256,692 260,635
  المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى  )11( 967,064 691,915
  مخصص ضريبة الدخل  )12( 238,129 50,715

     ــــــــ ــــــــ
  مجموع المطلوبات المتداولة   1,694,374 2,142,631

     ــــــــ ــــــــ
  إيرادات مؤجلة بعد اإلطفاء  )13( 82,394 92,726

     ــــــــ ــــــــ
  األجلقرض طويل   )10( 334,017 ـ

     ــــــــ ــــــــ
  مخصص مكافأة نهاية الخدمة  )14( 968,257 932,476

      ــــــــ  ــــــــ
  حقوق الملكية      

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

 مقسم إلى  دينار أردني10,000,000رأس المال 
 سهم قيمة السهم دينار أردني واحد 10,000,000

)  دينار أردني5,350,000رأس المال المدفوع (
  ) سهم غير مكتتب به4,650,000(

  االحتياطي القانوني   769,701 599,012
  االحتياطي االختياري   726,927 385,549

   بيان جـ–أرباح محتفظ بها    2,529,515 1,334,689
  " ب" قائمة –بنود قائمة الدخل الشامل األخرى    47,536 63,062

     ــــــــ ــــــــ
  مجموع حقوق الملكية   9,423,679 7,732,312

     ــــــــ ــــــــ
  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية   12,502,721 10,900,145

==========  ==========      
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      إيضاح  2015  2014

  بيان الدخل    دينار أردني  دينار أردني
  المبيعـــات  )16( 7,764,657 6,443,672

  بيعاتتكلفـة الم  )17( (4,417,317) )4,123,557(
     ــــــــ ــــــــ

  مجمـل الدخل   3,347,340 2,320,115
  مصاريف بيع وتوزيع  )18( (1,022,466) (949,640)
  مصاريف إدارية وعمومية  )19( (346,950) (351,678)
  مصاريف تمويلية   (27,162) (48,645)

  اإليرادات المؤجلةالمتحقق من   )13( 10,332 30,681
  ادات أخرى إير   2,309 3,613
  فروقات عملة   50,613 4,648

     ــــــــ ــــــــ
  صافي الدخل قبل الضريبة    2,014,016 1,009,094
  الدخل مخصص ضريبة   )12( (307,123) (114,359)

     ــــــــ ــــــــ
   بيان جـ–صافي دخل السنة بعد الضريبة    1,706,893 894,735

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

0,167  0,319  )20(  
الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة 

  العائد إلى مساهمين الشركة
==========  ==========      
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2014  2015      

  إيضاح  دينار أردني  دينار أردني
  السنة دخل  1,706,893 894,735

 بنود الدخل الشامل األخرى    
 فرق ترجمة القوائم المالية للسنة   47,536  63,062

    ــــــــ ــــــــ
 إجمالي الدخل الشامل للسنة  1,754,429  957,797

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

0.167  0.319  )20(  
الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة العائد 

  إلى مساهمين الشركة
==========  ==========      
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  احتياطي قانوني  رأس المال
   احتياطي
  اختياري

  اح ــأرب
  البيـــــان  المجمـوع  فرق ترجمة   محتفظ بها

   دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني
  2015 كانون األول 31            

  1/1/2015رصيد  7,732,312 63,062 1,334,689 385,549 599,012 5,350,000
  صافي دخل السنة 1,706,893 ـ 1,706,893 ـ ـ ـ
  احتياطي قانوني ـ ـ )170,689( ـ 170,689 ـ
  احتياطي اختياري ـ ـ )341,378( 341,378 ـ ـ
   الماليةالقوائمفرق ترجمة  )15,526( )15,526( ـ ـ ـ  ـ

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

======== ======== ======== ======== ======== ========   
  2014 كانون األول 31            

  1/1/2014رصيد   6,837,577  63,062  708,375  206,602  509,538 5,350,000
  صافي دخل السنة 894,735 ـ 894,735 ـ ـ ـ
  احتياطي قانوني ـ ـ )89,474( ـ 89,474 ـ
  احتياطي اختياري ـ ـ )178,947( 178,947 ـ ـ

   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
  31/12/2014رصيد  7,732,312 63,062 1,334,689 385,549 599,012 5,350,000

======== ======== ======== ======== ======== ========   
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 البيـــــان إيضاح 2015 2014

  النقدية من األنشطة التشغيليةالتدفقات  دينار أردني دينار أردني
  بيان ب–صافي ربح السنة قبل الضريبة   2,014,016 1,009,094

 تعديالت لتسوية صافي الربح لصافي التدفق النقدي   
 بنود ال تتطلب تدفقات نقدية   

 استهالك الموجودات الثابتة )7( 520,841 535,470
  الفرنسيةإطفاء إيرادات المنحة  (10,332) (30,681)
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة    87,704 207,441

 إطفاء موجودات غير ملموسة  )9( 8,342 24,319
 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية   

 الزيادة في الذمم المدينة   (287,827) (338,194)
 في البضاعـة) الزيادة(النقص  110,190 (78,105)

 النقص في المصاريف المدفوعة مقدماً واألرصدة المدينة األخرى )الزيادة(  (153,792) 52,929
 في االعتمادات المستندية) الزيادة(النقص   283,618 (818,594)

 في الذمم الدائنة) النقص(  (3,943) (57,281)
 الزيادة في المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى  275,149 249,623
 تسوية ضريبة الدخل وأخرى  (135,235) (74,796)
 تعويضات مدفوعة للموظفين  (51,923) (64,885)

   ــــــــ ــــــــ
 صافي التدفقات النقدية الواردة من األنشطة التشغيلية  2,656,808 616,340

   ــــــــ ــــــــ
 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية   

 إضافات الموجودات الثابتة      (135,187) (162,926)
 )التطوير(موجودات أخرى غير ملموسة   50,520 (44,765)

 أصول ثابتة قيد التركيب  (1,135,346) ـ
   ــــــــ ــــــــ

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية   (1,220,013) (207,691)
   ــــــــ ــــــــ

 النقدية من األنشطة التمويليةالتدفقات    
 بنوك دائنة  (1,053,184) (134,487)
 القــرض  480,324 (105,683)

   ــــــــ ــــــــ
 األنشطة التمويلية) المستخدمة في(مجموع التدفقات النقدية   (572,860) (240,170)

   ــــــــ ــــــــ
 قد المعادل خالل السنة صافي الزيادة في النقد والن  863,935 168,479
 رصيد النقد والنقد المعادل أول السنة  699,882 531,403

   ــــــــ ــــــــ
 رصيد النقد والنقد المعادل آخر السنة (3) 1,563,817 699,882

========= =========   
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  :التأسيس وطبيعة النشاط .1

    في بيت جـاال بتـاريخ       خصوصية كشركة مساهمة    بيت جاال لصناعة األدوية   تأسست شركة 
 في وغايات الشركة تتمثل  ،  14 وسجلت في سجل الشركات المساهمة تحت رقم         15/9/1970
اعة األدوية ومواد التجميل والكيماويات والعالجات البيطرية والزراعية ومبيدات الحشرات صن

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

  .حيد لمنتجات الشركة في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزةالموزع الو
    زيادة رأس مال الـشركة  1/6/2006تم بموجب اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد في 

 واحد  أردني سهم بواقع قيمة اسمية دينار       250,000 سهم أي بزيادة قدرها      750,000ليصبح  
 أي بعـالوة إصـدار      أردني دنانير   4 الزيادة بمبلغ    على أن يتم احتساب القيمة الفعلية ألسهم      

  .  دنانير، وقد تم الحصول على موافقة مراقب الشركات على هذا التعديل3قدرها 
         على تحويل الشركة إلى شركة      15/1/2012قررت الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 

غير عادية للـشركة السـتكمال    اجتمعت الهيئة العامة ال   27/8/2012مساهمة عامة، وبتاريخ    
إجراءات تحويل الشركة إلى مساهمة عامة وتم اعتماد تقيم شركة استشارات متخصصة لتقيم             

 مليون دوالر كقيمة عادلة للشركة حيث أقرت الهيئة العامة هذا 12.90الشركة وتم إقرار مبلغ 
بعد استقطاع واستيفاء    (وخالل الجلسة تم إقرار رسملة االحتياطات واألرباح المدورة       . التقييم

 على أن   أردني مليون دينار    4.6على أن يتم رفع رأسمال الشركة بقيمة        ) االحتياطي القانوني 
  .يتم تخصيص الزيادة على المساهمين كل بنسبة مساهمة برأس المال الحالي

             وسجلت في سـجل    تم تحويل الشركة من شركة مساهمة خصوصية إلى شركة مساهمة عامة
وتم أخذ الموافقات الالزمة لذلك وتم إعادة هيكلة ، 562601369مساهمة تحت رقم الشركات ال

 سهم قيمة الـسهم     10,000,000 مقسمة إلى    أردني دينار   10,000,000رأس المال ليصبح    
 سـهم للمـساهمين الحـالين      5,350,000 حيـث أصـبح رأس المـال         أردنيالواحد دينار   

نادا إلى شهادة التسجيل الصادرة عـن مراقـب          سهم لالكتتاب العام وذلك است     4,650,000و
 .11/6/2013الشركات بتاريخ 

   كامـل المبلـغ    ب تم طرح األسهم لالكتتاب العام ونظراً لعدم االكتتـاب           25/8/2013بتاريخ
هيئة المطروح لالكتتاب العام تم إلغاء النتائج وإعادة قيمة األسهم المكتتب بها للمكتتبين بموافقة 

 . سوق رأس المال
  إدراج أسهم الشركة في بورصة فلسطين2015 حزيران 16لقد تم بتاريخ . 
  31/12/2014 موظفاً كما في 170 (31/12/2015 موظفاً كما في 183بلغ عدد الموظفين.(  
 2016 شباط 22خ تم اعتماد القوائم المالية من قبل إدارة الشركة بتاري .   

  
  :السياسات المحاسبية الهامة .2

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

 .المتبعةملخصا ألهم السياســات المحاسبية 
  .ية المالية وفقا ألساس التكلفة التاريخالقوائمتم إعداد   -
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للشركة وقد تم ترجمة تم إعداد القوائم المالية بالشيقل الجديد والذي يمثل عمله األساس  -
القوائم المالية من الشيقل الجديد إلى الدينار األردني حسب سعر صرف تاريخ القوائم المالية 

 2015خالل سنة  لبيانات قائمة المركز المالي ومتوسط سعر الصرف 31/12/2015في 
 .ائمة الدخل الشامللبيانات ق

إن السياسات المحاسبية المتبعة في السنة الحالية متماثلة مع السياسات المحاسبية المتبعة في  -
 باستثناء األثر الناتج عن المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والتعديالت السنة السابقة

  .التي طرأت عليها والموضحة أدناه
  حاسبيةالتغييرات في السياسات الم  .ب 

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

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

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

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

سيؤثر هذا التعديل . قائمة الدخل في المستقبل عن البنود األخرى التي ال يمكن إعادة تصنيفها
  . على العرض ولن يؤثر على أداء الشركة أو مركزها المالي

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

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

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

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

ستعمل الشركة على تحديد أثر التطبيق بالتزامن مع صدور . على المطلوبات المالية
صبح هذا وقد أ. المراحل التالية من المعيار وذلك إلظهار صورة شاملة عن أثر التطبيق

  .2015 كانون الثاني 1المعيار نافذ المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في 
  

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

وإفتراضات محاسبية تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات 
ديرات نظراً الستخدام هذه التق.  الماليةالقوائموعرض اإللتزامات المحتملة كما في تاريخ 

واإلفتراضات، قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات، وقد يستدعي ذلك تعديل القيم الدفترية 
  .للموجودات أو المطلوبات في المستقبل
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  :فيما يلي تفاصيل اإلجتهادات الجوهرية التي قامت بها الشركة
  موجودات غير ملموسة

.  المحدد على العمر االنتاجي المقدريتم اطفاء موجودات غير ملموسة ذات العمر اإلنتاجي
  . ويتم مراجعة فترة اإلطفاء مع العمر االنتاجي المحدد في نهاية كل عام

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

  
  تحقق المصاريف

 . ستحقاقيتم قيد المصاريف عند حدوثها وفقاً لمبدأ اال
  

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

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

  .للتحصيل
  .فترة التي يثبت فيها عدم قابليتها للتحصيليتم شطب الذمم المدينة في نفس ال

  
  :الذمم المدينة األخرى

يتم أخذ مخصص للذمم المدينة المشكوك في تحصيلها عندما يتوفر مؤشر على عدم قابليتها 
  .للتحصيل

  .يتم شطب الذمم المدينة في نفس الفترة التي يثبت فيها عدم قابليتها للتحصيل
  

  ذمم دائنة ومستحقات
 المطلوبات للمبالغ مستحقة السداد في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة يتم إثبات

 .سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من قبل المورد
  

  ):لبضاعة الجاهزةا(المخزون 
  نسبة من إليها البضاعة الجاهزة بالتكلفة على أساس تكلفة المواد الخام مضافاً إظهاريتم 

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

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

 . عملية البيعإلتماممطروحاً منه التكاليف الضرورية 
 المواد الخام ومواد التعبئة:  

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

 البضاعة تحت التصنيع:  
 مضافاً  المستعملةومواد التعبئه   الخام  يتم تقييم البضاعة تحت التصنيع بسعر تكلفة المواد         

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

  

   : واآلالت والمعداتمتلكاتالم
 منها أي استهالك متراكم وأية  مطروحاًبالتكلفةيتم تسجيل الممتلكات واآلالت والمعدات 

  . وال يتم احتساب استهالك على األراضي،خسائر متراكمة النخفاض القيمة
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تستخدم الشركة طريقة القسط الثابت في استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات على مدى 
  : ها اإلنتاجي باستخدام النسب السنوية التاليةعمر
 7 - %2  مبانــي %  
 30 - %10  أدوات مختبر %  
 50 - %4  اثــأث%  
 50 - %7   وآالتماكينات%  
 30 -%10   ولوحاتكالشيهات%    
 50 - %7  أجهــزة%  
 50 - %10   وملحقاتهاحاسب آلي%  
 10  مصاعد%  
 50 - %10  عدد وأدوات %  
  10 -% 4  تهويةتكييف وأجهزة %   
 15  سيارات%  
 10   وميكانيكيةتمديدات كهربائية%  
 30 -% 7  موجودات أخرى%  
 10  ساحات وتحسينات حول المصنع%  

يتم دراسة تدني القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات عند وجود أحداث أو تغيرات في 
ذه األدلة عند وجود أحد ه. الظروف تشير إلى عدم توافر إمكانية استرداد قيمتها الدفترية

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

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

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

  .إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل
  

  :المخصصات
قانوني أو متوقع ناتج عن عتراف بمبلغ المخصص عندما يكون على الشركة التزام يتم اال

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

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

 وطرحها في السوق كأصل غير ملموس وفقاً للمعايير   إنتاجهادة سوف يتم    تتعلق بأصناف جدي  
، سـنوياً % 20ر بنسبة ثابتة وبمعدل      على التطوي  اإلنفاق إطفاءالدولية للتقارير المالية، ويتم     

  .ونتيجة فشل تلك الدراسة تم وقفها وإقفال الرصيد في قائمة الدخل
  

  : مكافأة نهاية الخدمةمخصص
ص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين لمواجهة االلتزامات القانونية والتعاقديـة         يتم احتساب مخص  

الخاصة بنهاية خدمة الموظفين عن فترة الخدمة المتراكمة، وقد تم احتساب هذه المكافأة حسب 
  .قوانين العمل السارية في الضفة الغربية
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  :ضريبة الدخل
 وفقـا للقـوانين    ذلـك و  ضريبة الدخل  ابتستخدم الشركة طريقة تقديرات معينة لتحديد احتس      

 وتعتقد إدارة الشركة بان هذه التقديرات   ،)12إيضاح رقم    (فلسطينواألنظمة المعمول بها في     
  .واالقتراحات معقولة

  
  :االحتياطي القانوني واالحتياطي االختياري

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

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

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

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

  .صف رأس مال الشركةاالحتياطي االختياري ن
  

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

 الحـد  إلى مستمرة   إدارية بشكل موضوعي مع عدم االحتفاظ بعالقات        اإليرادتحديد مبلغ   
  .المباعةالمرتبط بوجود الملكية وال بالرقابة الفعالة على البضائع 

    شـركة  ( ذات العالقـة     ببيع منتجاتها إلى أسواق التصدير والى األطـراف       تقوم الشركة
% 12.5 مطروحاً منه نسبة    للشركة على أساس سعر البيع    كموزع وحيد   ) سختيان إخوان 

 ). ب-17 ب و-4إيضاحي (
  

  :ترجمة العمالت األجنبية
، ويتم تحويـل العمليـات      اإلسرائيليقل  شييتم تسجيل البيانات المالية بالسجالت المحاسبية بال      

المالية بالعمالت األخرى حسب سعر الصرف السائد وقت حدوث العملية، وفي نهاية الـسنة              
الـشيقل   إلـى المالية يتم تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات المتداولة بالعمالت األخرى          

الفروقات الناتجـة عـن      حسب أسعار الصرف السائدة في نهاية السنة، ويتم قيد           اإلسرائيلي
  . الشامل الدخلقائمةفي  لعمالت األخرى ضمن نتائج السنة تحويل ا
  :كما يلي
2014  2015    

    شيقل جديد  شيقل جديد
    أردنيدينار  5.5077  5.4993
    أمريكيدوالر  3.905  3.899

  يورو  4.2683  4.7394
  

  :ترجمة القوائم المالية إلى عملة أخرى غير العملة الوظيفية
 من الشيقل الجديـد إلـى       2015 كانون األول    31تم ترجمة القوائم المالية للسنة المنتهية في        

 :حسب األسس التاليةالدينار األردني 
 من الشيقل الجديد إلـى الـدينار األردنـي        متداولة  المطلوبات  الموجودات و التم ترجمة     .أ 

قل جديد لكل  شي5.5077بسعر وذلك  31/12/2015في   بموجب أسعار الصرف السائدة   
  .دينار أردني واحد
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تم إظهار رصيد أول المدة للموجودات الثابتة بالدينار األردني حسب مـا ظهـرت فـي             . ب 
  .2014القوائم المالية لسنة 

 وهو 31/12/2015السائد بتاريخ صرف الإضافات األصول الثابتة حسب سعر إظهار تم   .ج 
  . شيقل جديد لكل دينار أردني واحد5.5077

 كانون  31ردني كما في    القوائم المالية الصادرة بالدينار األ    وهي  ام المقارنة   تم إظهار أرق    . د 
 .2014 بموجب أسعار الصرف التي استخدمت في عام 2014األول 

حسب متوسط  31/12/2015  وحتى1/1/2016للفترة من تم ترجمة بيانات قائمة الدخل    . ه 
 5.4838 الصادرة من سلطة النقد الفلـسطينية وهـي        2015أسعار الصرف خالل سنة     

  .شيقل جديد لكل دينار
  

  :التدفق النقدي
  . قائمة التدفق النقديإعدادتم اعتماد الطريقة غير المباشرة في   . و 
 من أجل أغراض التدفق النقدي، يتكون بند النقد والنقد المعادل من النقد فـي الـصندوق          .ز 

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

 .التي تستحق خالل ثالثة أشهر
  

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

  . األسهم العادية للشركة على المعدل المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام
يتم احتساب الربح المخفض للسهم من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية 

على المعدل المرجح لعدد ) لبعد طرح الفوائد المتعلقة باألسهم الممتازة القابلة للتحوي(للشركة 
األسهم العادية خالل العام مضافاً إليه المعدل المرجح لعدد األسهم العادية التي كان يجب 

  . إصدارها فيما لو تم تحويل األسهم القابلة للتحويل إلى أسهم عادية
 
  :والنقد المعادلالنقد  .3

  :يتألف هذا البند مما يلي
2014  2015    
   دنيأردينار  أردنيدينار 
  نقد بالصندوق 940 748

   يورو –البنك العربي  270,727 1,698
   شيقل–البنك العربي  93,661 ـ

   دوالر –البنك العربي  476,263 803
   دينار –البنك العربي  952 28,906

  شيقل-بنك فلسطين المحدود 4,828 2,297
 يورو-بنك فلسطين المحدود 214 ـ
 دوالر-دبنك فلسطين المحدو 6,774 ـ

   ـــــــ ـــــــ
  مجموع النقد بالصندوق ولدى البنوك 854,359 34,452

   ـــــــ ـــــــ
   أشهر من نهاية السنة الحالية3شيكات برسم التحصيل تستحق خالل  1,044,111 934,839

   أشهر من نهاية السنة الحالية3شيكات صادرة آجلة تستحق خالل  (334,653) (269,409)
   ـــــــ ـــــــ

  اإلجمالي 1,563,817 699,882
========  ========    
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  :الذمم المدينة بالصافي .4
  :يتألف هذا البند مما يلي  .أ 

2014  2015    
   دينار أردني دينار أردني

  )ب-17 –أطراف ذات عالقة (ذمم تجارية  2,942,616 3,017,834
  ذمم تجارية  400,937 28,683
  ميةذمم تجارية حكو ـ 9,209

  ذمم مقاولين 532 532
   ـــــــ ـــــــ
  المجمـوع 3,344,085 3,056,258

  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها: يطرح (23,901) (23,901)
   ـــــــ ـــــــ
  الصافـي 3,320,184 3,032,357
========  ========    

ة األدويـة بموجـب   تعتبر شركة سختيان الموزع الوحيد لمنتجات شركة بيت جـاال لـصناع     .ب 
  :ومن بين بنود هذه االتفاقية ما يلي. االتفاقية المبرمة بين الطرفين

              تعتبر شركة سختيان إخوان الموزع الوحيد لمنتجات شركة بيت جاال لصناعة األدوية في
 . محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة

             الطبيـة  لشركة سختيان أخوان حق دخول عطاءات وزارة الصحة وعطاءات الخـدمات
 .العسكرية والعطاءات التابعة للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية

       من إجمالي قيمة الفاتورة وذلك مقابـل جميـع         % 12.5تحصل الشركة على نسبة خصم
 .المبيعات للسوق المحلي والعروض والعطاءات

            شـركة  مصاريف ورواتب وعموالت رجال الدعاية والعينات الطبية المجانية تحمل على
 . جاال لصناعة األدويةبيت

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

 .بيت جاال لصناعة األدوية وإدارة شركة سختيان إخوان
 

  :البضاعــة .5
  :ند مما يلييتألف هذا الب

2014  2015    
   دينار أردني دينار أردني
  مـواد خـام 792,451 887,062
  مواد تعبئـة 447,264 452,745
  بضاعة تحت التصنيع 56,932 49,374

   أدوية، تجميل–بضاعة جاهزة  116,065 133,711
  مخزون مواد البحث والتطوير 3,671 3,681

   ـــــــ ـــــــ
  المجمـوع 1,416,383 1,526,573

=========  =========    
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  :المصاريف المدفوعة مقدماً واألرصدة المدينة األخرى .6
  :يتألف هذا البند مما يلي  .أ 

2014  2015    
   دينار أردني دينار أردني

  مصاريف مدفوعة مقدماً 14,690 11,783
  دفعات مقدمة للموردين 196,779 49,930

  ذمم وسلف موظفين 979 396
  تأمينات مستردة 2,150 2,153
   ب –ذمم مدينة أخرى  7,061 3,605

   ـــــــ ـــــــ
  المجمــوع 221,659 67,867

========  =========    
 يمثل ما تم دفعه من أجل تأسيس شركة        دينار أردني  1,698ضمن الذمم المدينة األخرى مبلغ        .ب 

  .ع منتجات الشركة لبيالتصديرخول إلى أسواق ألغراض الدبيت جاال في بولندا 
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  :الموجودات الثابتة .7
 :يتألف هذا البند مما يلي  .أ 

 صافي القيمة الدفترية   االستهالك المتراكم   التكلفــــة 

 الرصيد في اإلضافات  الرصيد في 
  

 الرصيد في
استهالك 

 الرصيد في السنة 
  

 الرصيد في الرصيد في
 31/12/2014 31/12/2015   31/12/2015  2015  1/1/2015   31/12/2015  2015  1/1/2015 البيـــــــان

 دينار أردني دينار أردني   دينار أردني دينار أردني دينار أردني   دينار أردني دينار أردني دينار أردني 
 465,897 465,897  ـ ـ ـ   465,897 ـ 465,897 أراضــي
 1,804,919 1,757,723  580,252 47,196 533,056  2,337,975 ـ 2,337,975 مبانـــي

 5,375 4,237  155,744 2,519 153,225  159,981 1,381 158,600 أدوات مختبر
 25,892 20,932  198,622 8,513 190,109  219,554 3,553 216,001 أثـــاث

 1,365,547 1,218,388  1,880,117 170,846 1,709,271  3,098,505 23,687 3,074,818 ماكنات وآالت وقطع غيار
 1,411 893  109,009 518 108,491  109,902 ـ 109,902 يهاتكالش

 372,572 347,467  1,002,572 84,407 918,165  1,350,039 59,302 1,290,737 أجهــزة
 20,044 27,237  121,271 5,844 115,427  148,508 13,037 135,471 حاسب آلي
 11,505 8,093  55,113 3,412 51,701  63,206 ـ 63,206 مصاعـد

 568 896  3,639 183 3,456  4,535 511 4,024 عدد وأدوات
 333,884 220,397  1,270,646 124,593 1,146,053  1,491,043 11,106 1,479,937 أجهزة تكييف وتهوية

 30,539 25,207  13,349 5,332 8,017  38,556 ـ 38,556 ســيارات
 167,942 117,860  470,823 50,082 420,741  588,683 ـ 588,683 تمديدات كهربائية وميكانيكية

 63,788 70,805  262,694 15,593 247,101  333,499 22,610 310,889 موجودات أخرى
 3,428 1,625  16,358 1,803 14,555  17,983 ـ 17,983 ساحات وتحسينات حول المصنع

 ـــــــ ـــــــ   ـــــــ ـــــــ ـــــــ   ـــــــ ـــــــ ـــــــ 
 4,673,311 4,287,657  6,140,209 520,841 5,619,368  10,427,866 135,187 10,292,679 المجمــوع

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

  .10 إيضاح – الممنوح للشركة متناقص والجاري مدينالقرض الإن األراضي والمباني المقامة عليها مرهونة لصالح البنك العربي مقابل   . ب 
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  :أصول ثابتة قيد التركيب .8
  :يتألف هذا البند مما يلي

2014  2015    
    دينار أردني  دينار أردني

  ماكينات تحت التجهيز 1,072,061 ـ
  أعمال ومقاوالت للتجهيز 63,285 ـ

   ــــــــ ــــــــ
  المجمـوع 1,135,346 ـ

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

  :)التطوير (موجودات غير ملموسة .9
   الحيوي لعدد من منتجاتها الدوائيـة إلثبـات جـودة    ات على التكافؤ قامت الشركة بعمل دراس

 حسب متطلبات وزارة الصحة الفلسطينية،  ى مطابقته مع نتائج المنتج األصلي     المستحضر ومد 
  . الصحة الفلسطينيةحيث أن هذه الدراسة ضرورية لتسجيل األصناف لدى وزارة

    الـسوق  إلى   تلك المنتجات    رديصجل ت ألمنتجاتها  من  تسجيل أصناف   على  الشركة  كما تنفق
 . خمس سنوات منذ تاريخ قيدهاالخارجي ويتم إطفاء تكاليف البحث والتطوير خالل

    ونتيجة لعدم استكمال الدراسات وإرجاعها فقد تم إطفاء كافة المبالغ التي تم             2015خالل عام 
 .صرفها على تلك الدراسات

  :وكانت الحركة على الحساب كما يلي
2014  2015    

   دينار أردني دينار أردني
  رصيد أول المدة 58,862 56,656
  اإلضافات خالل السنة ـ 44,765

  اإلطفاء (8,342) (24,319)
  إعادة تصنيف مشروع الحقن وقطرات العيون ضمن االعتمادات  ـ (18,240)

  تكلفة إرجاع دراسات (50,520) ـ
    ـــــــ ـــــــ

  الصافي ـ 58,862
========  ========    

 
 :القـروض .10

  :يتألف هذا البند مما يلي  .أ 
2014  2015    

   دينار أردني دينار أردني
   ب وج –أقساط قرض قصير األجل  232,489 86,182

   ب وج–قرض طويل األجل  334,017  ـ
   ـــــــ ـــــــ

  المجموع 566,506 86,182
=========  =========    

 يـورو  480,000 بمبلغ 30/11/2010حصلت الشركة على قرض من البنك العربي بتاريخ     .ب 
ويسدد على  . لتمويل قيمة ماكينة لكبس الحبوب    % 2.5+ بفائدة معدل السعر يورو ليبور شهر       

القـسط   يورو ويـستحق     10,000 قسط شهري قيمة كل قسط       48أقساط متساوية على مدى     
 شهور من تاريخ منح القرض والقسط األخير يكون مساوياً لرصيد القرض وأية             4األول بعد   
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فوائد وعموالت أو مصاريف مستحقة بذلك التاريخ وينتهي سداد القرض في شـهر تـشرين               
 .2015األول 

ض للشركة برهن عقاري من الدرجة األولى ألرض المصنع وما عليها لـصالح             تم منح القر  
 دينار أردني ورهن عقاري من الدرجة الثانية ألرض المـصنع ومـا             865,000مبلغ  البنك ب 

 دينار أردني هذا باإلضافة إلى تجيير بوليصة التـأمين  1,383,000عليها لصالح البنك بمبلغ   
  . دوالر أمريكي9,615,000الشامل على موجودات المصنع بقيمة 

 فانه يحق للبنك العربـي اعتبـار هـذه          في حال تخلف الشركة عن سداد ثالثة أقساط متتالية        
االتفاقية الغيه كأن لم تكن واتخاذ جميع اإلجراءات القانونية الالزمة بحقه دون سابق إشـعار           
ومطالبته بسداد كامل األقساط المتبقية بذمته مع الفوائد المترتبة عليها فـوراً ودفعـة واحـدة                

  .وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة
 لغاية تمويـل مـا      4/9/2014 يورو بتاريخ    2,000,000لشركة على قرض بمبلغ     حصلت ا   .ج 

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

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

 اليبور شهر لليورو تحتسب علـى أسـاس         2.5حواالت لموردين داخليين وخارجيين، بفائدة      
 قسط شـهري متتـالي      60ب  الرصيد اليومي وتدفع شهرياً بدون عمولة ويسدد القرض بموج        

 يورو وتـضاف قيمـة     33,353 يورو باستثناء القسط األخير بمبلغ       33,333ومتساوي بقيمة   
 .1/4/2016الفوائد المدينة على األقساط الشهرية على أن يكون تاريخ أول قسط 

   اإلبقاء على كافة الضمانات المقدمة من الشركة لصالح العميـل          : الضمانات على القرض
 دينـار أردنـي     865,000قاري من الدرجة األولى قيمـة سـند الـرهن           وهي رهن ع  

 دينار أردني من الدرجة الثانية باإلضافة إلى بوليصة تأمين شامل علـى             1,383,000و
  .  دوالر أمريكي مجيرة لصالح البنك العربي9,615,000موجودات المصنع بقيمة 

  
  :المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى .11

  :ا البند مما يلييتألف هذ
2014  2015    

   دينار أردني دينار أردني
  إجازات مستحقة 18,963 18,992
  ضريبة اقتطاعات رواتب الموظفين 14,140 15,888

  مصاريف ورواتب مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 332,884 119,481
  دفعات وتسويات الضريبة المضافة 45,420 32,420
  ذمم موظفين  53,764 98,742

  نقابة العاملين  3 3
  ذمم دائنة أخرى 501,890 406,389

   ـــــــ ـــــــ
  المجمـوع 967,064 691,915

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

2014  2015    
   دينار أردني دينار أردني
  سلفيات ضريبة الدخل (68,994) (63,644)
   ب-خصص الضرائب للسنة الحالية م 307,123 114,359

   ـــــــ ـــــــ
  المجمــوع 238,129 50,715

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

يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل من قبل إدارة الشركة على األرباح الصافية للسنة الحالية                . ب 
 %. 15في دولة فلسطين بواقع حسب قانون ضريبة الدخل الساري 

2014  2015    
   دينار أردني نيدينار أرد

  ربح السنة 2,014,016 1,009,094
  مخصص نهاية الخدمة الغير مدفوعة: يضاف 87,704 207,441
  مخصص نهاية الخدمة المدفوعة خالل السنة: يطرح (51,923) (64,885)
  يطرح صافي الوفر الضريبي نتيجة الدفع المبكر للسلفيات (2,309) (2,377)

   ـــــــ ـــــــ
  الربح الخاضع للضريبة 2,047,488 1,149,273

   ـــــــ ـــــــ
  الضريبة   307,123 114,359

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

  :اإلطفاء مؤجلة بعد إيرادات .13
 والتي حـصلت عليهـا    اإلطفاء صافي قيمة المنحة الفرنسية بعد        دينار أردني   82,394يمثل مبلغ 

  :ها كما يليالشركة لشراء معدات وتجهيزات للمصنع وبيان
 Air Compressing   
 Chillers Carrier Production   
 CMA Packing System  
 Vacuum Mixer – Homogenizer  

 لألصول التي تم شراءها بهذه المقدر اإلنتاجي على حسب العمر كإيرادويتم االعتراف بهذه المنحة 
  . سنة14-12 من اإلدارةالمنحة وقد قدرتها 

2014  2015    
   دينار أردني يدينار أردن
  إجمالي اإليرادات المؤجلة 478,038 478,038

  مجموع اإلطفاء حتى نهاية السنة المالية )395,644( (385,312)
   ـــــــ ـــــــ

  المجمـوع 82,394 92,726
========  ========    
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  :مخصص مكافأة نهاية الخدمة .14
  :يتألف هذا البند مما يلي

2014  2015    
   دينار أردني دينار أردني
  رصيد أول السنة 932,476 789,920
  المقيد على المصاريف 87,704 207,441
  مدفوعات خالل السنة (51,923) (64,885)

   ـــــــ ـــــــ
  المجمـوع 968,257 932,476

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

 :رأس المال .15
 زيادة رأس مال الـشركة  1/6/2006تم بموجب اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد في    -

 واحد  أردني سهم بواقع قيمة اسمية دينار       250,000 سهم أي بزيادة قدرها      750,000ليصبح  
 أي بعـالوة إصـدار      أردني دنانير   4على أن يتم احتساب القيمة الفعلية ألسهم الزيادة بمبلغ          

  . ل دنانير، وقد تم الحصول على موافقة مراقب الشركات على هذا التعدي3قدرها 
تم تحويل الشركة من شركة مساهمة خصوصية إلى شركة مساهمة عامة وتم أخذ الموافقـات            -

 مقـسمة إلـى     أردني دينار   10,000,000الالزمة لذلك وتم إعادة هيكلة رأس المال ليصبح         
 سهم 5,350,000 حيث أصبح رأس المال أردني سهم قيمة السهم الواحد دينار 10,000,000

 سهم لالكتتاب العام وذلك استنادا إلـى شـهادة التـسجيل            4,650,000للمساهمين الحالين و  
 .11/6/2013الصادرة عن مراقب الشركات بتاريخ 

 تم طرح األسهم لالكتتاب العام ونظراً لعدم االكتتـاب بكامـل المبلـغ              25/8/2013بتاريخ   -
مكتتبين بموافقة هيئة المطروح لالكتتاب العام تم إلغاء النتائج وإعادة قيمة األسهم المكتتب بها لل

 . سوق رأس المال
  :وفيما يلي بيان رأس المال بعد التعديل

  شيقل جديد  
 2,523,427  من االحتياطي العام

 3,749,302  من االحتياطي االختياري 
 6,491,146  من عالوة اإلصدار 

 12,842,924  من أرباح محتفظ بها 
 )306,796(  ويلها إلى االحتياطي القانونيتم اقتطاع هذا المبلغ من األرباح المدورة وتح

  ـــــــ  
  25,300,003  مجموع الزيادة في رأس المال

  ـــــــ  
  4,468,048   31/12/2012رصيد رأس مال الشركة في 

  ـــــــ  
  29,768,051  31/12/2013المجموع حتى 

  ـ  2014حركة رأس المال خالل 
  ـــــــ  

  29,768,051  31/12/2014المجموع حتى 
  ـ  2015حركة رأس المال خالل 

  ========  
  29,768,051   بالشيقل الجديد31/12/2015المجموع حتى 

  ========  
  5,350,000  بالدينار األردني 31/12/2015المجموع حتى 

  ========  
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  :المبيعــــات .16
  :يتألف هذا البند مما يلي  .أ 

2014  2015    
   دينار أردني دينار أردني

  مبيعات أدوية 7,746,590 6,411,197
  مبيعات مواد تجميل 16,895 30,882
  مبيعات مواد خام 1,157 1,561

  مبيعات أخرى 15 32
   ـــــــ ـــــــ
  المجمــوع 7,764,657 6,443,672
========  ========    

من مبيعات شركة بيت جاال لصناعة األدوية تمثل مبيعـات لـشركة            % 80.73نسبته  إن ما     .ب 
 إخوان بموجب االتفاقية المبرمة بين الطرفين باعتبار أن شركة سختيان إخوان تعتبر             سختيان

في محافظات الضفة ) شركة بيت جاال لصناعة األدوية(الموزع الوحيد لمنتجات الفريق األول 
والنسبة الباقية تمثل مبيعات الـشركة فـي أسـواق          .  ب – 4 إيضاح   -الغربية وقطاع غزة    

 .التصدير
 

  :لمبيعـاتتكلفـة ا .17
  :يتألف هذا البند مما يلي  .أ 

2014  2015    
   دينار أردني دينار أردني
  مواد خام أول السنة 890,743 703,663

  مشتريات مواد خام 1,115,111 1,153,239
  مواد خام آخر السنة (796,122) )890,743(

   ــــــــ ــــــــ
  اجالمواد الخام المستخدمة في اإلنت 1,209,732 966,159

   ــــــــ ــــــــ
  مواد تعبئة أول السنة 452,745 437,415
  مشتريات مواد تعبئة 782,178 665,395

  مواد تعبئة آخر السنة (447,264) (452,745)
   ــــــــ ــــــــ

  مواد التعبئة المستخدمة في اإلنتاج 787,659 650,065
   ــــــــ ــــــــ

   المواد الخام ومواد التعبئة المستخدمة في اإلنتاج مجموع 1,997,391 1,616,224
   ــــــــ ــــــــ

  بضاعة تحت التصنيع أول السنة 49,374 30,798
   ب-مصاريف صناعية مباشرة  443,894 384,691

   ج –مصاريف صناعية غير مباشرة  1,737,218 1,856,616
  بضاعة تحت التصنيع آخر السنة (56,932) (49,374)

   ــــــــ ــــــــ
  تكلفة بضاعة مصنعة 4,170,945 3,838,955

   ــــــــ ــــــــ
  بضاعة جاهزة أول المدة 133,711 276,592

  مشتريات بضاعة جاهزة 21,761 22,610
  بضاعة جاهزة آخر السنة (116,065) (133,711)

  مصاريف على المشتريات 206,965 119,111
   ــــــــ ــــــــ

  تكلفـة المبيعـات 4,417,317 4,123,557
=========  =========    

 



  

 

22  

  
  : المصاريف الصناعية المباشرة .ب 

  : يتألف هذا البند مما يلي
2014  2015    

   دينار أردني دينار أردني
  رواتب وأجور صناعية  427,459 334,003

  مكافأة نهاية الخدمة 16,435 50,688
   ـــــــ ــــــــ

  المجموع 443,894 384,691
==========  =========    

 
  : المصاريف الصناعية غير المباشرة . ج 

  :يتألف هذا البند مما يلي
2014  2015    

   دينار أردني دينار أردني
  رواتب وأجور صناعية  624,771 602,761
  مكافأة نهاية الخدمة  35,153 104,767

  لوازم مخبريه مستهلكة 54,978 56,115
  ات تحليل المستحضراتنفق 1,882 3,751

  صيانة ماكينات وأجهزة 83,357 124,857
  صيانة البناء 11,803 60,159

  مياه وإنارة ومحروقات 255,050 274,329
  مالبس مستخدمة 577 2,577
  مواصالت للوردية الليلية  6,827 5,866

  نظافـــة 16,461 14,915
  لوازم صناعية مستهلكة 23,871 30,120
  تأمين المصنع والمستخدمين 11,570 11,164
  تغليف وحزم 6,629 4,695
  قرطاسيه 7,311 5,250
  رسوم تسجيل األصناف 6,838 1,782

  استهالك موجودات ثابتة 498,019 511,970
  توالف مواد جاهزة وأخرى 8,528 8,642
  معايرة موازين 2,772 4,443

  مصاريف أبحاث 77,845 25,774
   مراجع واشتراكات-طبوعات علمية كتب وم 2,976 2,679

   ـــــــ ـــــــ
  المجمـوع 1,737,218 1,856,616

=========  =========    
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  :مصاريف البيع والتوزيع .18
  :يتألف هذا البند مما يلي

2014  2015    
   دينار أردني دينار أردني
  رواتب قسم التسويق 463,478 440,928
  يررواتب قسم التصد 104,675 116,212
  مكافأة نهاية الخدمة 26,460 22,806
  دعاية وإعالن 74,478 55,126

  مصاريف السيارة ونقل المبيعات 87 2,188
  خصم نقدي على المبيعات 834 27

  مؤتمرات وورش عمل لألطباء والصيادلة 93,503 77,863
  رعاية أنشطة ثقافية واجتماعية 658 858

  مصاريف قسم التصدير 3,588 1,324
  تبرعات ومساهمات التسويق 314 ـ

  مصاريف التصدير 93,903 116,733
  خصم لمقابلة عدم إرجاع أدوية 100,402 89,452

  تأمينات على مبيعات التصدير 6,876 211
  هاتف الخط المجاني 1,290 1,730
  مصاريف استهالك 6,011 6,289
   الخليل – مكتب الدعاية –مصاريف  3,415 4,018

  مصاريف بحث واستطالع أسواق للتصدير 26,585 13,875
   غير الفلسطينيةالخارجية تدقيق وزارات الصحة أتعاب 15,909  ـ

   ـــــــ ـــــــ
  المجمـوع 1,022,466 949,640

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

  : والعموميةاإلداريةالمصاريف  .19
  :يتألف هذا البند مما يلي

2014  2015    
   نيدينار أرد دينار أردني
  رواتب إدارية  243,250 229,055
  مكافأة نهاية الخدمة  9,656 29,180
  قرطاسيه ومطبوعات 7,493 16,599

  رخص ورسوم وضرائب 10,460 7,213
  ضيافــة 4,513 5,716

  برق وبريد وهاتف 11,747 11,840
  مواصالت وسفر 155 116
  تأمين حكومي 286 280
  ت عملعالجات موظفين وإصابا 137 177
  مصاريف صيانة 321 192
  مصاريف أعضاء مجلس إدارة 847 470

  إكراميات وهدايا تشجيعية 69 56
  اشتراكـات 6,042 2,890
  أتعاب واستشارات مهنية 10,271 7,612

  استهالك موجودات ثابتة 16,811 17,211
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  دورات تدريبية 7,652 1,091
  مشاركة في معارض متخصصة 4,116 6,165

  كتب علمية 18 ـ
  مصاريف تأمين صحي  5,810 4,533
  أتعاب محاماة  2,027 9,917
  لوازم مستهلكة إدارية وأخرى 1,014 1,365

  مصاريف تقييم وتحويل الشركة إلى مساهمة عامة 4,191 ـ
  مصاريف دعائية باسم الشركة 64  ـ

   ـــــــ ـــــــ
  المجمـوع 346,950 351,678

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

  : الحصة األساسية المنخفضة للسهم من ربح السنة .20
  : يتألف هذا البند مما يلي

2014  2015    
   دينار أردني دينار أردني
  ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة 1,706,893 894,735

  المعدل المرجح لعدد األسهم والمكتتب بها 5,350,000 5,350,000
   ـــــــ ـــــــ

0.167 0.319 
الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة 

  العائد إلى مساهمي الشركة
========  ========    

 
  القيمة العادلة لألدوات المالية  .21

النقد والنقد تتألف الموجودات المالية من . تتكون األدوات المالية من الموجودات والمطلوبات المالية
 بينمـا تتـألف المطلوبـات     واألرصدة المدينة األخرى،   المعادل والذمم المدينة والمصاريف مقدماً    

البنوك الدائنة والقروض والذمم الدائنة والمـصاريف المـستحقة واألرصـدة الدائنـة             المالية من   
  .األخرى

  .ال تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية جوهرياً عن قيمتها الدفترية
  

  أهداف وسياسات إدارة المخاطر .22
 السوق ومخـاطر العملـة    ة الناتجة عن األدوات المالية للشركة هي مخاطر         إن المخاطر األساسي  

ومخاطر االئتمان ومخـاطر الـسيولة      ومخاطر السعر األخرى    ومخاطر التغير في أسعار الفائدة      
يقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعة والموافقة على سياسات إدارة هذه          . ومخاطر العمالت األجنبية  
  :ا يليالمخاطر والتي تتلخص بم

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

   .ية بسبب التغيرات في أسعار السوقالمال
 مخاطرة العملة:  

تعرف مخاطرة العملة بأنها مخاطرة تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة 
  .المالية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية
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  :فيما يلي ملخص الحسابات التي تخضع لمخاطر العمالت األجنبية
      أردنيدينار    
  أخرى  يورو  دوالر أمريكيشيقل جديد                         
 ـ 343 ـ 397    الصندوق النقدي-
 ـ 270,942 489,528 98,490    نقد لدى البنوك-
 ـ ـ 6,491 1,037,620    شيكات برسم التحصيل-
 ـ ـ 1,906,766 1,643,345    ذمم مدينة-
 ـ 3,822 709 595    ذمم مدينة أخرى-
 5,062 32,993 156,187 2,536    دفعات مقدمة -
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  

 5,062 308,100 2,559,681 2,782,983  المجموع
  ========  ========  ========  ========  
 ـ 22,859 10,101 301,693    شيكات صادرة آجلة-
 ـ 566,506 ـ ـ    قروض-
 ـ 25,700 3,810 229,179    ذمم دائنة-
 ـ 465,599 149,847 10,642    ذمم دائنة أخرى-
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  

 ـ 1,080,664 163,758 541,514  المجمـوع
  ========  ========  ========  ========  

  
 مخاطرة سعر الفائدة:  

تعرف مخاطرة سعر الفائدة بأنها مخاطرة تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية 
  .لألداة المالية نتيجة التغيرات في معدالت الفائدة في السوق

 أخطار التغييـر فـي      إلى تخضع الشركة من خالل موجوداتها والتزاماتها  المرتبطة بالفائدة        
  :أسعار الفائدة

2014  2015    
    دينار أردني  دينار أردني

  تسهيالت ائتمانية ـ  1,053,184
=========  ==========   

  قروض 566,506  ـ
==========  ==========   

  
 مخاطر السعر األخرى:  

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

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

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

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

  .ات مالية ذات ائتمان مناسبتحتفظ الشركة بالنقد لدى مؤسس
 أرصـدة  إجمـالي من % 80.71 يمثلتتعرض الشركة لمخاطر ائتمان بسبب أن أحد العمالء     

الذمم المدينة، كذلك األمر بسبب تعثر العمالء عن التـسديد نتيجـة األوضـاع االقتـصادية                
  .والسياسية العامة
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 مخاطرة السيولة:  
ض المنشأة إلى صعوبات في الوفاء بالتزاماتها       تعرف مخاطرة السيولة بأنها مخاطرة أن تتعر      

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

  .على تسهيالت ائتمانية مختلفة
 إدارة رأس المال 

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

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

 2015 كـانون األول     31ما في   كدينار أردني    9,423,776 واالحتياطات األخرى بمجموع  
  .2014 كانون األول 31 دينار أردني كما في 7,732,312مقابل 

 
  :تركيز المخاطر في المنطقة الجغرافية .23

 إن عدم استقرار الوضع السياسي      ،تمارس الشركة نشاطها في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية       
لباً على أداءها خصوصاً في ظـل       واالقتصادي يزيد من خطر ممارسة الشركة لنشاطها ويؤثر س        

ومناطق السلطة الفلـسطينية    ) بيت جاال (األوضاع التي تخضع لها منطقة المقر الرئيسي للشركة         
  .بشكل عام

  
  :االلتزامات الطارئة .24

 شيقل ومبلـغ  84,000على الشركة بتاريخ القوائم المالية التزامات طارئة مقابل كفالة بنكية بمبلغ       
  . يورو مقابل اعتمادات157,200ومبلغ  دوالر أمريكي 10,000

  
  معامالت مع أطراف ذات عالقة .25

يمثل هذا البند المعامالت التي تمت مع أطراف ذات عالقة والتي تتضمن الشركات والمـساهمين               
الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على            

ماد سياسات األسعار والشروط المتعلقة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة من           يتم اعت . التأثير بها 
  .قبل مجلس إدارة الشركة

  :إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في القوائم المالية هي كما يلي
    2015  2014  
  دينار أردني  دينار أردني  العالقة  

 6,472,226 6,516,108  مساهمين رئيسيين  ذمم تجارية مدينة 
 49,139 169,117  مساهمين رئيسيين  ذمم تجارية  دائنة 

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

 2015  2014  
  دينار أردني  دينار أردني 

 5,455,674 6,268,481 مبيعات لشركة سختيان أخوان 
 165,024 279,247   األردن – انمبيعات لشركة مجموعة منير سختي

 202,965 250,758 مكافآت ورواتب اإلدارة العليا
 15,140 18,101  تعويض نهاية الخدمة اإلدارة العليا
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  :القضايا المقامة ضد الشركة .26
 مقامة ضد الشركة من قبل المقاول سامر الطويل         33/2000هناك قضية دعوى حقوقية تحت رقم       

 دينار أردني بدل عطل وضرر وتأخير يقابلها إدعاء مـن  100,000ود على الشركة بمبلغ في حد  
الشركة ضده وقد طلبت المحكمة من األطراف السير في الدعوى وقد أفاد المحامي أنه ال يستطيع                
الجزم بنتيجة الدعوى من قبل المستشار القانوني للشركة ألنه لم يتم سماع كامل البيانات ولم يقدم                

  .فيها خبرة
 

  :معــــا .27
  . المالية للسنة المالية الحاليةالقوائمتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتالءم وتصنيف أرقام 

 


