






 شركة بيت جاال لصناعة األدوية
 شركة مساهمة عامة

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

 
2020 2021   

 الموجودات  دينار أردني دينار أردني

 الموجودات المتداولة   

 والنقد المعادل النقد  851,246 142,496

 بالصافي  –الذمم المدينة   5,067,777 3,934,981

 االعتمادات المستنديةو البضاعة   3,162,273 2,275,995

 المصاريف المدفوعة مقدماً واألرصدة المدينة األخرى  27,545 126,654

 سلفيات ضريبة الدخل  531,515 371,953

__________ __________   

 مجموع الموجودات المتداولة  9,640,356 6,852,079
__________ __________   

 الممتلكات واآلالت والمعدات   

 بالتكلفة  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  598,787 620,202

__________ __________   

 مجموع الموجودات  19,544,361 17,021,261
========= =========   
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 لصناعة األدويةشركة بيت جاال 
 شركة مساهمة عامة

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

 
2020 2021   

 المطلوبات وحقوق المساهمين  دينار أردني دينار أردني

 المطلوبات المتداولة   

 بنوك دائنة  1,525,646 --
 الجزء الجاري من القروض  359,087 348,014

 الذمم الدائنة  1,185,443 1,222,285

 المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى  1,274,019 459,116

 مخصص ضريبة الدخل  150,021 281,404

__________ __________   

 مجموع المطلوبات المتداولة  4,494,216 2,310,819
 إيرادات مؤجلة بعد اإلطفاء  25,754 35,068

 أقساط قرض طويلة األجل  1,439,439 1,856,676

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة  986,934 821,437

__________ __________   

 مجموع المطلوبات   6,946,343 5,024,000
__________ __________   

 حقوق المساهمين   

7,000,000 7,000,000  

دينار أردني مقسم إلى  10,000,000المال رأس 

سهم قيمة السهم دينار أردني واحد )رأس  10,000,000

 3,000,000دينار أردني( ) 7,000,000المال المدفوع 

 سهم غير مكتتب به(

 االحتياطي القانوني  1,502,014 1,414,889

 االحتياطي االختياري  2,191,552 2,017,302

 قائمة "د" –أرباح محتفظ بها   908,425 998,546

 قائمة "ج" –فرق ترجمة البيانات من الشيقل إلى الدينار   996,027 566,524

__________ __________   

 مجموع حقوق المساهمين  12,598,018 11,997,261
__________ __________   

 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين  19,544,361 17,021,261
========= =========   
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 شركة بيت جاال لصناعة األدوية
 شركة مساهمة عامة

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

 
2020 2021     

 بيان الدخل  دينار أردني دينار أردني

 المبيعات  9,755,243 8,689,614

 تكلفة المبيعات  (6,942,621) (6,108,475)

__________ __________   

 مجمل الدخل  2,812,622 2,581,139

 مصاريف بيع وتوزيع  (1,132,369) (1,048,409) 

 وعموميةمصاريف إدارية   (574,817) (479,328)

 مصاريف تمويلية  (94,169) (69,311)

 المتحقق من اإليرادات المؤجلة  12,452 11,689

 إيرادات أخرى مصاريف و  -- (3,900)

 فروقات عملة  30,159 (109,909)

__________ __________   

 صافي الدخل قبل الضريبة   1,053,878 881,971

 مخصص ضريبة الدخل   (182,624) (136,644)

__________ __________   

 قائمة ج –صافي دخل السنة بعد الضريبة   (871,254 745,327

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

 الربح لكل سهم   

0.106 0.12  
الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة العائد إلى 

 مساهمين الشركة

========= =========   
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 شركة بيت جاال لصناعة األدوية
 شركة مساهمة عامة

 فلسطين –بيت جاال 
 قائمة ج – 2021كانون األول  31قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 

 
2020 2021   

   دينار أردني دينار أردني
 دخل السنة   871,254 745,327

 بنود الدخل الشامل األخرى   

 فرق ترجمة البيانات المالية من الشيقل إلى الدينار  429,503 174,095
________ ________   

 بنود الدخل الشامل األخرى للسنة  429,503 174,095
__________ __________   

 إجمالي الدخل الشامل للسنة  1,300,757 919,422
======= =======   
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 شركة بيت جاال لصناعة األدوية
 شركة مساهمة عامة

 فلسطين –بيت جاال  
 قائمة د                            2021كانون األول  31في  للسنة المنتهيةفي حقوق المساهمين  التغير قائمة                                            

 أرباح محتفظ بها احتياطي اختياري احتياطي قانوني رأس المال
 بنود الدخل 

 البيان المجموع الشامل األخرى

 2021كانون األول  31 دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني
 31/12/2020رصيد  11,997,261 566,524  998,546  2,017,302          1,414,889 7,000,000

 صافي دخل السنة 871,254 - 871,254 - - -

 احتياطي قانوني - - (87,125) - 87,125 -

 احتياطي اختياري - - (174,250) 174,250 - -
 توزيعات أرباح  (700,000) - (700,000) - - -
 تعديالت سنوات سابقة - - - - - -
 فرق ترجمة البيانات المالية 429,503 429,503 - - - -

_________ _________ _________ _________ _________ _________  
 31/12/2021رصيد  12,598,018 996,027 908,425 2,191,552 1,502,014 7,000,000

======== ======== ======== ======== ======== ========  
 2020كانون األول  31      

 31/12/2019رصيد  12,127,839 392,429    1,526,818   1,868,236   1,340,356  7,000,000
 دخل السنةصافي  745,327 -  745,327   -   -  -

 احتياطي قانوني - - (74,533)   -   74,533  -

 احتياطي اختياري - - (149,066)   149,066   
 توزيعات أرباح  (1,050,000) - (1,050,000) - - -
 وضريبةسنوات سابقة  تعديالت  -  - - -
 فرق ترجمة البيانات المالية 174,095 174,095  - - -

_________ _________ _________ _________ _________ _________  
 31/12/2020رصيد  11,997,261 566,524  998,546  2,017,302          1,414,889 7,000,000

======== ======== ======== ======== ======== ========  
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 شركة بيت جاال لصناعة األدوية
 شركة مساهمة عامة

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

 

 البيان  2021 2020

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  دينار أردني دينار أردني
 بيان ب –صافي ربح السنة قبل الضريبة   1,053,878 881,971

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

 استهالك الموجودات الثابتة  1,004,086 925,325
 مؤجلةإطفاء إيرادات   (9,314) (11,689)

 أرباح بيع أصول  -- (851)
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة    259,820 143,143
 فرق ترجمة البيانات المالية  429,503 173,182

 تعديالت سنوات سابقة   1,186
 التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية   

 في الذمم المدينة ) الزيادة (  (1,132,796) (535,014)
 في البضاعةالنقص )الزيادة(   (886,278) 340,531
 مقدماً واألرصدة المدينة األخرىفي المصاريف المدفوعة النقص   99,109 138,351

 الزيادة في الذمم الدائنة)النقص(   (36,842) 71,692
 الزيادة في المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى  632,279 111,705

 تسوية ضريبة الدخل وأخرى  (290,945) (193,159)
 تعويضات مدفوعة للموظفين  (94,323) (124,323)

__________ __________   
 صافي التدفقات النقدية الواردة من األنشطة التشغيلية  1,028,177 1,922,050

__________ __________   
 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية   

     إضافات الموجودات الثابتة  (760,324) (1,611,912)
 أصول ثابتة قيد التركيب  21,415 (406,831)

 العائد من بيع أصول ثابتة  -- 977
__________ __________   
 األنشطة االستثمارية  (المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية   (738,909) (2,017,766)

__________ __________   
 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية   
 بنوك دائنة  1,525,646 --

 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)

__________ __________   
 في النقد والنقد المعادل خالل السنة )النقص( الزيادةصافي   708,750 (858,203)

 رصيد النقد والنقد المعادل أول السنة  142,496 1,000,699
__________ __________   

 رصيد النقد والنقد المعادل آخر السنة  851,246 142,496
========= =========   


