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  مراجعة القوائم المالیة المرحلیة الموجزةتقریر 

  

  السادة/ مساھمي شركة بیت جاال لصناعة األدویة المحترمین
  شركة مساھمة عامة

  فلسطین  – بیت جاال
  

،  شركة مساھمة عامة –لشركة بیت جاال لصناعة األدویة المرفقة المرحلیة الموجزة القوائم المالیة  راجعنالقد 
، ومن قائمة الدخل والدخل الشامل 2022آذار  31كما في المرحلیة الموجزة من قائمة المركز المالي المكونة 

المرحلیة الموجزة وقائمة التدفقات النقدیة  المرحلیة الموجزة  لملكیةوقائمة التغیرات في حقوق االمرحلیة الموجزة 
   واالیضاحات حولھا.  المنتھیة بذلك التاریخلفترة الثالث اشھر 

  
ان مجلس االدارة مسؤول عن اعداد وعرض ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموجزة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

رحلیة". ان مسؤولیتنا ھي التوصل الى نتیجة حول ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموجزة "التقاریر المالیة الم 34
  استنادا الى مراجعتنا.

  
  نطاق المراجعة

"مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة من  2410لقد جرت مراجعتنا وفقاً للمعیار الدولي المتعلق بعملیات المراجعة 
أة. "ان عملیة مراجعة المعلومات المرحلیة تتثمل في القیام باستفسارات بشكل قبل مدقق الحسابات المستقل للمنش

أساسي من االشخاص المسؤولین عن االمور المالیة والمحاسبیة وتطبیق إجراءات تحلیلة وإجراءات مراجعة أخرى. 
الدولیة وبالتالي ال تمكننا  إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثیر من نطاق أعمال التدقیق التي تتم وفقا لمعاییر التدقیق

أعمال المراجعة من الحصول على تأكیدات حول كافة االمور الھامة التي من الممكن تحدیدھا من خالل أعمال 
  التدقیق، وعلیھ فإننا ال نبدي رأي تدقیق حولھا

 
  

  النتیجة
المرفقة لم یتم  الموجزةیة المرحلیة بناء على مراجعتنا، لم یسترع انتباھنا أیة أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المال

  .34إعدادھا من كافة النواحي الجوھریة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 
  
  

  طالل أبوغزالة وشركاه
 251/1997رخصة رقم 

 
  

  جمـال ملحـم
  )100/98محاسب قانوني مرخص رقم (

  فلسطین – رام هللا
  2022ایار  12 بیت جاال
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  دویةشركة بیت جاال لصناعة األ
  شركة مساھمة عامة

  فلسطین  –بیت جاال 
  "أ "- قائمة – 2022آذار   31كما في  المرحلیة الموجزة قائمة المركز المالي

31  
  2021ول أكانون 

ذار        آ 31
    إیضاح  2022

  دینار اردني
 مدققة

  دینار اردني
  الموجودات   مراجعة غیر مدققة

  الموجودات المتداولة      

851,244 2,405,902 )3(  النقد والنقد المعادل 
5,067,777  3,922,451 )4( بالصافي –الذمم المدینة    
3,158,298 3,059,334 )5( االعتمادات المستندیةو البضاعة    

133,188 183,714 )6(  المصاریف المدفوعة مقدماً واألرصدة المدینة األخرى 
 سلفیات ضریبة الدخل (12) 689,434 531,515

__________ __________   
 مجموع الموجودات المتداولة  10,260,835 9,742,022
__________ __________   

 الممتلكات واآلالت والمعدات    
19,716,452 19,742,379 )7(  بالتكلفة 

 االستھالك المتراكم  (10,651,143) (10,411,234)
__________ __________   
قیمة الدفتریةصافي ال  9,091,236 9,305,218  
__________ __________   

598,787  736,642 )8( أصول ثابتة قید التركیبموجودات غیر ملموسة و   
__________ __________   

 مجموع الموجودات  20,088,713  19,646,027
 =========   =========   

    

   

    

    
    

  

  ا" "إن ات ار ل زءًا  زأ ن ذه
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  شركة بیت جاال لصناعة األدویة
  شركة مساھمة عامة

  فلسطین  –بیت جاال 
  " أ"- قائمة – 2022آذار   31كما في  قائمة المركز المالي المرحلیة الموجزة

31  
ول اكانون 

2021  
ذار        آ 31

2022  

    إیضاح

  دینار اردني
 مدققة

  دینار اردني
  المساھمین المطلوبات وحقوق   مراجعة غیر مدققة

  المطلوبات المتداولة      
  بنوك دائنة  )9( 2,078,479 1,525,646

  الجزء الجاري من القروض  )10( 451,733 647,181
  الذمم الدائنة   1,403,280 1,187,178
  المصاریف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى  )11( 716,874 1,197,038

  مخصص ضریبة الدخل  )12( 335,430 477,173
__________ __________     
  مجموع المطلوبات المتداولة   4,985,796  5,034,216

  إیرادات مؤجلة بعد اإلطفاء  )13(  22,613  25,754
  أقساط قرض طویلة األجل  )10( 1,133,989 1,151,345

  مخصص مكافأة نھایة الخدمة  )14( 1,014,254 986,934
__________  __________      
  مجموع المطلوبات    7,156,652 7,198,249
__________  __________      

  حقوق المساھمین    

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

دینار أردني مقسم إلى  10,000,000رأس المال 
سھم قیمة السھم دینار أردني واحد (رأس  10,000,000

دینار أردني)  7,000,000المال المدفوع 
  سھم غیر مكتتب بھ) 3,000,000(

  االحتیاطي القانوني  )16( 1,501,998 1,501,998
  االحتیاطي االختیاري  )16( 2,191,521 2,191,521

  قائمة "د" –أرباح محتفظ بھا    1,299,818 920,565
  قائمة "ج" –فرق ترجمة البیانات من الشیقل إلى الدینار    938,724 833,694

__________ __________     
  موع حقوق المساھمینمج   12,932,061  12,447,778
__________  __________     

  مجموع المطلوبات وحقوق المساھمین   20,088,713 19,646,027
=========  =========      

  

  

"ذه ا ن زأ  زءًا ل رت اإن ا"  
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  المساھمة العامة المحدودةشركة بیت جاال لصناعة األدویة

  مساھمة عامةشركة 
  فلسطین  –بیت جاال 

  قائمة "ب" – 2022آذار   31المنتھیة في أشھر  المرحلیة الموجزة لفترة الثالثقائمة الدخل  
  

ذار        آ 31
1202  

ذار        آ 13
      إیضاح  2022

  دینار اردني
 مراجعة غیر مدققة

  دینار اردني
  بیان الدخل   مراجعة غیر مدققة

  المبیعات  )17( 2,653,082 2,405,585
  تكلفة المبیعات  )18( (1,767,597) (1,681,291)

__________ __________     
  مجمل الدخل   885,485 724,294

  مصاریف بیع وتوزیع  )19( (275,824) (309,973)
  مصاریف إداریة وعمومیة  )20( (132,926) (147,044)
  مصاریف تمویلیة   (32,469) (25,894)

  یرادات المؤجلةالمتحقق من اإل  )13( 3,141 3,069
  فروقات عملة   1,451 69,318
__________ __________     

  صافي الدخل قبل الضریبة    448,858 313,770
  مخصص ضریبة الدخل   )12( (69,605) (58,697)

__________ __________     
  قائمة ج –بعد الضریبة  فترةصافي دخل ال   379,253 255,073

=========  =========      
  الربح لكل سھم      

0.036 0.052 )21(  
العائد إلى مساھمین  الفترةالحصة األساسیة والمخفضة للسھم من ربح 

  الشركة
========= =========      

      
  

  

"ذه ا ن زأ  زءًا ل رت اإن ا"  
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  المساھمة العامة المحدودةشركة بیت جاال لصناعة األدویة
  ھمة عامةشركة مسا
  فلسطین  –بیت جاال 

  قائمة "ج" – 2022آذار   31في المنتھیة المرحلیة الموجزة لفترة الثالث أشھر   الشامل قائمة الدخل

  
  

  ذارأ31
2021  

ذار        آ 31
2022  

    

  دینار اردني
 مدققة یرغمراجعة 

  ینار اردنيد
 مراجعة غیر مدققة

  إیضاح

  الفترةدخل   379,253 255,073
  بنود الدخل الشامل األخرى   

 فرق ترجمة البیانات المالیة من الشیقل إلى الدینار  105,030 65,947
________ ________     

 بنود الدخل الشامل األخرى للسنة  105,030 65,947

_______ _______    

 إجمالي الدخل الشامل للسنة  484,283 321,020

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

  
إن ا""ذه ا ن زأ  زءًا ل رت ا  
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  المساھمة العامة المحدودةشركة بیت جاال لصناعة األدویة
  شركة مساھمة عامة

  فلسطین  –بیت جاال 
  قائمة "د" – 2022آذار   31في المنتھیة المرحلیة الموجزة لفترة الثالث أشھر   قائمة التغیرات في حقوق الملكیة

  

  أرباح محتفظ بھا  احتیاطي اختیاري  احتیاطي قانوني  لرأس الما
 بنود الدخل 

  البیان  المجموع  الشامل األخرى

   2022اذار  31  دینار أردني  دینار أردني  دینار أردني  دینار أردني  دینار أردني  دینار أردني

  31/12/2021رصید   12,447,778 833,694 920,565 2,191,521 1,501,998 7,000,000
  الفترةصافي دخل  379,253 - 379,253 - - -
  فرق ترجمة البیانات المالیة 105,030 105,030  - - -

_________ _________  _________  _________  _________  _________    

  (مراجعة وغیر مدققة)31/3/2022رصید   12,932,061 938,724 1,299,818 2,191,521 1,501,998 7,000,000

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

   2021اذار  31            

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

  الفترةصافي دخل  255,073 - 255,073 - - -

  فرق ترجمة البیانات المالیة 65,947 65,947 - - - -

_________ _________  _________  _________  _________  _________    

  مدققة)یر غمراجعة (31/3/2021رصید   12,318,281 632,471 1,253,619 2,017,302 1,414,889 7,000,000

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

"ذه ا ن زأ  زءًا ل رت اإن ا"  
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  المساھمة العامة المحدودة شركة بیت جاال لصناعة األدویة

  شركة مساھمة عامة 
  فلسطین  –بیت جاال 

  قائمة "ھـ" – 2022آذار   31في المنتھیة المرحلیة الموجزة لفترة الثالث أشھر   قائمة التدفقات النقدیة

  

"ذه ا ن زأ  زءًا ل رت اإن ا" 

 

  

  

ذار        آ 31
1202  

ذار        آ 13
 البیان إیضاح   2022

  دینار اردني
 مراجعة غیر مدققة

  دینار اردني
 التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة  مراجعة غیر مدققة

 بیان ب –قبل الضریبة  الفترة صافي ربح    448,858 313,770
 تعدیالت لتسویة صافي الربح لصافي التدفق النقدي   
 بنود ال تتطلب تدفقات نقدیة   

 ت الثابتةاستھالك الموجودا  )7(  239,909  281,293
  مؤجلةإطفاء إیرادات  (13) (3,141) (4,292)

 مخصص مكافأة نھایة الخدمة   )14( 65,724 111,737
 فرق ترجمة البیانات المالیة  105,030 65,947

 التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة   
 في الذمم المدینة ) الزیادة (النقص  1,145,326 684,673

 في البضاعةالنقص  (الزیادة)   98,964 (485,440)
 في المصاریف المدفوعة مقدماً واألرصدة المدینة األخرى النقص  (50,526) 9,727

 في الذمم الدائنة  الزیادة(النقص)  216,102 (62,415)
 الزیادة في المصاریف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى  (480,164) 164,194

 تسویة ضریبة الدخل وأخرى  (369,267) (256,788)
 تعویضات مدفوعة للموظفین )14( (38,404) (1,059)

__________ __________   
 صافي التدفقات النقدیة الواردة من األنشطة التشغیلیة  1,378,411 821,347

 التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة   

     ابتةإضافات الموجودات الث )7( (25,927) (50,720)
 أصول ثابتة قید التركیب  (137,855) (360,727)

__________ __________   
 صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة   (163,782) (411,447)

__________  __________    
 التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة   
 بنوك دائنة  552,833 --

 القرض  (212,804) (121,905)
__________  __________     
 (المستخدمة في) األنشطة التمویلیةالواردة من مجموع التدفقات النقدیة   340,029 (121,905)

__________  __________    
 الفترة في النقد والنقد المعادل خالل  الزیادة صافي   1,554,658 287,995

 السنة والنقد المعادل أول رصید النقد   851,244  142,496
__________ __________   

 الفترة رصید النقد والنقد المعادل آخر  )3( 2,405,902 430,491
=========  =========    
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  المساھمة العامة المحدودة شركة بیت جاال لصناعة األدویة

  ة مساھمة عامةشرك
  فلسطین  –بیت جاال 

  المرحلیةإیضاحات حول القوائم المالیة 

  التأسیس وطبیعة النشاط: .1
  15/9/1970تأسست شركة بیت جاال لصناعة األدویة كشركة مساھمة خصوصیة في بیت ج��اال بت��اریخ 

وم��واد ، وغایات الش��ركة تتمث��ل ف��ي ص��ناعة األدوی��ة 14وسجلت في سجل الشركات المساھمة تحت رقم 
التجمی��ل والكیماوی��ات والعالج��ات البیطری��ة والزراعی��ة ومبی��دات الحش��رات وم��واد التنظی��ف واألس��مدة 
الكیماوی����ة وتس����ویقھا وتص����دیرھا وتوزیعھ����ا واس����تیرادھا واالتج����ار بھ����ا. ت����م توقی����ع اتفاقی����ة بت����اریخ 

الش��ركة ف��ي مع شركة سختیان إخوان ومقرھا نابلس بحیث یكون الم��وزع الوحی��د لمنتج��ات  22/4/1998
  محافظات الضفة الغربیة وقطاع غزة.

  تم تحویل الشركة من شركة مساھمة خصوصیة إلى ش��ركة مس��اھمة عام��ة وس��جلت ف��ي س��جل الش��ركات
، وت��م أخ��ذ الموافق��ات الالزم��ة ل��ذلك وت��م إع��ادة ھیكل��ة رأس الم��ال 562601369المس��اھمة تح��ت رق��م 

س��ھم قیم��ة الس��ھم الواح��د دین��ار أردن��ي  10,000,000دین��ار أردن��ي مقس��مة إل��ى  10,000,000لیص��بح 
س��ھم لالكتت��اب الع��ام وذل��ك  4,650,000سھم للمساھمین الح��الین و 5,350,000حیث أصبح رأس المال 

 .3/2/2015استنادا إلى شھادة التسجیل الصادرة عن مراقب الشركات بتاریخ 
  31/12/2021موظفاً كما في  234( 31/3/2022موظفاً كما في  225بلغ عدد الموظفین.(  
 خمن قبل إدارة الشركة بتاری ةلموجزالمرحلیة ا تم اعتماد القوائم المالیة ........  

  
 السیاسات المحاسبیة الھامة: .2

فقا و 2022آذار  31لمنتھیة في  اشھر ة ال�����ثالث ألفترة لموجزالمرحلیة ة الموحدالمالیة ائم القواد اعدإتم    .أ
لمرحلیة المالیة ائم القواال تتضمن  - ."لمرحلیةالمالیة ایر رلتقاا" (34)قم رلي ولدالمحاسبة رالمعیا

تھا مع اءیجب قرولسنویة المالیة ائم القواد المطلوبة العدت االیضاحات والمعلومااكافة ة لموجزا
شھر ل ال�������������������ثالث أعماأنتائج إن كذلك  2022ول الن اكانو 31لسنویة للشركة كما في المالیة ائم القوا
لتي المالیة المتوقعة للسنة النتائج اعلى ا مؤشرورة ال تمثل بالضر  2022آذار  31لمنتھیة في ا

 2022ول الن اكانو 31ستنتھي في 
وفقا ألساس التكلفة التاریخیة ویتم تعدیل ھذا األساس ة  لموجزالمرحلیة اتم إعداد القوائم المالیة  

  بالنسبة لبعض األصول كما ھو موضح أدناه.
  

  اسبیةالتغییرات في السیاسات المح  .ب
متفقة مع تلك التي إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة المرحلیة الموجزة للشركة 

، باستثناء أن الشركة قامت بتطبیق  2021اذار  31المنتھیة في  للفترةاتبعت في إعداد القواتم المالیة 
 : 2020كانون الثاني  1  التعدیالت التالیة اعتبارا من

 
): تعریف  8) ومعیار المحاسبة الدولي رقم ( 1الت على معیار المحاسبة الدولي رقم (تعدی

 "الجوھري"
عرض القوائم المالیة - ) 1أصدر المجلس الدولي للمحاسبة تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (

ألخطاء المحاسبیة السیاسات المحاسبیة والتغییرات في التقدیرات وا- ) 8ومعیار المحاسبة الدولي رقم (
لتوحید تعریف ما ھو "جوھري" ضمن المعاییر كافة وتوضیح جوانب معینة من التعریف. ینص 
التعریف الجدید على أن "المعلومات تعتبر جوھریة إذا نتج عن حذفھا أو إغفالھا أو اخفاءھا، تأثیر 

مالیة لألغراض العامة على بشكل معقول على القرارات التي یتخذھا المستخدمون األساسیون للقوائم ال
 أساس تلك القوائم المالیة، والتي توفر معلومات مالیة محددة حول المنشاة".

 
  للشركة.ة لموجزالمرحلیة الم ینتج أي أثر عن تطبیق ھذه التعدیالت على القوائم المالیة 
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ار التقاریر المالیة الدولي رقم ) ومعی9تعدیل معدالت الفائدة على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (
)7 (  

) ومعبار التقاریر المالیة 9إن تعدیالت معاییر معدالت الفائدة لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم (
) تشمل عدد من عملیات اإلعفاءات التي تنطبق على جمیع عالقات التحوط التي تتأثر 7الدولي رقم (

ائدة. تتأثر عالقة التحوط إذا أدى التعدیل إلى حالة من عدم بشكل مباشر بتعدیل معاییر معدالت الف
التیقن بشأن توقیت و / أو حجم التدفقات النقدیة المستندة إلى المعیار، لبند التحوط أو أداة التحوط. نتیجة 
لھذا التعدیل، قد یكون ھناك عدم تیقن حول توقیت و / أو حجم التدفقات النقدیة المستندة إلى المعیار ، 
لبند التحوط أو أداة التحوط، خالل الفترة السابقة الستبدال معیار معدل الفائدة الحالي بسعر فائدة خالي 

). قد یؤدي ذلك إلى عدم التیقن فیما إذا كانت المعاملة المتوقعة محتملة للغایة وما RFRمن المخاطر (
 إذا كان من المتوقع أن تكون عالقة التحوط فعالة للغایة.

 
 للشركة.ة لموجزالمرحلیة اأي أثر عن تطبیق ھذه التعدیالت على القوائم المالیة  لم ینتج

تخفیضات او تأجیالت اإلیجار  - ) "اإلیجارات" 16تعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (
 COVID 19 –المتعلقة بوباء 

ر تعدیالت على معیار التقاریر بإصدا 2020أیار  28قام المجلس الدولي للمعاییر المحاسبیة بتاریخ 
) "اإلیجارات" والتي تتعلق بتخفیضات او تأجیالت اإلیجار الناتجة عن وباء 16المالیة الدولي رقم (

COVID-19 تمنح ھذه التعدیالت إعفاءات للمستأجر من تطبیق متطلبات معیار التقاریر المالیة .
یجار على تخفیضات او تأجیالت اإلیجار الناتجة ) حول التعدیالت المحاسبیة لعقود اإل16الدولي رقم (

 30، یتعلق ھذا التعدیل بتخفیض لدفعات اإلیجار المستحقة قبل COVID-19بشكل مباشر عن وباء 
. كحل عملي، یجوز للمستأجر اختیار عدم اعتبار تخفیضات او تأجیالت اإلیجار الناتجة 202حزیران |
 ار.كتعدیل على عقد اإلیج COVID-19عن وباء 

 
، مع السماح بالتطبیق المبكر. لم ینتج عن تطبیق 2020حزیران  1تم تطبیق ھذه التعدیالت اعتبارا من 

 لدى الشركة. ةلموجزالمرحلیة ا ھذه التعدیالت أثر جوھري على القوائم المالیة
 

  عد معاییر التقاریر المالیة الدولیة والتفسیرات الجدیدة والتعدیالت الصادرة وغیر النافذة ب
إن المعاییر المالیة الدولیة والتفسیرات الجدیدة والتعدیالت الصادرة وغیر النافذة بعد حتى تاریخ القوائم 

مدرجة أدناه، وستقوم الشركة بتطبیق ھذه التعدیالت ابتداًء من تاریخ التطبیق  ةلموجزالمرحلیة ا المالیة
 االلزامي:

 
 د التأمین) عقو17معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (

یقدم المعیار نموذجاً شامالً لالعتراف والقیاس والعرض واإلیضاحات المتعلقة بعقود التأمین. ویحل ھذا 
عقود التأمین. ینطبق المعیار على جمیع أنواع - ) 4المعیار محل معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (

باشرة وعقود إعادة التأمین (دون النظر عقود التأمین (مثل عقود الحیاة وغیرھا من عقود التأمین الم
للمنشأة المصدرة لعقد التأمین، كما ینطبق على بعض الضمانات واألدوات المالیة التي تحمل خاصیة 

 المشاركة. إن اإلطار العام للمعیار یتضمن استخدام طریقة الرسوم المتغیرة وطریقة توزیع األقساط.
 

مع ارقام المقارنة، مع السماح بالتطبیق  2023كانون الثاني سیتم تطبیق ھذا المعیار اعتبارا من ا 
) ومعیار التقاریر المالیة الدولي 9المبكر شریطة أن المنشاة طبقت معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (

 ).17) قبل أو مع تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (15رقم (
 
  

 ): تصنیف المطلوبات المتداولة مقابل غیر المتداولة1قم (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي ر
) 69بإصدار تعدیالت على فقرات ( 2020قام المجلس الدولي للمعاییر المحاسبیة خالل كانون الثاني 

) لتحدید متطلبات تصنیف المطلوبات المتداولة مقابل غیر 1) من معیار المحاسبة الدولي رقم (76الى (
 التعدیالت: المتداولة، توضح ھذه

 
 تعریف الحق لتأجیل التسویة، - 
 الحق لتأجیل التسویة یجب أن یكون موجود عند تاریخ إعداد القوائم المالیة، - 
 إن التصنیف ال یتأثر باحتمالیة المنشأة ممارسة حقھا في التأجیل، - 
لكیة عند اذ وفي حال كانت المشتقات المتضمنة في المطلوبات القابلة للتحویل في حد ذاتھا أداة حقوق م - 

 ال تؤثر شروط المطلوبات على تصنیفھا.
 

 .2023كانون الثاني  1سیتم تطبیق التعدیالت بأثر رجعي اعتبارا من 
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تعدیالت على معیار  - الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصل من البیع قبل االستخدام المعني 
 )16المحاسبیة الدولي رقم (

بإصدار تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  2020اسبیة خالل أیار قام المجلس الدولي للمعاییر المح
) الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصل من البیع قبل االستخدام المعني والذي یمنع 16رقم (

المنشئات من تخفیض كلفة الممتلكات واآلالت والمعدات بقیمة المبالغ المتحصلة من بیع منتج تم إنتاجھ 
ل إحضار األصل إلى الموقع وتجھیزه للحالة الالزمة للعمل بالطریقة المقصودة التي في الفترة خال

تحددھا اإلدارة. وفقا لذلك یجب على المنشاة االعتراف بالمبالغ المتحصلة من بیع ھذه المنتجات وتكلفة 
 إنتاجھا في األرباح أو الخسائر.

 
على بنود الممتلكات واآلالت  2022الثاني كانون  1سیتم تطبیق التعدیالت بأثر رجعي اعتباراً من 
المالیة التي ول فترة مالیة تم عرضھا في السنة/ الفترة والمعدات والتي تم البدء باستخدامھا في بدایة ا

 تطبق فیھا التعدیالت للمرة األولى.
 

 كة.للشر ةلموجزالمرحلیة ا من غیر المتوقع أن یكون للتعدیالت أثر جوھري على القوائم المالیة
 

 )37تعدیالت على معار المحاسبة الدولي رقم (- كلفة التزامات العقود - العقود الخاسرة 
، بإصدار تعدیالت على معیار المحاسبة 2020قام المجلس الدولي للمعاییر المحاسبیة خالل أیار 

تقییم ما إذا  ) والتي تحدد التكالیف التي یجب على المنشأة أن تأخذھا بعین االعتبار عند37الدولي رقم (
 كان العقد خاسراً أو سینتج عنھ خسارة.

تطبق التعدیالت طریقة "التكلفة المباشرة". إن التكالیف المباشرة المتعلقة بعقود بیع البضائع أو 
 الخدمات تتضمن كال من التكالیف اإلضافیة والتكالیف الموزعة المتعلقة بأنشطة العقد بشكل مباشر.

 
داریة والعمومیة بالعقود بشكل مباشر ولذلك یتم استبعادھا إال إذا تم تحمیلھا الى ال تتعلق المصاریف اإل

 الطرف االخر بموجب شروط العقد.
 

. تطبق ھذه التعدیالت على العقود التي لم یتم 2022كانون الثاني  1سیتم تطبیق التعدیالت اعتبارا من 
  یة التي تطبق فیھا التعدیالت للمرة األولى. المال / الفترةالوفاء بجمیع شروطھا كما في بدایة السنة

 للشركة. ةلموجزالمرحلیة ا من غیر المتوقع أن یكون للتعدیالت أثر جوھري على القوائم المالیة
 
  

" إللغاء االعتراف % 10اختبار " - ) األدوات المالیة 9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (
  بالمطلوبات المالیة 

، أصدر 2020- 2018على معالجة معاییر التقاریر المالیة الدولیة لألعوام من  كجزء من التحسینات
). یوضح التعدیل 9مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیال على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (

أو الرسوم التي تأخذھا الشركة بعین االعتبار عند تقییم ما إذا كانت شروط المطلوبات المالیة الجدیدة 
المعدلة تختلف اختالفا جوھریا عن شروط المطلوبات المالیة األصلیة. تشمل ھذه الرسوم فقط تلك 
المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض والمقرض، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل 

 المقترض أو المقرض نیابة عن اآلخر.
 

/ ت المالیة التي یتم تعدیلھا أو تبادلھا في أو بعد بدایة السنةتقوم الشركة بتطبیق التعدیل على المطلوبا
 المالیة التي تطبق فیھا الشركة التعدیل. الفترة

 
 ، مع السماح بالتطبیق المبكر.2022كانون الثاني  1سیتم تطبیق ھذه التعدیالت اعتبارا من 

 
 الشركة. ةلموجزالمرحلیة ا من غیر المتوقع أن یكون للتعدیالت أثر جوھري على القوائم المالیة

  
  األسس والتقدیرات   .ت

وفقاً لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة یتطلب استخدام عدة  ةلموجزالمرحلیة ا إن إعداد القوائم المالیة
تقدیرات وإفتراضات محاسبیة تؤثر على مبالغ اإلیرادات والمصاریف والموجودات والمطلوبات 

ي تاریخ القوائم المالیة. نظراً الستخدام ھذه التقدیرات وعرض اإللتزامات المحتملة كما ف
واإلفتراضات، قد تختلف النتائج الفعلیة عن التقدیرات، وقد یستدعي ذلك تعدیل القیم الدفتریة 

  للموجودات أو المطلوبات في المستقبل.
  فیما یلي تفاصیل اإلجتھادات الجوھریة التي قامت بھا الشركة:
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  موجودات غیر ملموسة
یتم اطفاء موجودات غیر ملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على العمر االنتاجي المقدر. ویتم مراجعة 

  فترة اإلطفاء مع العمر االنتاجي المحدد في نھایة كل عام. 
  وفي حالة وجود تغیرات في المعاملة المحاسبیة یتم اعتبارھا على أنھا تغیرات في التقدیرات المحاسبیة.

  اریفتحقق المص
 یتم قید المصاریف عند حدوثھا وفقاً لمبدأ االستحقاق. 

  المدینة: التجاریةالذمم 
تظھر الذمم التجاریة المدینة بقیمة الفواتیر (المطالبات) مطروحا منھا أي مخصص للذمم المدینة 

  المشكوك في تحصیلھا.
  لیتھا للتحصیل.یتم أخذ مخصص للذمم المشكوك في تحصیلھا عندما یتوفر مؤشر على عدم قاب

  یتم شطب الذمم المدینة في نفس الفترة التي یثبت فیھا عدم قابلیتھا للتحصیل.
  الذمم المدینة األخرى:

  یتم أخذ مخصص للذمم المدینة المشكوك في تحصیلھا عندما یتوفر مؤشر على عدم قابلیتھا للتحصیل.
  بلیتھا للتحصیل.یتم شطب الذمم المدینة في نفس الفترة التي یثبت فیھا عدم قا

  ذمم دائنة ومستحقات
یتم إثبات المطلوبات للمبالغ مستحقة السداد في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت 

  أو لم تتم المطالبة بھا من قبل المورد.
  المخزون (البضاعة الجاھزة):

ً إلیھا نسبة من المصاریف یتم إظھار البضاعة الجاھزة بالتكلفة على أساس تكلفة المواد ال  .أ خام مضافا
  الصناعیة ویتم تحدید التكلفة باستخدام طریقة الوارد أوالً صادر أوالً.

  یقیّم المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل.  .ب
تشمل تكلفة المخزون كافة تكالیف الشراء وتكالیف التحویل والتكالیف األخرى المتكبدة في سبیل   .ج

  ضار المخزون ووضعھ في حالتھ ومكانھ الحالیین.إح
یتم تعریف صافي القیمة العادلة للتحقق بأنھا السعر المقدر للبیع في سیاق النشاط العادي مطروحاً منھ   .د

 التكالیف الضروریة إلتمام عملیة البیع.
  المواد الخام ومواد التعبئة:

لتكلف��ة الفعلی��ة أو الس��وق أیھم��ا أق��ل، وی��تم تحدی��د ی��تم إظھ��ار البض��اعة م��ن الم��واد الخ��ام وم��واد التعبئ��ة با
  التكلفة باستخدام طریقة الوارد أوالً صادر أوالً.

  البضاعة تحت التصنیع:
یتم تقییم البض��اعة تح��ت التص��نیع بس��عر تكلف��ة الم��واد الخ��ام وم��واد التعبئ��ة المس��تعملة مض��افاً إلیھ��ا أج��ور 

  قارنة مع نسبة تمام الصنع لھذه البضاعة.التشغیل المباشرة ونسبة من المصاریف الصناعیة م
  واآلالت والمعدات:  الممتلكات

ً  بالتكلفةیتم تسجیل الممتلكات واآلالت والمعدات  منھا أي استھالك متراكم وأیة خسائر  مطروحا
  متراكمة النخفاض القیمة، وال یتم احتساب استھالك على األراضي.

الك الممتلكات واآلالت والمعدات على مدى عمرھا تستخدم الشركة طریقة القسط الثابت في استھ
 اإلنتاجي باستخدام النسب السنویة التالیة: 

  %20 -  %2  االبنیة
  %33 -  %7  ماكینات وآالت

  %50 - %7  أجھــزة وادوات مخبریة 
  %30 -  %6  األثاث المكتبي

  %50 -  %7  أجھزة تكییف وتھویة
  %30 -  %10  أجھزة كمبیوتر

  %15  السیارات
  %30 -  %7  رىأخ
 

یتم دراسة تدني القیمة الدفتریة للممتلكات واآلالت والمعدات عند وجود أحداث أو تغیرات في الظروف 
تشیر إلى عدم توافر إمكانیة استرداد قیمتھا الدفتریة. عند وجود أحد ھذه األدلة وعندما تزید القیمة 

الدفتریة للقیمة المتوقع استردادھا وھي القیمة  الدفتریة عن القیمة المتوقع استردادھا، یتم تخفیض القیمة
  العادلة بعد تنزیل مصاریف البیع أو "القیمة في االستخدام"، أیھما أعلى. 

 
یتم احتساب ورسملة التكالیف المتكبدة الستبدال مكونات اآلالت والمعدات التي یتم التعامل معھا بشكل 

ستبدل. یتم رسملة النفقات األخرى الالحقة فقط عند منفصل، كما یتم شطب القیمة الدفتریة ألي جزء م
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زیادة المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتعلقة باآلالت والمعدات. یتم إثبات جمیع النفقات األخرى في 
  .المرحلیة الموجزة قائمة الدخل

  
  :المخصصات

ناتج عن حدث سابق یتم االعتراف بمبلغ المخصص عندما یكون على الشركة التزام قانوني أو متوقع 
  على أن تكون كلفة تسویة االلتزام محتملھ ویمكن قیاسھا بموثوقیة.

  :التطویر
تق���وم اإلدارة بقی���د اإلنف���اق عل���ى التط���ویر والمدفوع���ة لجھ���ات خارجی���ة للقی���ام بدراس���ات كیماوی���ة تتعل���ق 

ولی��ة للتق��اریر بأصناف جدیدة سوف یتم إنتاجھا وطرحھا في السوق كأصل غیر ملموس وفقاً للمع��اییر الد
س��نویاً ونتیج��ة فش��ل تل��ك الدراس��ة ت��م  %20المالیة، ویتم إطفاء اإلنفاق على التطویر بنسبة ثابت��ة وبمع��دل 

  .المرحلیة الموجزة وقفھا وإقفال الرصید في قائمة الدخل
  

 مكافأة نھایة الخدمة: مخصص
قانونی��ة والتعاقدی��ة الخاص��ة یتم احتساب مخص��ص مكاف��أة نھای��ة الخدم��ة للم��وظفین لمواجھ��ة االلتزام��ات ال

  بنھایة خدمة الموظفین عن فترة الخدمة المتراكمة، وقد تم احتساب ھذه المكافأة كما یلي:
 ثلث الراتب الشھري للموظفین الذین امضوا أقل من خمس سنوات في العمل  - 
  مل سنوات في الع 10ثلثا الراتب الشھري للموظفین الذین امضوا أكثر من خمس سنوات وأقل من  - 
 راتب شھر كامل للموظفین الذین امضوا أكثر من عشر سنوات في العمل. - 
عل��ى لس��نویة الت��ي یتقاض��ونھا خ��ال الس��نة/ الفت��رة م��وظفي الدعای��ة ی��تم اض��افة متوس��ط العم��والت ا - 

  الراتب الشھري. 
  

  ضریبة الدخل:
نین واألنظم��ة تس��تخدم الش��ركة طریق��ة تق��دیرات معین��ة لتحدی��د احتس��اب ض��ریبة ال��دخل وذل��ك وفق��ا للق��وا

) وتعتق��د إدارة الش��ركة ب��ان ھ��ذه التق��دیرات 12المعم��ول بھ��ا ف��ي أراض��ي دول��ة فلس��طین (إیض��اح رق��م 
  واالقتراحات معقولة.

  االحتیاطي القانوني واالحتیاطي االختیاري:
  10وإلى النظام الداخلي للش��ركة، یج��ب اقتط��اع  1964لسنة  12استناداً إلى قانون الشركات رقم% 

ألرباح السنویة احتیاطي إجباري (قانوني)، وال یج��وز وق��ف ھ��ذا االقتط��اع قب��ل أن یبل��غ من صافي ا
مجموع المب��الغ المتجمع��ة لھ��ذا الحس��اب م��ا یع��ادل نص��ف رأس م��ال الش��ركة حس��ب النظ��ام ال��داخلي 

  للشركة ویجب وقف ھذا االقتطاع متى بلغ رصید االحتیاطي اإلجباري رأس مال الشركة.
 بن��اًء عل��ى اقت��راح مجل��س اإلدارة أن تق��وم باقتط��اع ج��زء م��ن األرب��اح الص��افیة  ویجوز للھیئة العامة

م��ن األرب��اح الص��افیة لتل��ك  %20بحساب احتیاطي اختیاري على أال یزید المبلغ المقرر س��نویاً ع��ن 
وعلى أال یتجاوز مجم��وع المب��الغ المقتطع��ة ف��ي حس��اب االحتی��اطي االختی��اري نص��ف  / الفترةالسنة

  .رأس مال الشركة
  باإلیرادات: االعتراف

  تتحقق اإلیرادات من المبیعات عند انتقال أخطار ومنافع الملكیة للعمیل وت��وفیر إمكانی��ة تحدی��د مبل��غ
اإلی��راد بش��كل موض��وعي م��ع ع��دم االحتف��اظ بعالق��ات إداری��ة مس��تمرة إل��ى الح��د الم��رتبط بوج��ود 

  الملكیة وال بالرقابة الفعالة على البضائع المباعة.
 كة ببی��ع منتجاتھ��ا إل��ى أس��واق التص��دیر وإل��ى األط��راف ذات العالق��ة (ش��ركة س��ختیان تق��وم الش��ر

ب  - 4(إیض��احي  %12.5إخوان) كموزع وحید للشركة على أساس سعر البیع مطروحاً من��ھ نس��بة 
 ب). - 17و

  
  إلى عملة أخرى غیر العملة الوظیفیة: ةلموجزالمرحلیة اترجمة القوائم المالیة 

م��ن الش��یقل الجدی��د إل��ى ال��دینار األردن��ي المرحلی��ة الم��وجزة للش��ركة لھ��ذه الفت��رة تم ترجمة القوائم المالی��ة 
 حسب األسس التالیة:

ت��م ترجم��ة الموج��ودات والمطلوب��ات المتداول��ة وأص��ول ثابت��ة قی��د التركی��ب م��ن الش��یقل الجدی��د إل��ى   .أ
ش��یقل جدی��د  4.48وذل��ك بس��عر  31/3/2022الدینار األردني بموج��ب أس��عار الص��رف الس��ائدة ف��ي 

ش��یقل لك��ل  4.51باستثناء بضاعة آخر المدة تم تقییمھ��ا عل��ى متوس��ط الس��عر  لكل دینار أردني واحد
  .دینار أردني

تم إظھار رصید أول المدة للموجودات الثابتة بالدینار األردني حسب م��ا ظھ��رت ف��ي الق��وائم المالی��ة   .ب
  .2021لسنة 

 4.48وھ��و  31/3/2022ة حس��ب س��عر الص��رف الس��ائد بت��اریخ تم إظھ��ار إض��افات األص��ول الثابت��  .ج
  شیقل جدید لكل دینار أردني واحد.

ك��انون األول  31تم إظھار أرق��ام المقارن��ة وھ��ي الق��وائم المالی��ة الص��ادرة بال��دینار األردن��ي كم��ا ف��ي   .د
 .2021بموجب أسعار الصرف التي استخدمت في عام  2021
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حسب متوسط أسعار الصرف  31/3/2022وحتى  1/1/2022من تم ترجمة بیانات قائمة الدخل للفترة 
  .شیقل جدید لكل دینار 4.51الصادرة من سلطة النقد الفلسطینیة وھي  2022 فترةخالل 

  
  التدفق النقدي:

 المرحلیة الموجزة النقدي اتتم اعتماد الطریقة غیر المباشرة في إعداد قائمة التدفق.  
 بند النقد والنقد المع��ادل م��ن النق��د ف��ي الص��ندوق والحس��ابات  من أجل أغراض التدفق النقدي، یتكون

الجاریة والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالیة والت��ي تس��تحق خ��الل فت��رة ثالث��ة أش��ھر م��ن ت��اریخ 
مطروحاً منھا المطلوب للبنوك الدائنة وأوراق ال��دفع الت��ي تس��تحق ة  لموجزالمرحلیة االقوائم المالیة 

 خالل ثالثة أشھر.
 

  الربح لكل سھم 
العائد إلى حملة األسھم  الفترةیتم احتساب النصیب األساسي للسھم في األرباح من خالل قسمة ربح 

  . / الفترةالعادیة للشركة على المعدل المرجح لعدد األسھم العادیة خالل العام
العادیة للشركة العائد إلى حملة األسھم  الفترةیتم احتساب الربح المخفض للسھم من خالل قسمة ربح 

(بعد طرح الفوائد المتعلقة باألسھم الممتازة القابلة للتحویل) على المعدل المرجح لعدد األسھم العادیة 
ً إلیھ المعدل المرجح لعدد األسھم العادیة التي كان یجب إصدارھا فیما لو تم تحویل  خالل العام مضافا

  األسھم القابلة للتحویل إلى أسھم عادیة. 
  

  النقد المعادل:النقد و .3
  یتألف ھذا البند مما یلي:

كانون االول  31
2021  

اذار          31
2022    

دینار أردني 
  مدققة

دینار أردني 
مراجعة غیر 

    مدققة
  نقد بالصندوق 1,871 656

 دوالر   –نقد لدى البنوك  756,520 253,571
  دینار –نقد لدى البنوك  3,108 621

  شیقل جدید –البنوك نقد لدى  392,603 205,411
  یورو   –نقد لدى البنوك  33,246 136,613

__________ __________   
  مجموع النقد بالصندوق ولدى البنوك 1,187,348 596,872

__________ __________   
  الحالیةالفترة  أشھر من نھایة 3شیكات برسم التحصیل تستحق خالل  1,651,278 707,101

  الحالیةالفترة أشھر من نھایة  3شیكات صادرة آجلة تستحق خالل  (432,724) (452,729)
__________  __________    

  اإلجمالي  2,405,902  851,244
========= =========   

 
  الذمم المدینة بالصافي: .4

  یتألف ھذا البند مما یلي:  .أ
كانون االول  31

2021  
اذار          31

2022    
دینار أردني 

  مدققة
دني دینار أر

مراجعة غیر 
    مدققة

 ذمم تجاریة (أطراف ذات عالقة ) 3,920,152 5,068,321

  ذمم تجاریة اخرى  31,638 29,329
__________ __________   

 المجمـوع 3,951,790 5,097,650
  : مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھایطرح (29,339) (29,873)

__________ __________   
  الصافي  3,922,451  5,067,777

=========  =========    
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تعتبر شركة سختیان أخوان الموزع الوحید لمنتجات شركة بیت ج��اال لص��ناعة األدوی��ة بموج��ب االتفاقی��ة   .ب
  المبرمة بین الطرفین. ومن بین بنود ھذه االتفاقیة ما یلي:

  ف���ي تعتب���ر ش���ركة س���ختیان إخ���وان الم���وزع الوحی���د لمنتج���ات ش���ركة بی���ت ج���اال لص���ناعة األدوی���ة
 محافظات الضفة الغربیة وشركة نضال سختیان في قطاع غزة. 

  لش��ركة س��ختیان أخ��وان ح��ق دخ��ول عط��اءات وزارة الص��حة وعط��اءات الخ��دمات الطبی��ة العس��كریة
 والعطاءات التابعة للمؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة.

  مقاب��ل  م��ن إجم��الي قیم��ة الف��اتورة وذل��ك %12.5تحص��ل ش��ركة س��ختیان أخ��وان عل��ى نس��بة خص��م
 جمیع المبیعات للسوق المحلي والعروض والعطاءات.

  مصاریف ورواتب وعموالت رجال الدعایة والعینات الطبیة المجانیة تحم��ل عل��ى ش��ركة بی��ت ج��اال
 لصناعة األدویة.

  سیاس���ات البی���ع لش���ركة س���ختیان إخ���وان والمتعلق���ة بمنتج���ات ش���ركة بی���ت ج���اال لص���ناعة األدوی���ة
ر ونسبة البونص ی��تم تحدی��دھا ب��التوافق م��ا ب��ین إدارة ش��ركة بی��ت ج��اال وخصوصاً بما یتعلق باألسعا

 لصناعة األدویة وإدارة شركة سختیان إخوان.
 

  البضاعة: .5
  یتألف ھذا البند مما یلي:

كانون االول  31
2021  

 اذار    31
      2022    

 دینار أردني
  مدققة 

 دینار أردني
    مراجعة غیر مدققة 

  اد خاممو 1,526,765 1,594,729
  مواد تعبئة 814,493 838,904
  بضاعة تحت التصنیع 84,111 172,244
  أدویة، تجمیل –بضاعة جاھزة  501,906 471,364
  مخزون مواد البحث والتطویر 16,875 24,005
  االعتمادات المستندیة  115,184 57,052

__________ __________   
  المجموع 3,059,334 3,158,298

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

  المصاریف المدفوعة مقدماً واألرصدة المدینة األخرى: .6
  یتألف ھذا البند مما یلي:  .أ

كانون االول  31
2021  

 اذار  31
2022    

 دینار أردني
  مدققة

 دینار أردني
مراجعة غیر 

    مدققة
  مصاریف مدفوعة مقدماً  141,662 113,808

  ذمم وسلف موظفین 32,058 9,505
  ینات مستردةتأم 7,906 7,749
  ب  –ذمم مدینة أخرى  2,088 2,126

__________ __________   
  المجموع 183,714 133,188

=========  =========    
دین��ار أردن��ي یمث��ل م��ا ت��م دفع��ھ م��ن أج��ل تأس��یس ش��ركة  1,723ضمن الذمم المدینة األخرى مبل��غ یع��ادل   .ب

  لبیع منتجات الشركة.بیت جاال في بولندا ألغراض الدخول إلى أسواق التصدیر 
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  الموجودات الثابتة: .7
 یتألف ھذا البند مما یلي:  .أ

 المجموع 
  أجھزة كمبیوتر  السیارات  أخرى

أجھزة تكییف 
  األثاث المكتبي  وتھویة

أجھــزة وادوات 
    األرض واالبنیة   ماكینات وآالت  مخبریة 

  البیان دینار أردني دینار أردني دینار أردني أردني دینار دینار أردني دینار أردني دینار أردني دینار أردني دینار أردني

19,716,452 516,619 62,241 262,597 2,519,418 289,827 2,269,868 7,677,194 6,118,688 
الرصید كما في 

31/12/2021 
 إضافات  9,573 -- 9,100 1,491 -- 1,200 -- 4,563 25,927

_________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
 

19,742,379 521,182 62,241 263,797 2,519,418 291,318 2,278,968 7,677,194 6,128,261 
الرصید كما في 

31/3/2022 
_________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

 

         
 االستھالك المتراكم

(10,411,234) (378,116) (37,751) (219,434) (1,792,571) (245,772) (1,820,155) (4,037,316) (1,880,119) 
الرصید كما في 

31/12/2021 
 إضافات  (43,080) (108,473) (33,952) (3,218) (34,666) (6,612) (2,754) (7,154) (239,909)

_________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
 

(10,651,143) (385,270) (40,505) (226,046) (1,827,237) (248,990) (1,854,107) (4,145,789) (1,923,199) 
الرصید كما في 

31/3/2022  
_________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

 

         
صافي القیمة الدفتریة 

 مراجعة غیر مدققة)(
9,091,236 135,912 21,736 37,751 692,181 42,328 424,861 3,531,405 4,205,062 31/3/2022 

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

(مدققة)  4,238,569 3,639,878 449,713 44,055 726,847 43,163 24,490 138,503 9,305,218 31/12/2021 
=========  ========  ========  ========  ========  ========  =======  =========  ========   

 .9إیضاح  –المتناقص الممنوح للشركة  إن األراضي والمباني المقامة علیھا مرھونة لصالح البنك العربي مقابل القرض  .ب
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  موجودات غیر ملموسة وأصول ثابتة قید التركیب: .8
  یتألف ھذا البند مما یلي:

كانون االول  31
2021  

 ذارآ  31
2022    

 دینار أردني
  مدققة

 دینار أردني
مراجعة غیر 

    مدققة
  االنشاءات وخطوط إنتاج قید التنفیذ 736,642 598,787

__________ __________ 
  

  المجموع 736,642 598,787
=========  =========    

 

  بنوك دائنة: .9
  یتألف ھذا البند مما یلي:  .أ

كانون االول  31
2021  

 ذارآ  31
2022    

 دینار أردني
  مدققة

 دینار أردني
مراجعة غیر 

    مدققة
  جاري مدین 2,078,479 1,525,646

__________ __________   
  المجموع 2,078,479 1,525,646

=========  =========    
دوالر أمریك��ي  3,000,000دین��ار أردن��ي أرص��دة حس��اب الج��اري م��دین الممن��وح للش��ركة بس��قف  2,078,479یمث��ل مبل��غ   .ب

 865,000شیقل جدی��د م��ن البن��ك العرب��ي بض��مان رھ��ن عق��اري م��ن الدرج��ة األول��ى قیم��ة س��ند ال��رھن  3,000,000وسقف 
ردن��ي م��ن الدرج��ة الثانی��ة باألض��افة ال��ى بولیص��ة ت��أمین ش��امل عل��ى موج��ودات المص��نع دین��ار أ 1,383,000دینار أردني و

س��نویا  %3.5وبح��د أدن��ى  MLس��نویا+  %3دوالر أمریكي مجی��رة لص��الح البن��ك العرب��ي، بس��عر فائ��دة  9,615,000بقیمة 
ً  %5.5وبحد أدنى   Prime Lending Rateسنویا+  %3.9وبدون عمولة، وسعر فائدة الشیكل   .سنویا

 
 القرض: .10

  یتألف ھذا البند مما یلي:  .أ
كانون االول  31

2021  
 ذارآ  31

2022    
 دینار أردني

  مدققة
 دینار أردني

مراجعة غیر 
    مدققة

  ب، ج –أقساط قرض قصیرة األجل  451,733 647,181
  ب، ج –أقساط قرض طویلة األجل  1,133,989 1,151,345

__________ __________   
  المجموع 1,585,722 1,798,526
========  =======    

 
م��ن كلف��ة ش��راء  %65لغای��ة تموی��ل م��ا نس��بتھ  4/9/2014ی��ورو بت��اریخ  2,000,000حص��لت الش��ركة عل��ى ق��رض بمبل��غ   .ب

ی��ورو  3,100,000وتركیب خطوط إنتاج جدیدة لقطرات العیون واالنبوالت واألدویة المعقمة بكلف��ة إجمالی��ة متوقع��ة بمبل��غ 
یورو تسدید اعتم��اد األجھ��زة والمع��دات بمش��روع قط��رات العی��ون  1,800,000العربي على دفعات وتصرف من قبل البنك 

ی��ورو بموج��ب ح��واالت لم��وردین  200,000س��نویاً ودفع��ات  %1.25واألدوی��ة المعقم��ة عن��د ورود المس��تندات وبعمول��ة 
وت��دفع ش��ھریاً ب��دون عمول��ة ویس��دد الیبور شھر للیورو تحتسب على أساس الرصید الی��ومي  2.5داخلیین وخارجیین، بفائدة 

ی��ورو  33,353ی��ورو باس��تثناء القس��ط األخی��ر بمبل��غ  33,333قس��ط ش��ھري متت��الي ومتس��اوي بقیم��ة  60الق��رض بموج��ب 
، وق��د ت��م الحق��ا تع��دیل اتفاقی��ة 1/4/2016وتضاف قیمة الفوائد المدینة على األقساط الشھریة على أن یكون تاریخ أول قسط 

  .2022وینتھي أخر قسط في شھر أب   1/2/2017یخ أول قسط للقرض اعتبارا من القرض بحیث أصبح تار
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بس��عر فائ��دة الیب��ور ش��ھر للی��ورو +ھ��امش فائ��دة  21/5/2017ی��ورو بت��اریخ  2,700,000حصلت الشركة على قرض بمبلغ   .ج

 60الق��رض بموج��ب  لسعر الفائدة بحیث ال یقل سعر الالیبور للیورو ع��ن ص��فر ویس��دد % 3.5وبحد أدنى  % 2.75بنسبة 
ش��ھرا م��ن ت��اریخ  18ی��ورو ویس��تحق القس��ط األول بع��د انتھ��اء فت��رة الس��حب ( 45,000قسط شھري متتالي ومتساوي بقیم��ة 

  أشھر من تاریخ السحب) وتضاف قیمة الفوائد المدینة على األقساط الشھریة. 6توقیع العقود وفترة سماح 
مالی��ة لتوس��عة المص��نع وتحس��ین وتط��ویر خط��وط اإلنت��اج المق��درة بمبل��غ م��ن الكلف��ة اإلج %90یس��تخدم ھ��ذا الق��رض ف��ي تموی��ل 

  یورو. 3,000,000
 اإلبقاء على كافة الضمانات المقدمة من الشركة لصالح العمیل وھ��ي رھ��ن عق��اري م��ن الدرج��ة الضمانات على القرض :

انی��ة باإلض��افة إل��ى بولیص��ة دین��ار أردن��ي م��ن الدرج��ة الث 1,383,000دینار أردن��ي و 865,000األولى قیمة سند الرھن 
 دوالر أمریكي مجیرة لصالح البنك العربي.  9,615,000تأمین شامل على موجودات المصنع بقیمة 

  
  

  المصاریف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى: .11
  یتألف ھذا البند مما یلي:

كانون االول  31
2021  

 اذار  31
2022    

 دینار أردني
  مدققة

 دینار أردني
ر مراجعة غی

    مدققة
  اجازات مستحقة 23,313 23,737

  مصاریف مستحقة  459,005 397,955
  ذمم موظفین  196,739 27,988

  مستحقات للمساھمین عن توزیعات أرباح 12,886 646,181
  ضریبة القیمة المضافة 24,804 101,173

  ذمم دائنة أخرى 127 4
__________ __________   

  وعالمجم 716,874 1,197,038
=========  =========    

  
  مخصص ضریبة الدخل: .12

  یتألف ھذا البند مما یلي:  .أ
كانون االول  31

2021  
 اذار  31

2022    
 دینار أردني

  مدققة
 دینار أردني

مراجعة غیر 
    مدققة

 سلفیات ضریبة الدخل (689,434) (531,515)

__________ __________ 
  

  لسلفیات ضریبة الدخ (689,434) (531,515)
  رصید ضریبة الدخل اول المدة 254,106 285,730
 وفر ضریبي نتیجة الدفع المبكر 11,719 10,340

  ب –الحالیة  للفترة/السنةمخصص الضرائب  69,605 181,103
__________ __________   

  مخصص ضریبة الدخل 335,430 477,173
__________ __________   

  المجموع  (354,004)  (54,342)
=========  =========    

 
یتم احتساب مخصص ضریبة الدخل من قبل إدارة الشركة على األرباح الص��افیة للس��نة الحالی��ة حس��ب ق��انون ض��ریبة ال��دخل   .ب

الساري فلسطین، وقد حصلت الشركة على إعفاء ضریبي بموجب ق��انون تش��جیع االس��تثمار حی��ث أص��بحت تخض��ع لض��ریبة 
وت��م احتس��اب  %15وت��م احتس��اب الض��ریبة بنس��بة  1/1/2007س��نوات ابت��داًء م��ن  8دة من الض��ریبة المق��درة لم�� %50بنسبة 

م��ن الض��ریبة المق��درة وبت��اریخ  %50لحصول الشركة عل��ى إعف��اء اس��تثماري بنس��بة  %50الضریبة المستحقة للشركة بواقع 
 5ال��دخل للمش��روع ولم��دة  حصلت الشركة على كتاب من الھیئة العامة لالستثمار بتمدید اإلعف��اء م��ن ض��ریبة 22/11/2007

 . 31/12/2020سنوات أخرى وذلك حتى نھایة 
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 تسویة صافي الربح المحاسبي مع الربح الضریبي

كانون االول  31
2021  

 ذارآ  31
2022    

 دینار أردني
  مدققة

 دینار أردني
مراجعة غیر 

    مدققة
  ربح الفترة/السنة 448,858 1,052,197

  ھایة الخدمة الغیر مدفوعة للفترة/للسنةیضاف: مخصص ن 65,724 259,821
  یطرح: مخصص نھایة الخدمة المدفوعة خالل السنة/ الفترة (38,404) (94,324)
  یطرح صافي الوفر الضریبي نتیجة الدفع المبكر للسلفیات (11,719) (10,340)

_________ _________   
  الربح الخاضع للضریبة للفترة/للسنة 464,459  1,207,354

_________ _________   
  الضریبة للفترة/للسنة 69,605 181,103

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

 
  إیرادات مؤجلة بعد اإلطفاء: .13

  یتألف ھذا البند مما یلي:

  2021كانون االول  31
 ذارآ  31

2022    
 دینار أردني

  مدققة
 دینار أردني

مراجعة غیر 
    مدققة

  مؤجلةإجمالي اإلیرادات ال 539,200 539,200
  مجموع اإلطفاء حتى نھایة السنة/ الفترة المالیة (516,587) (513,446)

_________ _________   
  المجموع 22,613 25,754

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

 
  مخصص مكافأة نھایة الخدمة: .14

  یتألف ھذا البند مما یلي:
كانون االول  31

2021  
 ذارآ  31

2022    
 دینار أردني

  مدققة
 أردنيدینار 

    مراجعة غیر مدققة
  رصید أول السنة 986,934 821,437
  المقید على المصاریف 65,724 259,821
  مدفوعات خالل السنة/ الفترة (38,404) (94,324)

________ ________   
  المجموع 1,014,254 986,934

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

 
 رأس المال: .15

ة إلى شركة مساھمة عامة وتم أخذ الموافق��ات الالزم��ة ل��ذلك وت��م إع��ادة ھیكل��ة تم تحویل الشركة من شركة مساھمة خصوصی - 
سھم قیمة السھم الواح��د دین��ار أردن��ي حی��ث أص��بح  10,000,000دینار أردني مقسمة إلى  10,000,000رأس المال لیصبح 

ا إل��ى ش��ھادة التس��جیل س��ھم لالكتت��اب الع��ام وذل��ك اس��تناد 4,650,000س��ھم للمس��اھمین الح��الین و 5,350,000رأس الم��ال 
 .11/6/2013الصادرة عن مراقب الشركات بتاریخ 
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 شیقل جدید موضح كما یلي: 38,711,051ملیون دینار أردني ما یعادل  7وقد بلغ إجمالي رأس المال المدفوع  - 
  دینار أردني  
 __________ 

 7,000,000  2022اذار   31الرصید في 

  =========  

  7,000,000  2021نون األول كا 31الرصید في 

  =========  
 

  االحتیاطي القانوني واالحتیاطي االختیاري: .16
م��ن ص��افي األرب��اح  %10وإل��ى النظ��ام ال��داخلي للش��ركة، یج��ب اقتط��اع  1964لس��نة  12اس��تناداً إل��ى ق��انون الش��ركات رق��م  - 

م��وع المب��الغ المتجمع��ة لھ��ذا الحس��اب م��ا السنویة احتیاطي إجب��اري (ق��انوني)، وال یج��وز وق��ف ھ��ذا االقتط��اع قب��ل أن یبل��غ مج
یع��ادل نص��ف رأس م��ال الش��ركة حس��ب النظ��ام ال��داخلي للش��ركة ویج��ب وق��ف ھ��ذا االقتط��اع مت��ى بل��غ رص��ید االحتی��اطي 

  اإلجباري رأس مال الشركة.
اطي اختی��اري ویجوز للھیئة العامة بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تقوم باقتطاع ج��زء م��ن األرب��اح الص��افیة بحس��اب احتی�� - 

وعل��ى أال یتج��اوز مجم��وع المب��الغ  / الفت��رةم��ن األرب��اح الص��افیة لتل��ك الس��نة %20عل��ى أال یزی��د المبل��غ المق��رر س��نویاً ع��ن 
 المقتطعة في حساب االحتیاطي االختیاري نصف رأس مال الشركة.

  
  المبیعات: .17

 مبیعات الشركة موزعة على السوق المحلي والتصدیر:  .أ
  اذار 31

 2021  
 اراذ  31

2022    
 دینار أردني

غیر مراجعة او 
  مدققة

 دینار أردني
مراجعة غیر 

    مدققة
 مبیعات في السوق المحلي 1,914,393  1,818,724  
 مبیعات التصدیر  738,689  586,861     

__________ __________   
  المجموع 2,653,082 2,405,585

=========  =========    
مبیع��ات لش��ركة  ث��لتم 2022م��ن ع��ام لرب��ع االول لبیع��ات ش��ركة بی��ت ج��اال لص��ناعة األدوی��ة م��ن م %75,7إن م��ا نس��بتھ   .ب

س��ختیان إخ��وان بموج��ب االتفاقی��ة المبرم��ة ب��ین الط��رفین باعتب��ار أن ش��ركة س��ختیان إخ��وان تعتب��ر الم��وزع الوحی��د لمنتج��ات 
ب. والنس��بة  – 4إیض��اح  –ع غ��زة الفری��ق األول (ش��ركة بی��ت ج��اال لص��ناعة األدوی��ة) ف��ي محافظ��ات الض��فة الغربی��ة وقط��ا

 الباقیة تمثل مبیعات الشركة في أسواق التصدیر.
 

  تكلفة المبیعات: .18
  یتألف ھذا البند مما یلي:  .أ

  ذارآ 31
 2021  

 ذارآ  31
2022    

 دینار أردني
  غیر مراجعة او مدققة

 دینار أردني
مراجعة غیر 

    مدققة
  مواد خام أول الفترة 1,507,802 1,167,404

  مشتریات مواد خام 781,129 851,299
  مواد خام آخر الفترة (1,526,765) (1,507,802)

__________ __________   
  المواد الخام المستخدمة في اإلنتاج 762,166 510,901

__________ __________   
  مواد تعبئة أول الفترة 721,768 632,849
  مشتریات مواد تعبئة 275,125 341,107

  مواد تعبئة آخر الفترة (814,493) (721,768)
__________ __________   

  مواد التعبئة المستخدمة في اإلنتاج 182,400 252,188
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__________ __________   
  مجموع المواد الخام ومواد التعبئة المستخدمة في اإلنتاج  944,566 763,089

__________ __________   
  صنیع أول الفترةبضاعة تحت الت 41,914 38,489

  ب  –مصاریف صناعیة مباشرة  176,598 176,645
  ج  –مصاریف صناعیة غیر مباشرة  786,513 816,564
  بضاعة تحت التصنیع آخر الفترة (84,111) (41,914)

__________ __________   

  تكلفة بضاعة مصنعة 1,865,480 1,752,873
__________ __________   

  بضاعة جاھزة أول المدة 403,538 331,956
  مشتریات بضاعة جاھزة 485 -

  بضاعة جاھزة آخر الفترة (501,906) (403,538)
__________ __________   

  تكلفة المبیعات 1,767,597 1,681,291
=========  =========    

  
  المصاریف الصناعیة المباشرة:   .ب

  یتألف ھذا البند مما یلي: 
  اذار 31

 2021  
 ذارآ  31

2022    
 دینار أردني

  غیر مراجعة او مدققة
 دینار أردني

مراجعة غیر 
    مدققة

  رواتب وأجور صناعیة  176,598 176,645
__________  __________    

  المجموع 176,598 176,645
=========  =========    

  
  المصاریف الصناعیة غیر المباشرة:   .ج

  یتألف ھذا البند مما یلي:
  ذارآ 31

 2021  
 ذارآ  31

2022    
 دینار أردني

غیر مراجعة او 
  مدققة

 دینار أردني
مراجعة غیر 

    مدققة
  رواتب وأجور صناعیة  254,244 254,955
  مكافأة نھایة الخدمة  35,308 42,774

  لوازم مخبریھ مستھلكة 26,892 5,937
  نفقات تحلیل المستحضرات 1,446 152

  صیانة ماكینات وأجھزة 20,325 44,080
  صیانة وإستبدال فالتر الماكینات 6,773 - 

  صیانة البناء 5,003 4,925
  میاه وإنارة ومحروقات 118,001 130,948

  مالبس مستخدمة 2,082 595
  مواصالت للوردیة اللیلیة  693 3,607
  نظافة 8,381 9,637

  لوازم صناعیة مستھلكة 10,418 16,292
  تأمین المصنع والمستخدمین 13,808 9,527

  تغلیف وحزم 455 243
  قرطاسیھ 3,435 2,438

  رسوم تسجیل األصناف 3,660 11,867
  استھالك موجودات ثابتة 237,370 233,058
  توالف مواد جاھزة وأخرى 23,827 31,416

  معایرة موازین 1,610 5,170
  مصاریف أبحاث 8,029 7,363

  مشاركة في دورات تدریبیة 405 440
  ھاتفبرید، برق و 455 288
  اخرى  3,893 852

__________ __________   
  المجموع 786,513  816,564

=========  =========    
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  مصاریف البیع والتوزیع: .19
  یتألف ھذا البند مما یلي:

  ذارآ 31
 2021  

 ذارآ  31
2022   

 دینار أردني
غیر مراجعة او 

  مدققة

 دینار أردني
مراجعة غیر 

    مدققة
  تب قسم التسویقروا 114,193 114,064
  رواتب قسم التصدیر 27,238 38,896
  مكافأة نھایة الخدمة 26,509 31,407
  دعایة وإعالن 13,362 12,306
  مصاریف نقل المبیعات 12,418 10,700
  مصاریف إضافیة على المبیعات 2,353 1,351

  مؤتمرات وورش عمل لألطباء والصیادلة 9,131 12,898
  قسم التصدیر مصاریف 42,755 45,001
  خصم لمقابلة عدم إرجاع أدویة 23,296 19,247
  مصاریف استھالك موجودات ثابتة 2,539 2,393
  الخلیل  –مكتب الدعایة  –مصاریف  1,217 3,045

  اطفاء مصاریف التكافؤ الحیوي -- 11,172
   تسویق –مشاركة في دورات تدریبیة  190 108

  أمن وحراسة -- 7,385
 ىأخر 623 --

__________ __________   
  المجموع  275,824  309,973

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

  المصاریف اإلداریة والعمومیة: .20
  یتألف ھذا البند مما یلي:

  ذارآ 31
 2021  

 ذارآ  31
2022    

 دینار أردني
غیر مراجعة او 

  مدققة

 دینار أردني
مراجعة غیر 

    مدققة
  رواتب إداریة 84,536 93,396
  مكافأة نھایة الخدمة  3,907 6,024
  قرطاسیھ ومطبوعات 1,948 1,919

  رخص ورسوم وضرائب 11,122 14,579
  ضیافة 534 161

  برق وبرید وھاتف 2,653 3,243
  مواصالت وسفر 133 183

  مصاریف تأمین حكومي 4,662 --
  عالجات موظفین وإصابات عمل 487 3,554
  مصاریف صیانة 1,726 2,950

  مصاریف أعضاء مجلس إدارة 764 263
  اشتراكات 8,721 8,508
  أتعاب تدقیق حسابات 529 1,016
  استھالك موجودات ثابتة -- 7,997

  دورات تدریبیة 71 --
  أتعاب محاماة  1,379 1,434
  لوازم مستھلكة إداریة وأخرى 1,135 1,817

 مصاریف أمن وحراسة 6,424 --
 ثاث صیانة ماكنات وأجھزة وأ 2,195 --

________ ________   
  المجموع 132,926 147,044

=========  =========    
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  : الفترةالحصة األساسیة المنخفضة للسھم من ربح  .21
  یتألف ھذا البند مما یلي: 

  اذار 31
 2021  

 ذارآ  31
2022    

 دینار أردني
غیر مراجعة او 

  مدققة

 دینار أردني
مراجعة غیر 

    مدققة
  بح الفترة العائد إلى مساھمي الشركةر 379,253 255,073

  المعدل المرجح لعدد األسھم والمكتتب بھا 7,000,000 7,000,000
__________ __________   

  الحصة األساسیة والمخفضة للسھممن ربح الفترة العائد إلى مساھمي الشركة 0.052 0.036
=========  =========    

  

  القیمة العادلة لألدوات المالیة  .22
تتك��ون األدوات المالی��ة م��ن الموج��ودات والمطلوب��ات المالی��ة. تت��ألف الموج��ودات المالی��ة م��ن النق��د والنق��د المع��ادل وال��ذمم المدین��ة 
والمص��اریف مق��دماً واألرص��دة المدین��ة األخ��رى، بینم��ا تت��ألف المطلوب��ات المالی��ة م��ن البن��وك الدائن��ة والق��روض وال��ذمم الدائن��ة 

  دة الدائنة األخرى.والمصاریف المستحقة واألرص
  ال تختلف القیمة العادلة لألدوات المالیة جوھریاً عن قیمتھا الدفتریة.

 
  أھداف وسیاسات إدارة المخاطر .23

إن المخاطر األساسیة الناتجة عن األدوات المالیة للشركة ھي مخاطر الس��وق ومخ��اطر العمل��ة ومخ��اطر التغی��ر ف��ي أس��عار الفائ��دة 
االئتم��ان ومخ��اطر الس��یولة ومخ��اطر العم��الت األجنبی��ة. یق��وم مجل��س إدارة الش��ركة بمراجع��ة  ومخ��اطر الس��عر األخ��رى ومخ��اطر

  والموافقة على سیاسات إدارة ھذه المخاطر والتي تتلخص بما یلي:
 :مخاطرة السوق   

بب التغیرات في تعرف مخاطرة السوق بأنھا مخاطرة تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات المالیة بس
  أسعار السوق. 

 :مخاطرة العملة  
تعرف مخاطرة العملة بأنھا مخاطرة تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیة نتیجة التغیرات في 

 أسعار صرف العمالت األجنبیة.
  

 :مخاطرة سعر الفائدة  
ة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیة نتیجة التغیرات في تعرف مخاطرة سعر الفائدة بأنھا مخاطرة تقلب القیم

  معدالت الفائدة في السوق.
  تخضع الشركة من خالل موجوداتھا والتزاماتھا المرتبطة بالفائدة إلى أخطار التغییر في أسعار الفائدة:

  
  كانون اول 31

 2021  
 ذارآ  31

2022    
 دینار أردني

  مدققة 
 أردنيدینار 

مراجعة غیر 
    مدققة

  قروض 1,585,722 1,798,526
=========  =========    

  
  

 :مخاطر السعر األخرى  
تعرف مخاطر السعر األخرى بأنھا مخاطرة تقلب القیمة العادل��ة أو الت��دفقات النقدی��ة المس��تقبلیة ل��ألداة المالی��ة نتیج��ة التغی��رات 

عر الفائدة أو مخاطرة العملة)، سواء ك��ان س��بب التغی��رات عوام��ل خاص��ة في أسعار السوق (غیر تلك الناجمة عن مخاطرة س
  باألداة المالیة أو الجھة المصدرة لھا أو عوامل تؤثر على كافة األدوات المالیة المشابھة المتداولة في السوق.

  إن األدوات المالیة الظاھرة في المركز المالي لیست خاضعة لمخاطرة السعر األخرى. 
  
  

 الئتمان:   مخاطرة ا  
تعرف مخ��اطرة االئتم��ان بأنھ��ا مخ��اطرة أن یخف��ق أح��د أط��راف األداة المالی��ة ف��ي الوف��اء بالتزامات��ھ مس��ببا ب��ذلك خس��ارة مالی��ة 

  للطرف اآلخر.
  تحتفظ الشركة بالنقد لدى مؤسسات مالیة ذات ائتمان مناسب.
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ي أرص��دة ال��ذمم المدین��ة، ك��ذلك األم��ر بس��بب م��ن إجم��ال % 90تتعرض الشركة لمخاطر ائتم��ان بس��بب أن أح��د العم��الء یمث��ل 
  تعثر العمالء عن التسدید نتیجة األوضاع االقتصادیة والسیاسیة العامة.

  
 :مخاطرة السیولة  

  تعرف مخاطرة السیولة بأنھا مخاطرة أن تتعرض المنشأة إلى صعوبات في الوفاء بالتزاماتھا المرتبطة باألدوات المالیة.
  رة السیولة حیث أنھا تحد من ھذه المخاطر من خالل الحصول على تسھیالت ائتمانیة مختلفة.الشركة لیست خاضعة لمخاط

 
 إدارة رأس المال 

یتمثل الھدف الرئیسي في إدارة رأس المال في الحفاظ على نس��ب رأس��مال مالئم��ة بش��كل ی��دعم نش��اط الش��ركة ویعظ��م حق��وق 
  الملكیة.

لتع��دیالت الالزم��ة ف��ي ض��وء التغی��رات ف��ي األوض��اع االقتص��ادیة، یت��ألف رأس تقوم الشركة بإدارة ھیكلة رأس الم��ال وإج��راء ا
دین��ار أردن��ي كم��ا ف��ي  12,932,061مال الشركة من رأس الم��ال الم��دفوع واألرب��اح الم��دورة واالحتیاط��ات األخ��رى بمجم��وع 

 . 2021كانون األول  31دینار أردني كما في   12,447,778مقابل   2022اذار  31
 

  طر في المنطقة الجغرافیة:تركیز المخا .24
تم��ارس الش��ركة نش��اطھا ف��ي أراض��ي دول��ة فلس��طین، إن ع��دم اس��تقرار الوض��ع السیاس��ي واالقتص��ادي یزی��د م��ن خط��ر ممارس��ة 
الشركة لنشاطھا ویؤثر سلباً على أداءھا خصوصاً في ظل األوضاع التي تخض��ع لھ��ا منطق��ة المق��ر الرئیس��ي للش��ركة (بی��ت ج��اال) 

  بشكل عام.ومناطق دولة فلسطین 
  

  معامالت مع أطراف ذات عالقة .25
یمث��ل ھ��ذا البن��د المع��امالت الت��ي تم��ت م��ع أط��راف ذات عالق��ة والت��ي تتض��من الش��ركات والمس��اھمین الرئیس��یین وأعض��اء مجل��س 

ط اإلدارة واإلدارة العلی��ا وأی��ة ش��ركات یس��یطرون علیھ��ا أو لھ��م الق��درة عل��ى الت��أثیر بھ��ا. ی��تم اعتم��اد سیاس��ات األس��عار والش��رو
  المتعلقة بالمعامالت مع الجھات ذات العالقة من قبل مجلس إدارة الشركة.

  ھي كما یلي: ةلموجزالمرحلیة ا إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في القوائم المالیة
  كانون اول 31

 2021  
 ذارآ  31

2022      
 دینار أردني

  مدققة 
 دینار أردني

مراجعة غیر 
    العالقة  مدققة

       4,296,350  
  

  ذمم تجاریة مدینة   مساھمین رئیسیین 3,721,326
  ذمم تجاریة دائنة   مساھمین رئیسیین 166,134   178,102          

  
  ھي كما یلي: المرحلیة الموجزةإن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في قائمة الدخل 

  اذار 31
 2021  

 ذارآ  31
2022   

 نيدینار أرد
غیر مراجعة او 

  مدققة

 دینار أردني
مراجعة غیر 

   مدققة
 مبیعات لشركة سختیان أخوان  2,017,147 1,818,724

  مبیعات لمجموعة سختیان األردن 94,819 185,224
 مكافآت ورواتب اإلدارة العلیا 73,802 87,989

  اإلدارة العلیا –تعویض مدفوع عن نھایة الخدمة  13,244 -
  
  

  19 فیدأحداث كو .26
والذي انتشر الحقاً في العدید من البلدان حول  2020) خالل شھر كانون الثاني 19 - تم تأكید وجود فایروس كورونا (كوفید 

على العدید من   العالم. أعلنت منظمة الصحة العالمیة عن ھذا الحدث على أنھ وباء عالمي (جائحة). وقد أثر ھذا الوباء
 .2020 القطاعات االقتصادیة خالل عام

  
قامت إدارة الشركة بدراسة مخاطر التعرض للشركة لمثل تلك األحداث وكذلك قامت بتقییم اآلثار المتوقعة على أعمال الشركة 
من أجل مراجعة وتقییم المخاطر المحتملة الناشئة عن ھذا الحدث. بما یشمل مراقبة تأثیر ھذا الحدث على أعمال الشركة بشكل 

الحدث على التقدیرات واالفتراضات المستخدمة من قبل إدارة الشركة المتعلقة بمخاطر اإلئتمان مستمر ودراسة أثر ھذا 
 والمدخالت المستخدمة إلحتساب الخسائر المتوقعة للموجودات المالیة وتقییم االستثمارات العقاریة.
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االقتصادیة الحالیة باستخدام كافة مستمرة في ضمن الظروف    أجرت الشركة تقییم حول قدرتھا على االستمرار كمنشأة كما
المعلومات المتاحة حول المخاطر وحالة عدم التأكد المستقبلیة. تم إعداد التوقعات التي تتناول األداء المستقبلي للشركة ورأس 

افیة فضال عن أن واألثر المتفاقم للوباء إال أنھ في الوقت الراھن تشیر المعلومات الى أن الشركة لدیھا موارد ك .المال والسیولة
/ موقفھا المتعلق باألستمراریة لم یتأثر الى حد كبیر ولم یتغیر بشكل مادي لألستمرار في مزاولة اعمال الشركة منذ بدایة السنة

كما خلصت إدارة الشركة الى  .المالیة.ونتیجة لذلك فقد أعدت ھذه البیانات المالیة بما یتوافق مع أساس مبدأ األستمراریة الفترة
دم الحاجة إلى إجراء تعدیالت مادیة على المطلوبات والموجودات او نتائج االعمال ضمن ھذه البیانات المالیة للسنة المنتھیة ع

 .2022اذار  31في 
وستحتاج إدارة الشركة الى المتابعة بعنایة لمتطلبات القیاس واألعتراف بخسائر االنخفاض في قیمة موجودات الشركة مستقبال 

زال مدى ومدة األثر االقتصادي لھذه الجائحة غیر مؤكد حیث أنھ یعتمد على التطورات المستقبلیة التي ال یمكن التنبؤ ال ی   حیث
بھا بدقة في ھذا الوقت بما یشمل إجراءات االغالق المستمر أو انتھاء اإلغالق أو اعتماد التطعیم على مستوى مناطق السلطة 

لمستمر المتعلق باألثر االقتصادي فإنھ ال یمكن إجراء تقدیر موثوق لألثر المالي في الوقت الفلسطینیة. ، ونظرا لعدم التیقن ا
ولربما قد یكون ھناك تدني في قیمة موجودات الشركة وانخفاض على إجمالي    الحالي على ھذه البیانات المالیة المرفقة ،

  الحقة بعد تاریخ ھذه القوائم المالیة.اإلیرادات بما یؤثر على البیانات المالیة في الفترات المالیة ال
  

  :عــــام .27
  المالیة الحالیة. القوائمقام تم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة لتتالءم وتصنیف أر




