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قائمة التدفقات النقدية الموجزة الموحدة

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٨
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران

٢٠١٨٢٠١٧

(غير مدقق)(غير مدقق)

دوالردوالر
األنشطة التشغيلية

          ٦٬٤٣١٬٧٨٦       ٦٬٠٧٢٬٤٥٧صافي ربح السنة قبل ضريبة الدخل

تعديالت

             ٧٧٧٬٤٦٨          ٧٤٨٬٨١٨إستهالكات

             ٢٢١٬٢٦٢                  -مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

             ٥٥٠٬٠٠٠                  -خسائر اإلسثمار في شركات حليفة

              (٥٨٬٣٥٤)         (٤٥٧٬٧٠٨)أرباح تقييم موجودات مالية

             ٥٠٩٬٨٩٢          ٥٢٩٬٧٢٠مخصص تعويض نهاية الخدمة

          ٨٬٤٣٢٬٠٥٤       ٦٬٨٩٣٬٢٨٧التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات

         (٢٬٥٩٧٬٧٠٩)      (١٬٩٣٢٬٠٨٤)(الزيادة) في ذمم مدينة

            (٣٠٤٬٨٣٢)         (٥٢٠٬٧٧٩)(الزيادة) في مخزون البضاعة

            (٣٣٩٬٩٨٧)          ٤٤٧٬٨٥٨النقص (الزيادة) في أرصدة مدينة أخرى

             ٦٠٢٬٨٥٠       ٢٬٩٢٧٬٨٧١الزيادة في ذمم وأرصدة دائنة أخرى

          ٥٬٧٩٢٬٣٧٦       ٧٬٨١٦٬١٥٣التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية قبل الضرائب وانتفاعات الموظفين

         (١٬٠٨٤٬٦٠٧)           (١١٬٥٩٠)ضريبة دخل مدفوعة 

                (٧٬٩٥٥)         (١٢١٬٦٠٥)تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة

          ٤٬٦٩٩٬٨١٤       ٧٬٦٨٢٬٩٥٨صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية

العمليات االستثمارية:

         (١٬٠٤٥٬٢٣٧)         (٦٥٢٬٦٧٨)شراء موجودات مالية 

                     -      (٦٬٤٨٥٬٠٠٠)شراء إستثمارات في شركات حليفة

             ٦٥٦٬٤٨٩          ٨١٨٬٥٦٥أرباح استثمارات مقبوضة

         (١٬١١٦٬٤٥٧)         (٧٩٣٬٣٣٥)إضافات ممتلكات وآالت ومعدات 

         (١٬٥٠٥٬٢٠٥)      (٧٬١١٢٬٤٤٨)صافي النقد (المستخدم في) العمليات اإلستثمارية 

العمليات التمويلية:

         (٣٬٧٠٠٬٥٦٥)      (٣٬٧٠٠٬٥٦٥)أرباح موزعة على المساهمين

                     -       ٣٬٠٠٠٬٠٠٠الزيادة في القروض البنكية

         (٣٬٧٠٠٬٥٦٥)         (٧٠٠٬٥٦٥)صافي النقد (المستخدم في) العمليات التمويلية 

            (٥٠٥٬٩٥٦)         (١٣٠٬٠٥٥)صافي (النقص) في النقد وما في حكمه 

               ٥٤٬٧٣٦         (٢٧٠٬٠٠٨)فروقات ترجمة القوائم المالية للشركات التابعة للدوالر األمريكي

          ٢٬٠٩٨٬٩٤٢       ٢٬٠٩٣٬٢٥٧النقد وما في حكمه في بداية الفترة

          ١٬٦٤٧٬٧٢٢       ١٬٦٩٣٬١٩٤النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

تشكل االيضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموجزة الموحدة ويجب أن تقرأ معها



   لألدوية المساهمة العامة المحدودة لصناعة شركة بيرزيت
 لها شركات التابعةالو

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٨حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 عام  -١
 

شركة عاملة في فلسطين ومسجلة لدى مراقب الشركات تحت رقم  ناعة األدوية المساهمة العامة هيشركة بيرزيت لص
 من أهم غاياتها تصنيع األدوية واإلتجار بها.و ،٥٦٢٦٠٠١٢٢

 
كما قررت الهيئة  سهماً، ١٩٬٠٠٢٬٤٠١ موزعة على دوالر١٩٬٠٠٢٬٤٠ ١مبلغ  ٢٠١٨حزيران  ٣٠بلغ رأس مال الشركة كما في 

في يتم االكتتاب  على أن  دوالر ٩٩٧٬٥٩٩قدرها  بزيادة دوالر ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠دوالر إلى  ١٩٬٠٠٢٬٤٠١العامة رفع رأس المال من 
 .المرفقة ، حيث لم يتم اإلكتتاب بهذه األسهم حتى تاريخ القوائم المالية الموجزة الموحدةالمستقبل هذه األسهم في

 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية -٢

 

 أسس إعداد القوائم المالية
 

ً  الموجزة تم إعداد القوائم المالية  : "التقارير المالية المرحلية". ٣٤لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم  الموحدة وفقا
 

ً  الموجزة تم إعداد القوائم المالية المالية التي تم قياسها  االستثمارات العقارية والموجوداتلمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا  الموحدة وفقا
 ات.بإعادة التقييم أو بالقيمة العادلة. إن التكلفة التاريخية بصفة عامة تمثل القيمة العادلة للثمن المحدد المقدم مقابل تبادل الموجود

 

تها قراء المرفقة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة ويجب وحدةالموجزة المال تتضمن القوائم المالية 
. إضافة إلى ذلك ليس من الضروري أن تعتبر نتائج فترة ٢٠١٧كانون األول  ٣١بالرجوع للقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 .٢٠١٨كانون األول  ٣١مؤشرا لنتائج السنة التي ستنتهي في ٢٠١٨ حزيران  ٣٠الستة أشهر المنتهية في 
 

ئم إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموجزة الموحدة المرفقة متماثلة مع تلك السياسات المتبعة في إعداد القوا
كانون  ١والتعديالت التالية التي أصبحت نافذة إعتباراً من باستثناء المعايير  ٢٠١٧كانون األول  ٣١المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 :٢٠١٨الثاني 
 

 :الموحدة للمجموعةتعديالت لم ينتج عنها اثر جوهري على القوائم المالية الموجزة 
 

 ٢٠١٦ - ٢٠١٤التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة خالل األعوام 

 ).٢٨) ومعيار المحاسبة الدولي رقم (١تعديالت على كل من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (تشمل التحسينات 
 

 ."): "المعامالت بالعملة األجنبية والدفعات المقدمة٢٢تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم (

 :أو أجزاء من تلك المعامالت حيثما يكون هنالك يتعلق هذا التفسير بالمعامالت التي تتم بالعملة األجنبية

  وجود مقابل بالعملة األجنبية أو مسعر بالعملة األجنبي ؛ 

 او بمطلوبات اإليرادات المؤجلة المتعلقة بذلك المقابل في موعد يسبق اإلعتراف منشأتعترف ال ً ة بالموجودات المدفوعة مقدما
 لصلة ؛بالموجودات أو اإليرادات أو المصاريف ذات ا

 ان الموجودات المدفوعة مقدماً او مطلوبات اإليرادات المؤجلة غير نقدية.و 

 

 ): "عقود التأمين"٤التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

 .لعقود التأمين) والمعيار الجديد ٩بالفرق ما بين تاريخ سريان كل من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( تتعلق هذه التعديالت
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٨ 
 

 "تتمة" ملخص بأهم السياسات المحاسبية -٢
 

 "تتمة" أسس إعداد القوائم المالية
 

 ): "اإلستثمارات العقارية"٤٠لتعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (ا

فقط عندما يتوفر دليل على ة تحويل العقار من او الى اإلستثمارات العقارية منشأ) لتنص على انه يجب على ال٥٧الفقرة رقم ( تم تعديل
 .تغير في اإلستخدام

التغير في نوايا اإلدارة حول  يشكليحدث تغير اإلستخدام عندما يتوافق أو ال يتوافق العقار مع تعريف اإلستثمارات العقارية. ال 
تغير في اإلستخدام. وقد تم تعديل الفقرة لتنص على أن قائمة األمثلة الواردة فيها غير  حدوثإستخدام العقار بحد ذاته دليال على 

 شاملة.

 

 "العمالء مع عقودمن اليرادات "اإل )١٥لتقارير المالية رقم (لمعيار الدولي 

إلستخدامه في المحاسبة عن  تمنشآللالذي وضع نموذجا شامال  ٢٠١٤) في أيار ١٥صدر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (
) محل إرشادات تحقق اإليرادات ١٥العمالء. وسيحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (مع عقود ال مناإليرادات الناتجة 

والتفسيرات  "عقود اإلنشاء") ١١ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( "اإليرادات" )١٨في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم (بما الحالية 
 .ذات الصلة عندما يصبح ساري المفعول

أو  السلعباإليرادات لتوضيح نقل  االعترافة منشأاليجب على ) هو أنه ١٥لتقارير المالية رقم (لللمعيار الدولي  األساسيإن المبدأ 
ة الحصول عليه مقابل تلك السلع أو الخدمات. وعلى وجه التحديد، منشأالخدمات الموعودة للعميل بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع ال

 :نهجا من خمس خطوات إلثبات اإليراداتميقدم المعيار 

  العميلالمبرمة مع عقود) العقد (ال : تحديد١الخطوة. 

  تحديد التزامات األداء في العقد٢الخطوة :. 

  البيع.: تحديد سعر ٣الخطوة 

  ألداء في العقدالتزامات إل للبيع: تخصيص سعر ٤الخطوة. 

  ة إلتزام أألداءمنشأتستوفي (أو لدى إستيفاء) ال مااإليراد عندب اإلعتراف: ٥الخطوة. 

(أو لدى) الوفاء بإلتزام األداء، أي عندما تَُحّول "السيطرة"  ة عندمامنشأ، تعترف ال )١٥لتقارير المالية رقم (لبموجب المعيار الدولي 
لتقارير لعلى السلع أو الخدمات التي يقوم عليها التزام األداء المحدد إلى العميل. وقد أضيفت إرشادات أكثر إلزاماً في المعيار الدولي 

) إفصاحات ١٥لتقارير المالية رقم (للمعيار الدولي ) للتعامل مع سيناريوهات محددة. وعالوة على ذلك، يتطلب ا١٥المالية رقم (
 .شاملة

 ) "اإليرادات من العقود مع العمالء"١٥التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (

الترخيص) وبعض تحديد التزامات أألداء، واعتبارات الموكل مقابل الوكيل، و( توضيح ثالثة جوانب من المعيارب تتعلق هذه التعديالت
 .اإلعفاء اإلنتقالية للعقود المعدلة والعقود المنجزة

 ) "األدوات المالية: اإلفصاحات"٧تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (

 .)٩باإلفصاحات حول التطبيق المبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( تتعلق هذه التعديالت
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٨حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

٩ 
 

 "تتمة" لخص بأهم السياسات المحاسبيةم -٢
 

 "تتمة" أسس إعداد القوائم المالية
 

 اإلفصاحات" -) "األدوات المالية ٧المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (

باإلفصاحات اإلضافية لمحاسبة التحوط (والتعديالت الالحقة) الناتجة عن إدخال فصل محاسبة التحوط في  تتعلق هذه التعديالت
 .)٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (

 
 :للمجموعةتعديالت اثرت على القوائم المالية المرحلية الموجزة 

 ) "األدوات المالية" ٩تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

 وطرح متطلبات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات المالية ٢٠٠٩) في تشرين الثاني ٩صدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
المطلوبات المالية وإلغاء االعتراف بها. كما ليشمل متطلبات حول تصنيف وقياس  ٢٠١٠،والحقا تم تعديل المعيار في تشرين األول 

ليتضمن متطلبات جديدة حول محاسبة التحوط العام. وصدرت نسخه معدلة من المعيار في  ٢٠١٣تم تعديل المعيار في تشرين الثاني 
لقياس من خالل لتتضمن: (أ) متطلبات التدني للموجودات المالية، و(ب) تعديالت محدودة على متطلبات التصنيف وا ٢٠١٤تموز 

 طرح فئة قياس "القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر" لبعض أدوات الدين البسيطة.
 

) على المتطلبات المحاسبية لألدوات المالية وحلت محل معيار المحاسبة ٩تحتوي النسخة النهائية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
 س. وتتضمن النسخة الجديدة من المعيار متطلبات للتصنيف والقياس والتدني ومحاسبة التحوط. ): اإلعتراف والقيا٣٩الدولي رقم (

 

) والمتعلقة باألدوات المالية نموذج الخسارة االئتمانية المتكبدة وفقا ٩استبدلت النسخة النهاية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
باألدوات المالية: االعتراف والقياس، حيث استبدل بنموذجا للخسائر االئتمانية المتوقعة .  ) والمتعلقة٣٩لمعيار المحاسبة الدولي رقم (

من المعيار نموذج اعمال الدوات الدين والقروض وااللتزامات المالية وعقود الضمان المالي والودائع والذمم المدينة، اال انه ال ضت
 ينطبق على ادوات الملكية.

) يتم اعتبار مخاطر ٩انية متدنية للموجودات المالية عند التطبيق االولي للمعيار الدولي للتقارير المالية (في حالة وجود مخاطر ائتم
 االئتمان المتعلقة بهذه الموجودات المالية انها لم تتغير بشكل جوهري منذ االعتراف االولي بها.

 

 ً االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة بفترات مبكرة مقارنة مع معيار ) األدوات المالية يتم ٩للمعيار الدولي للتقارير المالية ( وفقا
 ).٣٩المحاسبة الدولي رقم (

 

) (األدوات المالية) آلية تصنيف الموجودات  والمطلوبات المالية. ٢٠١٤) (٩تتضمن النسخة المعدلة للمعيار الدولي للتقارير المالية (
) ان يتم تصنيف جميع الموجودات المالية بناء على نموذج اعمال المنشأة الدارة األصول ٩(يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 

 المالية وخصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل المالي.
 

) لسنة ٩ال يوجد اية اختالف جوهري لتصنيف الموجودات والمطلوبات المالية ناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (
٢٠١٤. 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٨حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

١٠ 
 

 "تتمة" ملخص بأهم السياسات المحاسبية -٢
 

 "تتمة" أسس إعداد القوائم المالية
 

 ٢٠١٤) لسنة ٩ثر اتباع المعيار الدولي للتقارير المالية (أ

بأثر  ٢٠١٨) المتعلق باألدوات المالية اعتبارا من األول من كانون الثاني ٩بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ( مجموعةقامت ال
رقام المقارنة ولم يتم االعتراف بأية آثر تراكمي نظراً لعدم أبتعديل  المجموعةرجعي وبما يتماشى مع متطلبات المعيار، ولم تقم 

، علماً ٢٠١٨حزيران  ٣٠لى المعلومات المتاحة كما في إوتستند المجموعة المبدئية المعدة من قبل إدارة  ماديته وذلك بحسب الدراسة
 أنه سيتم إعادة احتساب األثر بشكل دقيق خالل العام .

 
غير منتظمة ومحددة خالل السنة المالية يتم تقديرها أو تأجيلها في القوائم المالية  ةبصور مجموعةإن المصاريف التي تتكبدها ال

 الموجزة إذا كان من المالئم عمل ذلك.
 

باقتطاع االحتياطي القانوني حسب أحكام قانون الشركات من أرباح الفترة الحالية، حيث أن هذه القوائم مرحلية وإن  المجموعةلم تقم 
 راؤها في نهاية السنة المالية.اإلقتطاعات يتم اج

 

 .مجموعةإن الدوالر األمريكي هو عملة إظهار القوائم المالية لل
 

 أسس توحيد  القوائم المالية
 

دة ومن القوائم المالية دوية المساهمة العامة المحدوتتألف القوائم المالية الموجزة الموحدة من القوائم المالية الخاصة بشركة بيرزيت لأل
 شركات التابعة).الشركة ميدكس للتجهيزات الطبية وشركة فلسطين للطباعة والنشر (ب الخاصة

 

 تتحقق السيطرة عندما يكون للشركة:
 .القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها 
 نشوء حق للشركة في العوائد المتغيرة نتيجة الرتباطها بالمنشأة المستثمر بها، و 
 المستثمر بها بغرض التأثير على عوائد المستثمر. القدرة على التحكم في المنشأة 

 
تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال، وما إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى حدوث 

 تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار إليها أعاله.
 

يطرة  عندما تقل حقوق التصويت الخاصة بالشركة في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها، فيكون للشركة الس
ا  تثمر به أة المس على تلك المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالمنش

 بشكل منفرد.
 

ر كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للشركة حقوق التصويت في المنشأة المستثمر بها أم تأخذ الشركة بعين االعتبا
 ال بشكل كاٍف لمنحها السيطرة. تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي:

 .حجم حقوق التصويت التي تمتلكها الشركة بالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت اآلخرين 
 خرى.التصويت اآلخرين واألطراف األلة التي يمتلكها حاملي حقوق مالتصويت المحت حقوق 
 الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى، و 
  ت طة ذات الصلة وق ه األنش ى توجي ة عل درة الحالي ديها، الق ديها، أو ليست ل ركة ل ى أن الش د تشير إل روف إضافية ق أية حقائق وظ

 قرارات، بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.الحاجة التخاذ 
 

د  دما تفق ة عن ك العملي ف تل ا تتوق ة، بينم ركة التابع ك الش ى تل يطرة عل ى الس ل الشركة عل دما تحص ة عن تبدأ عملية توحيد الشركة التابع
تبعدة الشركة السيطرة على الشركة التابعة، وعلى وجه الخصوص، يتم تضمين إيرادات  تحوذة أو المس ة المس ركة التابع ومصاريف الش

ى الشركة  ركة عل يطرة الش ه س ذي تنقطع في اريخ ال ى الت خالل السنة في قائمة الدخل من تاريخ حصول الشركة على حق السيطرة حت
  التـابعة.



   لألدوية المساهمة العامة المحدودة لصناعة شركة بيرزيت
 لها شركات التابعةالو

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٨حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

١١ 
 

 "تتمة" ملخص بأهم السياسات المحاسبية -٢
 

 "تتمة" أسس توحيد  القوائم المالية
 

ر المسيطرة. إن الربح أو ا ص غي الكي الحص الكي الشركة وم ى م ة عل ر موزع دخل الشامل اآلخ ن عناصر ال لخسارة وكل عنصر م
ز  اآلخر إجمالي الدخل الشامل دوث عج ى ح ك إل و أدى ذل ى ل ر المسيطرة حت للشركة التابعة موزع على مالكي الشركة واألطراف غي

اتها  تالئم سياس ي ت ة لك ة للشركات التابع وائم المالي ى الق ديالت عل راء تع في أرصدة األطراف غير المسيطرة. حيثما لزم األمر، يتم إج
 المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل الشركة.

 

إستبعاد جميع المعامالت بما في ذلك األصول وااللتزامات وحقوق الملكية واألرباح والمصاريف والتدفقات النقدية الناتجة عن  يتم

 المعامالت الداخلية بين الشركة والشركة التابعة لها عند التوحيد.

 

 :٢٠١٨حزيران  ٣٠التابعة كما في  اتفيما يلي تفاصيل الشرك
 

 الملكيةنسبة   رأس المال 
 ٢٠١٧كانون األول  ٣١ ٢٠١٨حزيران  ٣٠ البلد دوالر   طبيعة النشاط اسم الشركة

      

 
شركة ميدكس للتجهيزات 

الطبية *

تجارة مواد طبية 
 ومواد تجميل

 
٥٦٥٬٠٠٠ 

 
 فلسطين

 
١٠٠% 

 
١٠٠% 

شركة فلسطين للطباعة 
 والنشر

 %٦٧ %٦٧ فلسطين ٥٧٣٬٥٠٠ طباعة ونشر

 
قراراً بتصفية شركة ميدكس للتجهيزات الطبية  ٢٠١٥حزيران  ٧إدارة شركة بيرزيت لألدوية في إجتماعه بتاريخ إتخذ مجلس  *

تاريخ القوائم  حتى وضم كافة النشاطات التشغيلية لشركة ميدكس إلى شركة بيرزيت لألدوية. لم يتم ٢٠١٦كانون الثاني  ١اعتباراً من 
ً بأن جميع عمليات الشركة المرفقة تص الموجزة الموحدةالمالية  فية الشركة بشكل نهائي واغالق ملفها لدى مراقب الشركات، علما

 قد تمت من خالل شركة بيرزيت لألدوية.٢٠١٨ حزيران  ٣٠خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 
 إدارة المخاطر المالية -٣

 
ة للأسياسات و إن ع تبعالمة مجموعهداف إدارة المخاطر المالي ل م رة تتماث داف ة خالل الفت ك السياسات واأله ةتل نوات  المطبق ي الس ف

 السابقة. 
 

 ألحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غيـر المؤكـدةا -٤
 

ق السياسات المحا  الموجزة الموحدةيتطلب إعداد القوائم المالية  ى تطبي ؤثر عل ديرات وافتراضات ت اذ تق ذلك قيام اإلدارة باتخ بية وك س
 على قيم الموجودات، المطلوبات، اإليرادات والمصاريف المدرجـة. قد تختلف النتئاج الفعلية عن تلك التقديرات.

 

ة وائم المالي ذه الق داد ه د إع دة عن وجزة الموح ذتها اإلدارالم ـي اتخ ة الت ديرات الجوهري ت التق بية ، كان ات المحاس ق السياس د تطبي ة عن
ةللتقديرات غيـر المؤكـدة هي نفس التقديرات والمصاوالمصادر الرئيسية  وائم المالي ي الق ة ف دة  در الُمطبق ي الموح ة ف نة المنتهي  ٣١للس

 .٢٠١٧كانون األول 



   لألدوية المساهمة العامة المحدودة لصناعة شركة بيرزيت
 لها شركات التابعةالو

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٨حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

١٢ 
 

 

 نقد وما في حكمه  -٥
 

 ٢٠١٧كانون األول  ٣١  ٢٠١٨حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 

 دوالر دوالر
 ١٩٫٠١٧  ١٧٣٫٧٢٤ نقد في الصندوق

 ١٫٤٠٤٫٠٨٤  ٧٤٦٫٠٥٤ الشيقل اإلسرائيلي -حسابات جارية لدى البنوك 
 ١٥٢٫٦٣٥ ١٣٤٫٢٩٠ الدينار األردني-حسابات جارية لدى البنوك

 ٥١٧٫٥٢١  ٦٣٩٫١٢٦ عمالت أخرى -حسابات جارية لدى البنوك 
 ٢٫٠٩٣٫٢٥٧  ١٫٦٣٩٫١٩٤ 
 

 

 ة، بالصافيمدينذمم  -٦
 

 ٢٠١٧كانون األول  ٣١  ٢٠١٨حزيران٣٠
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ٨٫١٨٦٫٣١٩  ٥٫٧٢٩٫٥٣٨ قطاع عام -مدينون تجاريون 
 ١٨٫٢٣٧٫٢٥٤  ١٨٫٥٤١٫٣٨٥ قطاع خاص / أفراد وشركات -مدينون تجاريون 

 )٣٫٧١٤٫٢٠٥(  (٣٫٧٠٧٫٥٤٨) ينزل :مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 ٢٢٫٧٠٩٫٣٦٨  ٢٠٫٥٦٣٫٣٧٥ صافي مدينون تجاريون

 ٩٩٩٫٠٨٨  ٥٫٠٧٧٫١٦٥ موظفون مدينون
٢٣٫٧٠٨٫٤٥٦  ٢٥٫٦٤٠٫٥٤٠ 

 
 إن الحركة على حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها هي كما يلي:

 
لفترة الستة أشهر   

 ٣٠المنتهية في 
 ٢٠١٨حزيران 

للسنة المالية المنتهية  
كانون األول  ٣١في 

٢٠١٧ 
 (مدقق) (غير مدقق)

 دوالر  دوالر  
 ٣٬٤٧٨٬٧٣٨  ٣٫٧١٤٫٢٠٥  الرصيد في بداية الفترة/ السنة

 ٢٢١٫٢٦٢  -  التخصيص للفترة/ للسنة
 ١٤٫٢٠٥  (٦٫٦٥٧)  فروقات ترجمة الرصيد االفتتاحي

 ٣٫٧١٤٫٢٠٥  ٣٫٧٠٧٫٥٤٨ الرصيد في نهاية الفترة/ السنة
 



   لألدوية المساهمة العامة المحدودة لصناعة شركة بيرزيت
 لها شركات التابعةالو

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٨حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

١٣ 
 

 

 بضاعةمخزون ال -٧
 ٢٠١٧كانون األول  ٣١  ٢٠١٨حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 

 دوالر دوالر
 ٣٫٤٤٢٫٥٣١  ٣٫٤٤٥٫٥١١ مواد أولية
 ٢٫٣٨٩٫٦٤٧  ٢٫٤٣٤٫٣٠٠ مواد تعبئة

 ٥٫٢٧٢٫٢٥٢  ٥٫٧٧٨٫١٠٤ بضاعة جاهزة
 ٣٨٫٧٤٧  ٦٫٠٤١ مواد تحت التصنيع

 ١١٫١٤٣٫١٧٧  ١١٫٦٦٣٫٩٥٦ 
 

 الموجودات المالية -٨
 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل –أ 

 ٢٠١٧كانون األول  ٣١  ٢٠١٨حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ١١٫٤٨٩٫٩٠٢  ١٠٫٨٨٨٫٠٨٣إستثمارات في أسهم شركات مدرجة
 ١١٫٤٨٩٫٩٠٢  ١٠٫٨٨٨٫٠٨٣ 

 
 الشامل اآلخر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل – ب

 ٢٠١٧كانون األول  ٣١  ٢٠١٨حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 

 دوالر دوالر
 ٦٫٨٦٠٫٢٣٠  ٦٫٥٥١٫٦٦٠ إستثمارات في أسهم  شركات مدرجة

 ٣٫٨٩٥٫٨٢٠  ٣٫٨٩٥٫٨٢٠ إستثمارات في أسهم شركات غير مدرجة 
 ١٠٫٧٥٦٫٠٥٠  ١٠٫٤٤٧٫٤٨٠ 

 استثمارات في شركات حليفة – ج
 ٢٠١٧كانون األول  ٣١  ٢٠١٨حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ٥٥٠٫٣٧٩  ٥٥٠٫٣٧٩ إستثمارات في أسهم  شركات مدرجة
 ٧٥٣٫٢٨٢  ٧٫٢٣٨٫٢٨٢ إستثمارات في أسهم شركات غير مدرجة 

 ١٫٣٠٣٫٦٦١  ٧٫٧٨٨٫٦٦١ 
 



   لألدوية المساهمة العامة المحدودة لصناعة شركة بيرزيت
 لها شركات التابعةالو

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٨حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

١٤ 
 

 

 استثمارات عقارية -٩
 ٢٠١٧كانون األول  ٣١  ٢٠١٨حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ٣٫٣٥٥٫٧٩٢  ٣٫٣٥٥٫٧٩٢ أراضي
٣٫٣٥٥٫٧٩٢  ٣٫٣٥٥٫٧٩٢ 

 
 كما يلي: ٢٠١٨حزيران  ٣٠إن تفاصيل االستثمارات العقارية للمجموعة والتسلسل للقيمة العادلة كما في 

 

   
 األول  المستوى

  
 المستوى الثاني

  
 المستوى الثالث

القيمة العادلة كما في  
 ٢٠١٨حزيران  ٣٠

 دوالر  دوالردوالردوالر 
 ٣٫٣٥٥٫٧٩٢  -  ٣٫٣٥٥٫٧٩٢  -  أراضي

  -  ٣٫٣٥٥٫٧٩٢  -  ٣٫٣٥٥٫٧٩٢ 
 
 
 ، بالصافيومعداتممتلكات وآالت  -١٠

لفترة الستة أشهر  
 ٣٠المنتهية في 

 ٢٠١٨حزيران 

للسنة المالية المنتهية  
كانون األول  ٣١في 

٢٠١٧ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ١٤٫٨٦١٫١٧٧  ١٥٫٤١٥٫٣٣٤ الرصيد في بداية الفترة/السنة
 ٢٫١١٦٫٤٢٣  ٧٩٣٫٣٣٥ إضافات خالل الفترة/السنة
 (١٫٥٦٢٫٢٦٦)  (٧٤٨٫٨١٨) االستهالكات للفترة/السنة

 ١٥٫٤١٥٫٣٣٤  ١٥٫٤٥٩٫٨٥١ 

 



   لألدوية المساهمة العامة المحدودة لصناعة شركة بيرزيت
 لها شركات التابعةالو

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٨حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

١٥ 
 

 

 مخصص ضريبة الدخل -١١
لفترة الستة أشهر  

 ٣٠المنتهية في 
 ٢٠١٨حزيران 

للسنة المالية المنتهية  
كانون األول  ٣١في 

٢٠١٧ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 

 دوالر دوالر
 ٧٤٩٬٨٢٦  ٤٣٧٫١٤٣ الرصيد في بداية الفترة/السنة

 ٧٧٧٫٣٠٦  ٥٠٠٬٠٠٠ لفترة/السنةل التخصيص
 )١٫١٠٩٫٣٢٧(  )٩١١٬٥٩٠( (تقاص) لفترة/السنةخالل ا ضرائب مدفوعة

 ١٩٫٣٣٨  - ضرائب سنوات سابقة
 ٤٣٧٫١٤٣  ٢٥٫٥٥٣ 

 

 

  ٢٠١٥السنة المالية نهاية حصلت الشركة على مخالصات ضريبية للسنوات حتى. 
  ررت ةالق ة هيئ تثمارل العام جيع االس تثمار  تش د إس هادة تأكي ركة ش نح الش أن م ةبش نع أدوي وير مص بحت  ،تط ه أص وعلي

افي  ربح الص ى ال دخل عل ة %٥٠ضريبة ال ريبة القانوني بة الض ن نس ة  م ى ،%١٥والبالغ ي حت اء الجزئ ذا اإلعف د ه  ويمت
اريخ ركة إ٢٠١٧انون األول ك ٣١ ت ل اإلنتف، إال أن الش أت تأجي نتينرت ي للس اء الجزئ ذا االعف ن ه  ٢٠١٣و ٢٠١٢ اع م

 .٢٠١٩على أن يتم إضافة سنتان لإلعفاء الجزئي األساسي لينتهي في سنة 
 
 

 تعويض نهاية الخدمة  مخصص -١٢
لفترة الستة أشهر  

 ٣٠المنتهية في 
 ٢٠١٨حزيران

للسنة المالية المنتهية  
كانون األول  ٣١في 

٢٠١٧ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ٧٬٢٤٦٬٣٦٢  ٧٫٩١٦٫٩٧١الرصيد في بداية الفترة/السنة
 ٧٩١٫٥١٦  ٥٢٩٫٧٢٠ لفترة/السنةل التخصيص

 (١٢٠٫٩٠٧)  (١٢١٫٦٠٥)  لفترة/السنةخالل ا المدفوع
 ٧٫٩١٦٫٩٧١  ٨٫٣٢٥٫٠٨٦ 

 
 

  العائد لمساهمي الشركة األم األساسي للسهم الواحد الربح -١٣
 

األساسي للسهم الواحد على أساس قسمة الربح للفترة على المعدل المرجح لعدد األسهم العادية المتداولة خالل  ربحتم احتساب ال
 الفترة على النحو التالي:

 ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 (غير مدقق)  مدقق)(غير  

 ٦٫٠٠٦٫٤٣٣  ٥٫٥٨٨٫٣١٤ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة األم (دوالر)
    

 ١٩٫٠٠٢٫٤٠١  ١٩٫٠٠٢٫٤٠١ المعدل المرجح لعدد األسهم (سهم)
    

 ٠٫٣٢  ٠٫٢٩الربح األساسي للسهم الواحد العائد الى مساهمي الشركة األم (دوالر)



   لألدوية المساهمة العامة المحدودة لصناعة شركة بيرزيت
 لها شركات التابعةالو

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٨حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

١٦ 
 

 

 توزيعات األرباح -١٤
 

من رأس المال المدفوع كتوزيعات أرباح للمساهمين عن سنة  %٢٠دوالر تمثل  ٣٬٧٠٠٬٥٦٥دفع مبلغ ب الفترةخالل  المجموعةقامت 
من رأس المال المدفوع كتوزيعات أرباح للمساهمين  %٢٠تمثل ٢٠١٧ خالل سنة دفعت دوالر  ٣٬٧٠٠٬٥٦٥، مقابل مبلغ ٢٠١٧

من  %٢٫٧سهم مجانية بنسبة أتوزيع  ٢٠١٨نيسان  ٢٥اجتماعها المنعقد بتاريخ  قرت الهيئة العامة خاللأكما  .٢٠١٦عن سنة 
 سهم. ٤٩٩٫٥٧٦بقيمة مجموع االسهم المكتتب 

 
 مع أطراف ذات عالقة معامالت -١٥

 

راف ذات  ل األط ة الالتمث ركات عالق ة وة وتابعالش يين والحليف اهمين الرئيس ا.المس عار والشروط  اإلدارة العلي اد األس تم إعتم ة ي المتعلق
 بالمعامالت مع أطراف ذات عالقة من قبل مجلس إدارة المجموعة.

 
 إلى األطراف ذات العالقة مدرجة ضمن الحسابات التالية كما يلي:/كما في نهاية الفترة، كانت المبالغ المطلوبة من

    
 ٢٠١٧كانون األول  ٣١  ٢٠١٨حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ٥٫٦٢٥٫٦٣٢  ٢٫٣٣٧٫٦٨٢ مدينةذمم 
 

 كما تتضمن قائمة الدخل الموجزة الموحدة المعامالت التالية مع الجهات ذات العالقة:
 
 حزيران ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 (غير مدقق)  (غير مدقق)  
 دوالر  دوالر  

 ٥٢٩٫٣٢٢  ٥٧٦٫٧٥٢  رواتب اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية للمجموعة

 
 التزامات طارئة -١٦

 
 . دوالر ٢٧٧٫٦٨٠التزامات طارئة على شكل كفاالت بنكية بمبلغ  الموجزة الموحدةالمالية  قوائمبتاريخ العلى المجموعة 

 



   لألدوية المساهمة العامة المحدودة لصناعة شركة بيرزيت
 لها شركات التابعةالو

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٨حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

١٧ 
 

 
 قياس القيمة العادلة   -١٧

 

 يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كما يلي:

  العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المرتبطة بشروط معينة ويتم تداولها في أسواق مالية نشطة بناء على يتم تحديد القيمة
 اسعار التداول بالسوق في ختام األعمال في تاريخ قائمة المركز المالي الموجزة الموحدة.

 

  ً لنماذج التسعير المتعارف عليها والمعتمدة على تحليل يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى وفقا
 التدفق النقدي بإستخدام األسعار الحالية والمعمول بها في حركات األسواق المالية ألدوات مالية مشابهة.

 

 القيمة العادلة للموجودات المالية للشركة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر:
 

ليل األدوات المالية التي يتم قياسها الحقاً على القياس المبدئي بالقيمة العادلة، مقسمة إلى ثالثة مستويات يبين الجدول التالي تح
 :على أساس امكانية قياس القيمة العادلة ٣إلى  ١من 

 

  ودات المستوى األول: قياسات القيمة العادلة المستقاة من األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموج
 والمطلوبات المتطابقة.

  المستوى الثاني: قياسات القيمة العادلة المستقاة من مدخالت بخالف األسعار المدرجة والتي تم ادراجها في المستوى األول والتي
 يمكن مالحظتها لألصول والمطلوبات إما مباشرة (كاألسعار مثال) أو بطريقة غير مباشرة (المستقاة من األسعار).

 الثالث: قياسات القيمة العادلة المستقاة من "أساليب التقييم" والتي تتضمن مدخالت لألصول أو المطلوبات والتي ال  المستوى
 تستند الى بيانات السوق المالحظة (المدخالت غير المالحظة).

 
ي القيمة العادلة كما ف

٣١ كانون األول ٣٠٢٠١٧ حزيران ٢٠١٨
(مدقق)(غير مدقق)

دوالردوالر

الموجودات المالية
من خالل الدخل الشامل اآلخر:

المستوى االول           ٦٬٨٦٠٬٢٣٠     ٦٬٥٥١٬٦٦٠أسهم شركات مدرجة
أسعار العرض في السوق 

النشطة
ال ينطبقال ينطبق

المستوى الثالث           ٣٬٨٩٥٬٨٢٠     ٣٬٨٩٥٬٨٢٠أسهم شركات غير مدرجة
نماذج تقييم داخلية تعتمد 
على صافي قيمة األصول

صافي قيمة 
الموجودات

كلما ازداد صافي قيمة 
الموجودات للشركات المستثمر 

فيها ارتفعت القيمة العادلة

من خالل قائمة الدخل:

المستوى االول         ١١٬٤٨٩٬٩٠٢   ١٠٬٨٨٨٬٠٨٣أسهم شركات مدرجة
أسعار العرض في السوق 

النشطة
ال ينطبقال ينطبق

االستثمارات العقارية

المستوى الثاني           ٣٬٣٥٥٬٧٩٢     ٣٬٣٥٥٬٧٩٢استثمارات عقارية
متوسط السعر لتقارير 
ثالث مخمنين معتمدين

ال ينطبقال ينطبق

         ٢٥٬٦٠١٬٧٤٤    ٢٤٬٦٩١٬٣٥٥المجموع

 
مستوى القيمة  

العادلة

 
طـريقة التقييم والمدخالت 

المستخدمة

مدخالت 
ير  هامة  غ
ة ملموس

العالقة بين المدخالت الهامة  
غير الملموسة والقيمة العادلة

 
 

قياسها بالقيمة العادلة وبالتالي لم يتم إدراج لم تكن هنالك أية تحويالت بين المستويات خالل الفترة. ال يوجد أية مطلوبات مالية تتطلب 
 .٣أية ايضاحات للجدول أعاله. لم تطرأ أي تغيرات على القيمة العادلة المدرجة ضمن مستوى 



   لألدوية المساهمة العامة المحدودة لصناعة شركة بيرزيت
 لها شركات التابعةالو

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٨حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

١٨ 
 

 
 
 
 

 النتائج موسمية -١٨
 

 ٢٠١٨حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في  الموجزة الموحدةموسمية في قائمة الدخل أي بنود ذات طبيعة لم يتم تسجيل 
 يما عدا أرباح الموجودات المالية الناتجة عن التوزيعات.ف ٢٠١٧و
 

 حداث الحقةأ  -١٩
ً  حيثمن رأس مال الشركة  %٦٧مجموعه  المجموعة على شركة بترافارم بالجزائر بعد تملك مات حوذتاس بإسم  جرى تسجيلها رسميا

 الحالية.المالية توحيدها مع القوائم المالية للمجموعة في نهاية السنة  حيث سيتم ٢٠١٨تموز  ٢٠بتاريخ زيت لألدوية شركة بير
 

 الموحدةالقوائم المالية الموجزة الموافقة على   -٢٠
 

 .٢٠١٨تموز   ١٧ رفقة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخالم الموحدة القوائم المالية الموجزة الموافقة علىتم 
 


