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 عام  -١
 

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

كما قررت الهيئة  سهماً، ١٩٬٠٠٢٬٤٠١ موزعة على دوالر ١٩٬٠٠٢٬٤٠١ مبلغ ٢٠١٩حزيران  ٣٠بلغ رأس مال الشركة كما في 
، حيث لم يتم اإلكتتاب بهذه األسهم المستقبل في هذه األسهم فييتم االكتتاب  على أن  دوالر ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠إلى العامة رفع رأس المال 

 .المرفقة حتى تاريخ القوائم المالية الموجزة الموحدة
 

 محاسبيةملخص بأهم السياسات ال -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  والموجودات االستثمارات العقاريةلمبدأ 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 ائم المالية الموحدة ويجبالمرفقة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القو الموجزة الموحدةال تتضمن القوائم المالية 
. إضافة إلى ذلك ليس من الضروري أن تعتبر نتائج فترة ٢٠١٨كانون األول  ٣١بالرجوع للقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 .٢٠١٩كانون األول  ٣١مؤشرا لنتائج السنة التي ستنتهي في  ٢٠١٩ حزيران  ٣٠الستة أشهر المنتهية في 
 

غير منتظمة ومحددة خالل السنة المالية يتم تقديرها أو تأجيلها في القوائم المالية الموجزة  ةبصور مجموعةريف التي تتكبدها الإن المصا
 إذا كان من المالئم عمل ذلك.

 
ئم مرحلية وإن باقتطاع االحتياطي القانوني حسب أحكام قانون الشركات من أرباح الفترة الحالية، حيث أن هذه القوا المجموعةلم تقم 

 اإلقتطاعات يتم اجراؤها في نهاية السنة المالية.
 

 .مجموعةإن الدوالر األمريكي هو عملة إظهار القوائم المالية لل
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 "تتمة" ملخص بأهم السياسات المحاسبية -٢
 

السياسات المتبعة في إعداد القوائم المالية إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموجزة الموحدة المرفقة متماثلة مع تلك 
كانون الثاني  ١باستثناء المعايير والتعديالت التالية التي أصبحت نافذة إعتباراً من  ٢٠١٨كانون األول  ٣١الموحدة للسنة المنتهية في 

٢٠١٩: 
 

 المالية للسنة الحاليةالمعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعدلة المطبقة على القوائم  -أ
 

التطبيق  ، بدءاً من تاريخ٢٠١٦ كانون الثاني"عقود إيجار"، الصادر في  )١٦(المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ةمجموعال طبقت
وهو يلغي  ة المستأجر.تغييرات مهمة في محاسب )١٦(. يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٢٠١٩ كانون الثاني ١األولي في 

المستأجر االعتراف بأصل  ويتطلب من )١٧(التمييز بين عقد اإليجار التشغيلي وعقد اإليجار التمويلي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 
يجار لألصول قصيرة األجل وعقود اإل باستثناء عقود اإليجار حق االستخدام والتزامات اإليجار عند سريان العقد ولجميع عقود اإليجار،

 ذات القيمة المنخفضة.
 

، يتم اإلعتراف بعقود اإليجار على أنها الحق في استخدام األصل والتزام مماثل في التاريخ الذي يتوفر ٢٠١٩كانون الثاني  ١اعتباراً من 
كلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة ة. يتم توزيع كل دفعة من دفعات اإليجار بين االلتزام وتمجموعفيه األصل المؤجر لإلستخدام من قبل ال

التمويل لقائمة الدخل على مدى فترة اإليجار لتحقيق معدل فائدة دوري وثابت على الرصيد المتبقي من اإللتزام لكل فترة ويتم استهالك 
 ثابت.الحق في استخدام األصل المستأجر على مدة اإليجار أو العمر اإلنتاجي لألصل، أيهما أقصر، وعلى أساس القسط ال

 
 إن أنشطة المجموعة كمستأجر غير جوهرية وبالتالي لم يكن لها تأثير على القوائم المالية الموجزة الموحدة للمجموعة.

 

 ٢٠١٩ كانون الثاني ١المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ةساريالمعايير المعدلة  -ب
 

 .ميزات الدفع المسبق مع التعويض السلبي وتعديل االلتزامات المالية - )٩(ة رقم عداد التقارير الماليالدولي إلمعيار التعديالت على  -
االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة: تتعلق بالمصالح طويلة األجل في  - )٢٨(تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -

 الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.
 
ج ادمإن - )٣(تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - ٢٠١٧-٢٠١٥لمعايير الدولية للتقارير المالية للفترة التحسينات السنوية ل -

ضريبة الدخل،  )١٢(الترتيبات المشتركة ، ومعيار المحاسبة الدولي رقم  - )١١( رقم ر الدولي إلعداد التقارير الماليةااألعمال ، والمعي
 .من معايير المحاسبة الدولية )٢٣(رقم  وتكاليف االقتراض

 .أو تسوية تقليصال،  منافع الموظفين – )١٩(تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -
 .قن بشأن معامالت ضريبة الدخلتيلعدم ال ) ٢٣رقم (التفسير  -
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 "تتمة" ملخص بأهم السياسات المحاسبية -٢
 

 أو ما ما بعدها) ٢٠٢٠كانون الثاني  ١مفعول ( تبدأ للفترات من المعايير والتفسيرات الجديدة وغير سارية ال -ت
 
 .التعديالت المتعلقة بتعريف المواد -
 

 األعمال.تعديالت لتوضيح تعريف  -
 : عقود التأمين)١٧رقم (تقارير المالية إلعداد الالمعيار الدولي  -
االستثمارات  - )٢٨(المالية الموحدة ومعيار المحاسبة الدولي رقم  القوائم - )١٠(تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -

) المتعلقة بمعاملة بيع أو مساهمة األصول من والمستثمر في الشركة الزميلة أو المشروع ٢٠١١في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة (
 المشترك.

 

إلعداد ار الدولي ي، والمع )٣رقم (تقارير المالية إلعداد الار الدولي ي، والمع )٢رقم (مالية ار الدولي إلعداد التقارير اليالتعديالت على المع -
، ومعيار المحاسبة الدولي  )١(، ومعيار المحاسبة الدولي رقم  )١٤(ار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ي، والمع )٦رقم (تقارير المالية ال

،  )٢٠(رقم  التفسير، و )١٩(رقم  التفسير، و )٣٨(، ومعيار المحاسبة الدولي رقم  )٣٧(رقم  ، ومعيار المحاسبة الدولي )٣٤(رقم 
 .اإلطار المفاهيمي المؤشرات علىلتحديث  )٣٢(رقم  التفسيرو

 

 
 أسس توحيد  القوائم المالية

 

المساهمة العامة المحدودة ومن القوائم المالية  دويةتتألف القوائم المالية الموجزة الموحدة من القوائم المالية الخاصة بشركة بيرزيت لأل
 شركات التابعة).الالخاصة بشركة ميدكس للتجهيزات الطبية وشركة فلسطين للطباعة والنشر (

 

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

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

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

عندما تقل حقوق التصويت الخاصة بالشركة في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها، فيكون للشركة السيطرة 
ة المستثمر بها على تلك المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالمنشأ

 بشكل منفرد.
 

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

 سبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت اآلخرين.حجم حقوق التصويت التي تمتلكها الشركة بالن 
 خرى.لة التي يمتلكها حاملي حقوق التصويت اآلخرين واألطراف األمحقوق التصويت المحت 
 الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى، و 
 ت لديها، القدرة الحالية ركة لديها، أو ليس ير إلى أن الش افية قد تش لة وقت  أية حقائق وظروف إض طة ذات الص على توجيه األنش

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

ركة التابعة، بينما تتوقف تلك العملية عندما تفقد  يطرة على تلك الش ركة على الس ل الش ركة التابعة عندما تحص تبدأ عملية توحيد الش
كة التابعة، وعلى وجه الخصوص، يتم تضمين إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذة أو المستبعدة الشركة السيطرة على الشر

ركة  ركة على الش يطرة الش يطرة حتى التاريخ الذي تنقطع فيه س ركة على حق الس ول الش نة في قائمة الدخل من تاريخ حص خالل الس
  التـابعة.
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 "تتمة" ملخص بأهم السياسات المحاسبية -٢
 

 "تتمة" أسس توحيد  القوائم المالية
 

يطرة.  ص غير المس ركة ومالكي الحص امل اآلخر موزعة على مالكي الش ر الدخل الش ر من عناص ارة وكل عنص إن الربح أو الخس
ي للشركة التابعة موزع على مالكي الشركة واألطراف غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى حدوث عجز ف اآلخر إجمالي الدخل الشامل

اتها  ياس ركات التابعة لكي تتالئم س يطرة. حيثما لزم األمر، يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للش دة األطراف غير المس أرص
 المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل الشركة.

 

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

 المعامالت الداخلية بين الشركة والشركة التابعة لها عند التوحيد.

 

 :٢٠١٩حزيران  ٣٠التابعة كما في  اتفيما يلي تفاصيل الشرك
 
 نسبة الملكية  رأس المال  

 ٢٠١٨كانون األول  ٣١ ٢٠١٩حزيران  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

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

تاريخ القوائم المالية  حتى وضم كافة النشاطات التشغيلية لشركة ميدكس إلى شركة بيرزيت لألدوية. لم يتم ٢٠١٦كانون الثاني  ١من 
الموجزة الموحدة المرفقة تصفية الشركة بشكل نهائي واغالق ملفها لدى مراقب الشركات، علماً بأن جميع عمليات الشركة خالل فترة 

 قد تمت من خالل شركة بيرزيت لألدوية.٢٠١٩ حزيران  ٣٠الستة أشهر المنتهية في 
 

 
 إدارة المخاطر المالية -٣

 
ات و إن ياس ات واألهداف ة خالل الفترة تتماثل مع تبعالمة مجموعهداف إدارة المخاطر المالية للأس ياس نوات  المطبقةتلك الس في الس

 السابقة. 
 

 لمصادر الرئيسية للتقديرات غيـر المؤكـدةألحكام المحاسبية الهامة واا -٤
 

بية وكذلك   الموجزة الموحدةيتطلب إعداد القوائم المالية  ات المحاس ياس ات تؤثر على تطبيق الس قيام اإلدارة باتخاذ تقديرات وافتراض
 التقديرات.على قيم الموجودات، المطلوبات، اإليرادات والمصاريف المدرجـة. قد تختلف النتئاج الفعلية عن تلك 

 

ي اتخذتها اإلدارالموجزة الموحدة عند إعداد هذه القوائم المالية بية ، كانت التقديرات الجوهرية التـ ات المحاس ياس ة عند تطبيق الس
دة هي نفس التقديرات والمصا ر المؤكـ  ٣١للسنة المنتهية في الموحدة  در الُمطبقة في القوائم الماليةوالمصادر الرئيسية للتقديرات غيـ

 .٢٠١٨كانون األول 
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١١ 
 

 
 نقد وما في حكمه  -٥

 
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ٢٦٫٤٤٧  ١٤٣٫٣٩٥ نقد في الصندوق
 ١٫٣٢١٫٨٣٠  ٩٥٩٫٨١٩ الشيقل اإلسرائيلي -حسابات جارية لدى البنوك 
 ١١١٫٧٥٦  ١١٣٫٣٩٨ الدينار األردني -حسابات جارية لدى البنوك 
 ٣٥٠٫٣١٠  (٧١٠٫١٦٥) (مكشوف) عمالت أخرى -حسابات جارية لدى البنوك 

 ١٫٨١٠٫٣٤٣  ٥٠٦٫٤٤٧ 
 

 

 ة، بالصافيمدينذمم  -٦
 

 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ١٣٫٤٧٣٫١٩١  ١٣٫٦٨٩٫٢٥٩ قطاع عام -مدينون تجاريون 
 ١٥٫٨٩٨٫٣٦٦  ١٦٫٣٦٧٫١٤٧ قطاع خاص / أفراد وشركات -جاريون مدينون ت

 (٣٫٧٠٤٫٠٠٠)  (٣٫٧٠٨٫٦٧٢)  خسائر إئتمانية متوقعةينزل :مخصص 
 ٢٥٫٦٦٧٫٥٥٧  ٢٦٫٣٤٧٫٧٣٤ صافي مدينون تجاريون

 ٨٤٥٫٠٩٧  ٩٠٤٫٨٨٩ موظفون مدينون
  ٢٦٫٥١٢٫٦٥٤  ٢٧٫٢٥٢٫٦٢٣ 

 
 كما يلي: هي وقعةخسائر ائتمانية متإن الحركة على مخصص 

 
لفترة الستة أشهر   

 ٣٠المنتهية في 
 ٢٠١٩حزيران 

للسنة المالية المنتهية  
كانون األول  ٣١في 

٢٠١٨ 
 (مدقق)  (غير مدقق)  
 دوالر  دوالر  

 ٣٫٧١٤٫٢٠٥  ٣٫٧٠٤٫٠٠٠  الرصيد في بداية الفترة/ السنة
 )١٠٫٢٠٥(  ٤٫٦٧٢  فروقات ترجمة الرصيد االفتتاحي

 ٣٫٧٠٤٫٠٠٠  ٣٫٧٠٨٫٦٧٢  د في نهاية الفترة/ السنةالرصي
   



   لألدوية المساهمة العامة المحدودة لصناعة شركة بيرزيت
 لها شركات التابعةالو

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٩حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

١٢ 
 

 بضاعةمخزون ال -٧
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ٣٫٥٧٢٫٨٤٤  ٣٫٦٢٥٫٢٨٠ مواد أولية
 ٢٫٥٣٠٫٨٠١  ٢٫٣٤٤٫٩٩٧ مواد تعبئة

 ٥٫٤٣٨٫٣٤٥  ٦٫٧٣٩٫١٧٠ بضاعة جاهزة
 ١٧١٫٣٤٥  ٨٫٥٢٨ مواد تحت التصنيع

 ١١٫٧١٣٫٣٣٥  ١٢٫٧١٧٫٩٧٥ 
 

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

 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ١٠٫٤٥٨٫٨٨٥  ١٢٫٣٢٩٫٨٠٥ إستثمارات في أسهم شركات مدرجة
 ١٠٫٤٥٨٫٨٨٥  ١٢٫٣٢٩٫٨٠٥ 

 
 الشامل اآلخر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل – ب

 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ٦٫٣٨١٫٩٢٠  ٦٫٢٥٨٫٧٠٠ إستثمارات في أسهم  شركات مدرجة
 ١٠٫٤٩٥٫٢٤٧  ١٠٫٤٢٨٫٢٤٦ إستثمارات في أسهم شركات غير مدرجة 

 ١٦٫٨٧٧٫١٦٧  ١٦٫٦٨٦٫٩٤٦ 
 

 استثمارات في شركات حليفة – ج
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ٥٥٠٫٣٧٩  ٥٥٠٫٣٧٩ إستثمارات في أسهم  شركات مدرجة
 ١٫٢٠٢٫٣٣٢  ١٫٢٦٩٫٣٣١ إستثمارات في أسهم شركات غير مدرجة 

 ١٫٧٥٢٫٧١١  ١٫٨١٩٫٧١٠ 
 

  



   لألدوية المساهمة العامة المحدودة لصناعة شركة بيرزيت
 لها شركات التابعةالو

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٩حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

١٣ 
 

 
 استثمارات عقارية -٩

 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

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

 
 كما يلي: ٢٠١٩حزيران  ٣٠إن تفاصيل االستثمارات العقارية للمجموعة والتسلسل للقيمة العادلة كما في 

 

   
 األول  توىالمس

  
 المستوى الثاني

  
 المستوى الثالث

القيمة العادلة كما في  
 ٢٠١٩حزيران  ٣٠

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

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

لفترة الستة أشهر  
 ٣٠المنتهية في 

 ٢٠١٩حزيران 

للسنة المالية المنتهية  
كانون األول  ٣١في 

٢٠١٨ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ١٥٫٤١٥٫٣٣٤  ١٦٫٦٧١٫٨٢٧ الرصيد في بداية الفترة/السنة
 ٢٫٨٢٧٫٤٦٨  ٣٣٣٫٤٦٦ إضافات خالل الفترة/السنة
 )(١٫٥٧٠٫٩٧٥  )٨٣٥٫٤٣٣( االستهالكات للفترة/السنة

 ١٦٫٦٧١٫٨٢٧  ١٦٫١٦٩٫٨٦٠ 

 

  



   لألدوية المساهمة العامة المحدودة لصناعة شركة بيرزيت
 لها شركات التابعةالو

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٩حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

١٤ 
 

 مخصص ضريبة الدخل -١١
لفترة الستة أشهر  

 ٣٠المنتهية في 
 ٢٠١٩حزيران 

للسنة المالية المنتهية  
كانون األول  ٣١في 

٢٠١٨ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ٤٣٧٫١٤٣  ٤٥٢٫٦٦٠ الرصيد في بداية الفترة/السنة
 ٦٤٦٫١١١  ٣٥٠٫٠٠٠ لفترة/السنةل التخصيص

 )٨٧٢٫٠١٣(  )١٫٠٣٧٫٢٦٠(  ترة/السنةلفخالل ا ضرائب مدفوعة
 ٢٤١٫٤١٩  - ضرائب سنوات سابقة

 )٤٥٢٫٦٦٠  )٢٣٤٫٦٠٠ 
 -  ٢٣٤٫٦٠٠ المحول إلى أرصدة مدينة أخرى

 -  ٤٥٢٫٦٦٠ 
 

 

  ٢٠١٦السنة المالية نهاية حصلت الشركة على مخالصات ضريبية للسنوات حتى. 
  وعليه أصبحت ضريبة  ،تطوير مصنع أدويةبشأن شهادة تأكيد إستثمار  منح الشركة تشجيع االستثمارل العامة هيئةالقررت

افي  ريبة القانونية %٥٠الدخل على الربح الص بة الض  ٣١ تاريخ ويمتد هذا اإلعفاء الجزئي حتى ،%١٥والبالغة  من نس
ركة إ٢٠١٧انون األول ك نتينرتأت تأجيل اإلنتف، إال أن الش على أن يتم  ٢٠١٣و ٢٠١٢ اع من هذا االعفاء الجزئي للس

 .٢٠١٩إضافة سنتان لإلعفاء الجزئي األساسي لينتهي في سنة 
 
 

 تعويض نهاية الخدمة  مخصص -١٢
لفترة الستة أشهر  

 ٣٠المنتهية في 
 ٢٠١٩حزيران 

للسنة المالية المنتهية  
كانون األول  ٣١في 

٢٠١٨ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ٧٫٩١٦٫٩٧١  ٨٫٥٢٢٫٣٢٧ الرصيد في بداية الفترة/السنة
 ٨٠٣٫١٢٨  ٥٧٢٫٩٧٠ لفترة/السنةل التخصيص

 (١٩٧٫٧٧٢)  )٤٩٫٦٣٩(  لفترة/السنةخالل ا المدفوع
 ٨٫٥٢٢٫٣٢٧  ٩٫٠٤٥٫٦٥٨ 

 
 

  العائد لمساهمي الشركة األم األساسي للسهم الواحد الربح -١٣
 

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

 ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 (غير مدقق)  (غير مدقق) 

 ٥٫٥٣٨٫٣١٤  ٤٫٩٦٤٫٤٤٩ ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة األم (دوالر)
    

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

 ٠٫٢٩  ٠٫٢٦ ساسي للسهم الواحد العائد الى مساهمي الشركة األم (دوالر)الربح األ
  



   لألدوية المساهمة العامة المحدودة لصناعة شركة بيرزيت
 لها شركات التابعةالو

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٩حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

١٥ 
 

 
 توزيعات األرباح -١٤

 

من رأس المال المدفوع كتوزيعات أرباح للمساهمين عن سنة  %٢٠دوالر تمثل  ٢٫٨٥٠٫٣٦٠دفع مبلغ ب الفترةخالل  قامت المجموعة
من رأس المال المدفوع كتوزيعات أرباح للمساهمين عن  %٢٠تمثل  ٢٠١٨ خالل سنة دفعت دوالر  ٣٬٧٠٠٬٥٦٥، مقابل مبلغ ٢٠١٨

  .٢٠١٧سنة 
 

 مع أطراف ذات عالقة معامالت -١٥
 

ركات عالقة الالتمثل األطراف ذات  يين والحليفة وة وتابعالش اهمين الرئيس روط المتعلقة  اإلدارة العليا.المس عار والش يتم إعتماد األس
 بل مجلس إدارة المجموعة.بالمعامالت مع أطراف ذات عالقة من ق

 
 تتضمن قائمة الدخل الموجزة الموحدة المعامالت التالية مع الجهات ذات العالقة:

 
 حزيران ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في   

  ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 (غير مدقق)  (غير مدقق)  
 دوالر  دوالر  

 ٥٧٦٫٧٥٢  ٦٠٨٫٧١٠  رواتب اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية للمجموعة

 
 

  



   لألدوية المساهمة العامة المحدودة لصناعة شركة بيرزيت
 لها شركات التابعةالو

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٩حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

١٦ 
 

 قياس القيمة العادلة   -١٦
 

 يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كما يلي:

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

 

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

 

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

ن يبين الجدول التالي تحليل األدوات المالية التي يتم قياسها الحقاً على القياس المبدئي بالقيمة العادلة، مقسمة إلى ثالثة مستويات م
 :العادلةعلى أساس امكانية قياس القيمة  ٣إلى  ١

 

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

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

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

 
راج أية لم تكن هنالك أية تحويالت بين المستويات خالل الفترة. ال يوجد أية مطلوبات مالية تتطلب قياسها بالقيمة العادلة وبالتالي لم يتم إد

 .٣ايضاحات للجدول أعاله. لم تطرأ أي تغيرات على القيمة العادلة المدرجة ضمن مستوى 

 

 

ي ا ف ة كم القيمة العادل
زيران ٢٠١٩ انون األول ٣٠٢٠١٨ ح ٣١ ك

(مدقق)(غير مدقق)
دوالردوالر

ة ة العادل ة بالقيم ودات المالي الموج
ع رة للبي ة متوف تثمارات مالي اس

ة ركات مدرج هم ش توى األول              ٦٬٣٨١٬٩٢٠              ٦٬٠١٥٬٩٤٦أس المس
ي  ة ف عار المعلن األس

ة واق المالي االس
ال ينطبقال ينطبق

ة ير مدرج ركات غ اني           ١٠٬٤٩٥٬٢٤٧           ١٠٬٦٧١٬٠٠٠أسهم ش توى الث المس
وقية  ة الس ا بالقيم مقارنته

ابهة الي مش ألداة م
ال ينطبقال ينطبق

دخل: ة ال من خالل قائم

ة ركات مدرج هم ش توى األول           ١٠٬٤٥٨٬٨٨٥           ١٢٬٣٢٩٬٨٠٥أس المس
ي  ة ف عار المعلن األس

ة واق المالي االس
ال ينطبقال ينطبق

ة: تثمارات العقاري االس

اني              ٣٬٣٥٥٬٧٩٢              ٣٬٣٥٥٬٧٩٢أراضي توى الث المس
ارير  عر لتق متوسط الس
دين  ن معتم ة مخمني ثالث

تقلين ومس
ال ينطبقال ينطبق

وع            ٣٠٬٦٩١٬٨٤٤           ٣٢٬٣٧٢٬٥٤٣المجم

ة   توى القيم مس
ة العادل

م  ريقة التقيي طـ
تخدمة دخالت المس والم

ة  مدخالت هام
ة  غير ملموس

دخالت  ن الم ة بي العالق
ة  ير الملموس ة  غ الهام

ة ة العادل والقيم



   لألدوية المساهمة العامة المحدودة لصناعة شركة بيرزيت
 لها شركات التابعةالو

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٩حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

١٧ 
 

 
 
 

 
 ئجالنتا موسمية -١٧

 

 ٢٠١٨و ٢٠١٩حزيران  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
 

 

 الموحدةالقوائم المالية الموجزة الموافقة على   -١٨
 

 .٢٠١٩ آب ٥خ  بتاريرفقة من قبل مجلس اإلدارة الم الموحدة ية الموجزةالقوائم المال الموافقة علىتم 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 العامة المحدودةشركة بيرزيت لألدوية المساهمة 
 وشركاتها التابعة

 فلسطين -رام هللا 
 

 والمعلومات المالية المرحلية الموحدة تقرير المراجعة
 ٢٠١٩حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 المساهمة العامة المحدودة ألدويةلشركة بيرزيت 

 اتها التابعةوشرك
 فلسطين –رام هللا 

 
 
 
 

 
 المحتويات

  
حةالصف  

   
 ١  الموحدة  المرحلية تقرير مراجعة المعلومات المالية

   
  ٢   الموحدة الموجزة قائمة المركز المالي

   
 ٣  الموحدة الموجزةقائمة الدخل 

   
 ٤  الموحدة قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الموجزة

   
 ٥  الموحدة الموجزة ائمة التغيرات في حقوق الملكيةق
   

 ٦  الموحدة الموجزةقائمة التدفقات النقدية 
   

١٧ - ٧  الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية   
 

 



 

١ 
 

 
 الموحدة المرحلية مراجعة المعلومات الماليةتقرير 

 
 السادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة المحترمين

 المحدودة المساهمة العامة شركة بيرزيت لألدوية
 وشركاتها التابعة

 
 

 فلسطين - رام هللا
 

 مقدمة
ركة بيرزيت المرفقة  الموحدة الموجزة قمنا بمراجعة قائمة المركز المالي اهمة العامة المحدودة ا لألدويةلش ركاتها لمس وش

امل االموجزة الموحدة، وقائمة وكل من قائمة الدخل  ٢٠١٩حزيران  ٣٠كما في (معاً "المجموعة")  التابعة لدخل والدخل الش
رة الستة ـلفت الموجزة الموحدة التدفقات النقديةقائمة و الموجزة الموحدة الملكيةالتغيرات في حقوق  موحدة، وقائمةالموجزة ال اآلخر

ؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية هر المنتهية بذلك التاريخ. إن اإلدارة مس ورة عادلة وفقاً  الموحدة أش ها بص وعرض
بة الدولي رقم ( ؤوليتنا هي إبداء  –) ٣٤لمعيار المحاس تنتاج حول هذه المعلومات الماليةإالتقارير المالية المرحلية. إن مس   س

 استناداً إلى مراجعتنا. لموحدةاالمرحلية 
 

 المراجعـة أعمال نطاق
 ة التي يقوم بها، " مراجعة المعلومات المالية المرحلي ٢٤١٠لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي حول عمليات المراجعة رقم 

ساراتتتضمن مراجعة المعلومات المالية الم ".ةمجموعمدقق الحسابات المستقل لل شكل رئيسي من رحلية القيام بإجراء االستف ، ب
ل ات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى، وإتباع إجراءين عن األمور المالية والمحاسبيةاألشخاص المسؤول . إن نطاق المراجعة أقـ

 ً نطاق القيام بالتدقيق وفقاً للمعايير الدوليـة للتدقيق، وبالتالي، فإنها ال تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع األمور من  جوهريا
 ، فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنها. لتي يمكن إن يبينها التدقيق. لذاالهامـة ا

 
 ستنتـاجاإل

تناداً إلى مراجعتناإ ة المرحلية، لم يتبين لنا ما يدعونا إلى االس ، من المرفقة لم يتم إعدادها الموحدة عتقاد بأن المعلومات الماليـ
 .التقارير المالية المرحلية –) ٣٤، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (جميع النواحي الجوهرية

 
 
 
 

 ارسمير سحّ 
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 ديلويت آند توش (الشرق األوسط)

 )٢٠٨رخصة رقم (
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 فلسطين
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الي الموجزة الموحدة  قائمة المركز الم

كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٩

انون األول ٣٠٢٠١٨ حزيران ٢٠١٩ ٣١ ك
دوالردوالرإيضاحات

( مدقق) ( غير مدقق) 
الموجودات

الموجودات المتداولة
ه              ١٬٨١٠٬٣٤٣                ٥٥٠٦٬٤٤٧نقد وما في حكم

افي ة، بالص            ٢٦٬٥١٢٬٦٥٤           ٦٢٧٬٢٥٢٬٦٢٣ذمم مدين
اعة            ١١٬٧١٣٬٣٣٥           ٧١٢٬٧١٧٬٩٧٥مخزون البض

ة الدخل ن خالل قائم ة م ة العادل ة بالقيم            ١٠٬٤٥٨٬٨٨٥           ٨١٢٬٣٢٩٬٨٠٥ - أموجودات مالي
رى ة أخ دة مدين                 ١٢٩٬٨١٣                ٣٤٠٬٣٢١أرص

           ٥٠٬٦٢٥٬٠٣٠           ٥٣٬١٤٧٬١٧١مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
ة ودات ضريبية مؤجل                 ٨٧٥٬٦٢٥                ٩١١٬٧٢٩موج

امل اآلخر  دخل الش ن خالل ال ة م ة العادل ة بالقيم ودات مالي            ١٦٬٨٧٧٬١٦٧           ٨١٦٬٦٨٦٬٩٤٦ - بموج
ة ي شركات حليف              ١٬٧٥٢٬٧١١             ٨١٬٨١٩٬٧١٠ - جاستثمارات ف

ة تثمارات عقاري              ٣٬٣٥٥٬٧٩٢             ٩٣٬٣٥٥٬٧٩٢اس
افي دات - بالص ات وآالت ومع            ١٦٬٦٧١٬٨٢٧           ١٠١٦٬١٦٩٬٨٦٠ممتلك
           ٣٩٬٥٣٣٬١٢٢           ٣٨٬٩٤٤٬٠٣٧مجموع الموجودات غير المتداولة

           ٩٠٬١٥٨٬١٥٢           ٩٢٬٠٩١٬٢٠٨مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات المتداولة

رى ة أخ دة دائن م وأرص              ٦٬٠٣١٬٧٠٤             ٦٬٤٨٧٬٠٤٨ذم
                ٤٥٢٬٦٦٠                           -١١مخصص ضريبة الدخل
ل                 ٧٥٠٬٠٠٠                ٧٥٠٬٠٠٠قروض - قصيرة األج

             ٧٬٢٣٤٬٣٦٤             ٧٬٢٣٧٬٠٤٨مجموع المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة

ة ة الخدم              ٨٬٥٢٢٬٣٢٧             ١٢٩٬٠٤٥٬٦٥٨مخصص تعويض نهاي
ل ة األج              ١٬٩٣٧٬٥٠٠             ١٬٥٦٢٬٥٠٠قروض - طويل

           ١٠٬٤٥٩٬٨٢٧           ١٠٬٦٠٨٬١٥٨مجموع المطلوبات غير المتداولة
           ١٧٬٦٩٤٬١٩١           ١٧٬٨٤٥٬٢٠٦مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
ال            ١٩٬٠٠٢٬٤٠١           ١١٩٬٠٠٢٬٤٠١رأس الم

ة هم خزين               (١٣٢٬٩٠٧)              (١٣٧٬٦٠٧)أس
١٨٬٨٦٩٬٤٩٤           ١٨٬٨٦٤٬٧٩٤           

اري اطي إجب              ٤٬٧٥٠٬٦٠٠             ٤٬٧٥٠٬٦٠٠احتي
اري اطي إختي              ٥٬١٥٨٬٨١٠             ٥٬١٥٨٬٨١٠احتي

اص اطي خ            ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠           ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠احتي
دورة اح م            ٢١٬٧٦٩٬٤٠٥           ٢٣٬٨٨٣٬٤٩٤أرب

ر امل االخ دخل الش الل ال ن خ ة م ودات المالي ة للموج ة العادل ي القيم تراكم ف ير الم              ١٬٣٠٥٬٤٦١                ٩٧٨٬٠٤٧التغ
ة وائم المالي ة الق ات ترجم                   ٢٤٬٥٤١                (٣١٬٣٢٠)فروق

           ٧١٬٨٧٨٬٣١١           ٧٣٬٦٠٤٬٤٢٥مجموع حقوق ملكية المساهمين في الشركة األم
ات غير مسيطرة                 ٥٨٥٬٦٥٠                ٦٤١٬٥٧٧حقوق جه

           ٧٢٬٤٦٣٬٩٦١           ٧٤٬٢٤٦٬٠٠٢مجموع حقوق الملكية
           ٩٠٬١٥٨٬١٥٢           ٩٢٬٠٩١٬٢٠٨مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

ا ب أن تقرأ معه تشكل االيضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموجزة الموحدة ويج
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قائمة الدخل الموجزة الموحدة

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٩

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران
٢٠١٩٢٠١٨

( غير مدقق) ( غير مدقق) 
دوالردوالرإيضاحات

ات          ١٩٬٣٥٥٬٩٤٠       ١٦٬١٦٥٬٧٩٥المبيع
ات ة المبيع        (١١٬٦٨٢٬١٩٢)       (٩٬٤٤٧٬٣٧٠)تكلف
           ٧٬٦٧٣٬٧٤٨         ٦٬٧١٨٬٤٢٥إجمالي الربح

ات              (٩٢٢٬٢٠٠)       (١٬٠٢٣٬٠٦٨)مصاريف المبيع
ة  اريف الدعاي             (٤٦٢٬٣٩١)          (٤٥٩٬٠١٥)مص

ة  ة وعمومي اريف إداري          (١٬١٣٠٬٩٨٦)       (١٬٠٨٣٬٥٠٦)مص
ة                          -            (٥٩٬٦٣٧)مصاريف تمويلي

غيل            ٥٬١٥٨٬١٧١         ٤٬٠٩٣٬١٩٩صافي الربح من التش

ة ة العادل ة بالقيم ودات مالي م موج ع وتقيي ات وبي اح توزيع            ١٬٤٥٢٬٦٩٥         ١٬٠٩٢٬٦٢٧ أرب
ة ات عمل ائر)  تقييم فروق اح ( خس             (٥٩٦٬٦١٠)              ٧٤٬٩٦٤أرب

رى رادات أخ                 ٥٨٬٢٠١              ٧٣٬٤٨٢إي
           ٦٬٠٧٢٬٤٥٧         ٥٬٣٣٤٬٢٧٢صافي ربح الفترة قبل ضريبة الدخل

ترة دخل للف             (٥٠٠٬٠٠٠)          (٣٥٠٬٠٠٠)١١ضريبة ال
ة                 ٣٢٬٠٣٥              ٣٦٬١٠٤إنتفاعات ضريبية مؤجل

           ٥٬٦٠٤٬٤٩٢         ٥٬٠٢٠٬٣٧٦صافي الربح للفترة بعد ضريبة الدخل

العائد الى : 

ركة األم اهمي الش            ٥٬٥٣٨٬٣١٤         ٤٬٩٦٤٬٤٤٩مس

ات غير مسيطرة                 ٦٦٬١٧٨              ٥٥٬٩٢٧حقوق جه
٥٬٦٠٤٬٤٩٢         ٥٬٠٢٠٬٣٧٦           

                    ٠٫٢٩                  ١٣٠٫٢٦الربح األساسي للسهم الواحد 

ا ب أن تقرأ معه تشكل االيضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموجزة الموحدة ويج

 



حدودة شركة بيرزيت لصناعة األدوية المساهمة العامة الم  
 والشركات التابعة لها

 

٤ 
 

 

 
 

   

دة زة الموح ر الموج امل اآلخ دخل الش دخل وال ة ال قائم
زيران ٢٠١٩ ة في ٣٠ ح تة أشهر المنتهي لفترة الس

زيران ي ٣٠ ح ة ف لفترة الستة أشهر المنتهي
٢٠١٩٢٠١٨

( غير مدقق) ( غير مدقق) 
دوالردوالر

ترة          ٥٬٦٠٤٬٤٩٢         ٥٬٠٢٠٬٣٧٦صافي ربح الف
ر دخل الشامل اآلخ ود ال بن

دخل ة ال ى قائم ا إل ل الحق ة للتحوي ير القابل البنود غ
ة ودات المالي م الموج اطي تقيي ي احتي ير ف افي التغ           (٣٠٨٬٥٧٠)          (٣٢٧٬٤١٤)ص

ة وائم المالي ة الق ات ترجم           (٢٧٠٬٠٠٨)            (٥٥٬٨٦١)فروق
ارة)   الشاملة اآلخرى ود ( الخس الي بن           (٥٧٨٬٥٧٨)          (٣٨٣٬٢٧٥)إجم

ر امل اآلخ دخل الش          ٥٬٠٢٥٬٩١٤         ٤٬٦٣٧٬١٠١إجمالي ال

ى :  د إل العائ
ركة األم اهمي الش          ٤٬٩٥٩٬٧٣٦         ٤٬٥٨١٬١٧٤مس

ات غير مسيطرة               ٦٦٬١٧٨              ٥٥٬٩٢٧حقوق جه
٥٬٠٢٥٬٩١٤         ٤٬٦٣٧٬١٠١         

ا رأ معه ب أن تق دة ويج زة الموح ة الموج وائم المالي ة جزءاً ال يتجزأ من هذه الق تشكل االيضاحات المرفق
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموجزة الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٩

اطي إختياريإحتياطي إجباريرأس المال اح مدورةإحتياطي خاصإحتـي أرب

التغير المتراكم في القيمة 
العادلة للموجودات المالية من 

خالل الدخل الشامل اآلخر
ة  فروقات ترجم

أسهم خزينةالقوائم المالية

مجموع حقوق ملكية 
ي  المساهمين ف

الشركة األم
حقوق جهات غير 

يطرة مس
مجموع حقوق 

الملكية

دوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالر

انون األول ٢٠١٨ ( مدقق)  ا في ٣١ ك        ٧٢٬٤٦٣٬٩٦١            ٥٨٥٬٦٥٠        ٧١٬٨٧٨٬٣١١          (١٣٢٬٩٠٧)              ٢٤٬٥٤١                     ١٬٣٠٥٬٤٦١       ٢١٬٧٦٩٬٤٠٥      ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠        ٥٬١٥٨٬٨١٠        ٤٬٧٥٠٬٦٠٠      ١٩٬٠٠٢٬٤٠١الرصيد كم
ترة ربح للف افي ال          ٥٬٠٢٠٬٣٧٦              ٥٥٬٩٢٧          ٤٬٩٦٤٬٤٤٩                   -                   -                               -         ٤٬٩٦٤٬٤٤٩                  -                  -                  -                  -ص

ة ة العادل ي القيم ير ف           (٣٢٧٬٤١٤)                   -            (٣٢٧٬٤١٤)                   -                   -                      (٣٢٧٬٤١٤)                   -                  -                  -                  -                  -التغ
ة وائم المالي ة الق ات ترجم             (٥٥٬٨٦١)                   -              (٥٥٬٨٦١)                   -            (٥٥٬٨٦١)                               -                   -                  -                  -                  -                  -فروق

         ٤٬٦٣٧٬١٠١              ٥٥٬٩٢٧          ٤٬٥٨١٬١٧٤                   -            (٥٥٬٨٦١)                      (٣٢٧٬٤١٤)         ٤٬٩٦٤٬٤٤٩                  -                  -                  -                  -إجمالي الدخل الشامل اآلخر للفترة
اهمين اح للمس ات أرب        (٢٬٨٥٠٬٣٦٠)                   -         (٢٬٨٥٠٬٣٦٠)                   -                   -                               -       (٢٬٨٥٠٬٣٦٠)                  -                  -                  -                  -توزيع

ة هم الخزين ي أس ير ف               (٤٬٧٠٠)                   -                (٤٬٧٠٠)              (٤٬٧٠٠)                   -                               -                   -                  -                  -                  -                  -التغ
ا في ٣٠ حزيران ٢٠١٩ ( غير مدقق)         ٧٤٬٢٤٦٬٠٠٢            ٦٤١٬٥٧٧        ٧٣٬٦٠٤٬٤٢٥          (١٣٧٬٦٠٧)            (٣١٬٣٢٠)                        ٩٧٨٬٠٤٧       ٢٣٬٨٨٣٬٤٩٤      ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠        ٥٬١٥٨٬٨١٠        ٤٬٧٥٠٬٦٠٠      ١٩٬٠٠٢٬٤٠١الرصيد كم

انون األول ٢٠١٧ ( مدقق)  ا في ٣١ ك        ٦٨٬٥١١٬٣٩٢            ٥٢١٬٧٨٨        ٦٧٬٩٨٩٬٦٠٤          (١٣٦٬٥٥٢)            ٢٦٠٬٥٧٣                     ١٬٣٨٧٬٤٤٦       ٢١٬١٩٠٬٧٩٦      ١٧٬٠٠٠٬٠٠٠        ٥٬١٥٨٬٨١٠        ٤٬٦٢٥٬٧٠٦      ١٨٬٥٠٢٬٨٢٥الرصيد كم
ترة ربح للف افي ال          ٥٬٦٠٤٬٤٩٢              ٦٦٬١٧٨          ٥٬٥٣٨٬٣١٤                   -                   -                               -         ٥٬٥٣٨٬٣١٤                  -                  -                  -                  -ص

ة ة العادل ي القيم ير ف           (٣٠٨٬٥٧٠)                   -            (٣٠٨٬٥٧٠)                   -                   -                      (٣٠٨٬٥٧٠)                   -                  -                  -                  -                  -التغ
ة وائم المالي ة الق ات ترجم           (٢٧٠٬٠٠٨)                   -            (٢٧٠٬٠٠٨)                   -          (٢٧٠٬٠٠٨)                               -                   -                  -                  -                  -                  -فروق

         ٥٬٠٢٥٬٩١٤              ٦٦٬١٧٨          ٤٬٩٥٩٬٧٣٦                   -          (٢٧٠٬٠٠٨)                      (٣٠٨٬٥٧٠)         ٥٬٥٣٨٬٣١٤                  -                  -                  -                  -إجمالي الدخل الشامل اآلخر للفترة
اهمين اح للمس ات أرب        (٣٬٧٠٠٬٥٦٥)                   -         (٣٬٧٠٠٬٥٦٥)                   -                   -                               -       (٣٬٧٠٠٬٥٦٥)                  -                  -                  -                  -توزيع

ات ول لالحتياطي                    -                   -                     -                   -                   -                               -       (٣٬٠٠٠٬٠٠٠)        ٣٬٠٠٠٬٠٠٠                  -                  -                  -المح
ة هم الخزين ي أس ير ف                 ٦٬٣٦٠                   -                 ٦٬٣٦٠                ٦٬٣٦٠                   -                               -                   -                  -                  -                  -                  -التغ

ال ي رأس الم ادة ف                    -                   -                     -                   -                   -                               -          (٤٩٩٬٥٧٦)                  -                  -                  -           ٤٩٩٬٥٧٦الزي
ا في ٣٠ حزيران ٢٠١٨ ( غير مدقق)         ٦٩٬٨٤٣٬١٠١            ٥٨٧٬٩٦٦        ٦٩٬٢٥٥٬١٣٥          (١٣٠٬١٩٢)              (٩٬٤٣٥)                     ١٬٠٧٨٬٨٧٦       ١٩٬٥٢٨٬٩٦٩      ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠        ٥٬١٥٨٬٨١٠        ٤٬٦٢٥٬٧٠٦      ١٩٬٠٠٢٬٤٠١الرصيد كم

ا ب أن تقرأ معه تشكل االيضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموجزة الموحدة ويج



حدودة شركة بيرزيت لصناعة األدوية المساهمة العامة الم  
 والشركات التابعة لها
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ة الموجزة الموحدة قائمة التدفقات النقدي

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٩
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران

٢٠١٩٢٠١٨

( غير مدقق) ( غير مدقق) 

دوالردوالر

األنشطة التشغيلية

ل ضريبة الدخل ترة قب ح الف            ٦٬٠٧٢٬٤٥٧       ٥٬٣٣٤٬٢٧٢صافي رب

تعديالت

تهالكات               ٧٤٨٬٨١٨          ٨٣٥٬٤٣٣إس

ة ودات مالي اح تقييم موج             (٤٥٧٬٧٠٨)         (١٢٥٬١٣٦)أرب

ة ة الخدم               ٥٢٩٬٧٢٠          ٥٧٢٬٩٧٠مخصص تعويض نهاي

ات            ٦٬٨٩٣٬٢٨٧       ٦٬٦١٧٬٥٣٩التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوب

ة ادة)  في ذمم مدين          (١٬٩٣٢٬٠٨٤)         (٧٣٩٬٩٦٩)( الزي

اعة ادة)  في مخزون البض             (٥٢٠٬٧٧٩)      (١٬٠٠٤٬٦٤٠)( الزي

ة أخرى ي أرصدة مدين ص ف               ٤٤٧٬٨٥٨            ٢٤٬٠٩٢النق

رى ة أخ دة دائن م وأرص ي ذم ادة ف            ٢٬٩٢٧٬٨٧١          ٤٥٥٬٣٤٤الزي

           ٧٬٨١٦٬١٥٣       ٥٬٣٥٢٬٣٦٦التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية قبل الضرائب وانتفاعات الموظفين

ة  ل مدفوع               (١١٬٥٩٠)      (١٬٠٣٧٬٢٦٠)ضريبة دخ

ة ة المدفوع ة الخدم ات نهاي             (١٢١٬٦٠٥)           (٤٩٬٦٣٩)تعويض

غيلية            ٧٬٦٨٢٬٩٥٨       ٤٬٢٦٥٬٤٦٧صافي التدفقات النقدية من العمليات التش

العمليات االستثمارية: 

ة  ودات مالي             (٦٥٢٬٦٧٨)      (٢٬٨٣١٬٠٦٦)شراء موج

ة تثمارات في شركات حليف          (٦٬٤٨٥٬٠٠٠)           (٦٦٬٩٩٩)شراء إس

ة تثمارات مقبوض اح اس               ٨١٨٬٥٦٥          ٩٤٣٬٣٨٩أرب

دات  ات وآالت ومع افات ممتلك             (٧٩٣٬٣٣٥)         (٣٣٣٬٤٦٦)إض

         (٧٬١١٢٬٤٤٨)      (٢٬٢٨٨٬١٤٢)صافي النقد ( المستخدم في)  العمليات اإلستثمارية 

العمليات التمويلية: 

اهمين ى المس ة عل اح موزع          (٣٬٧٠٠٬٥٦٥)      (٢٬٨٥٠٬٣٦٠)أرب

ة روض البنكي ي الق ادة ف            ٣٬٠٠٠٬٠٠٠         (٣٧٥٬٠٠٠)الزي

            (٧٠٠٬٥٦٥)      (٣٬٢٢٥٬٣٦٠)صافي النقد ( المستخدم في)  العمليات التمويلية 

ه  النقص)  في النقد وما في حكم افي (              (١٣٠٬٠٥٥)      (١٬٢٤٨٬٠٣٥)ص

ريكي دوالر األم ة لل ركات التابع ة للش وائم المالي ة الق ات ترجم               (٢٧٬٠٠٨)           (٥٥٬٨٦١)فروق

ترة ة الف ي بداي ه ف ي حكم ا ف            ٢٬٠٩٣٬٢٥٧       ١٬٨١٠٬٣٤٣النقد وم

ترة            ١٬٩٣٦٬١٩٤          ٥٠٦٬٤٤٧النقد وما في حكمه في نهاية الف

ا ب أن تقرأ معه تشكل االيضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموجزة الموحدة ويج
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 ٢٠١٩حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

٧ 
 

 

 

 عام  -١
 

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

كما قررت الهيئة  سهماً، ١٩٬٠٠٢٬٤٠١ موزعة على دوالر ١٩٬٠٠٢٬٤٠١ مبلغ ٢٠١٩حزيران  ٣٠بلغ رأس مال الشركة كما في 
، حيث لم يتم اإلكتتاب بهذه األسهم المستقبل في هذه األسهم فييتم االكتتاب  على أن  دوالر ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠إلى العامة رفع رأس المال 

 .المرفقة حتى تاريخ القوائم المالية الموجزة الموحدة
 

 محاسبيةملخص بأهم السياسات ال -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  والموجودات االستثمارات العقاريةلمبدأ 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 ائم المالية الموحدة ويجبالمرفقة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القو الموجزة الموحدةال تتضمن القوائم المالية 
. إضافة إلى ذلك ليس من الضروري أن تعتبر نتائج فترة ٢٠١٨كانون األول  ٣١بالرجوع للقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 .٢٠١٩كانون األول  ٣١مؤشرا لنتائج السنة التي ستنتهي في  ٢٠١٩ حزيران  ٣٠الستة أشهر المنتهية في 
 

غير منتظمة ومحددة خالل السنة المالية يتم تقديرها أو تأجيلها في القوائم المالية الموجزة  ةبصور مجموعةريف التي تتكبدها الإن المصا
 إذا كان من المالئم عمل ذلك.

 
ئم مرحلية وإن باقتطاع االحتياطي القانوني حسب أحكام قانون الشركات من أرباح الفترة الحالية، حيث أن هذه القوا المجموعةلم تقم 

 اإلقتطاعات يتم اجراؤها في نهاية السنة المالية.
 

 .مجموعةإن الدوالر األمريكي هو عملة إظهار القوائم المالية لل
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 "تتمة" ملخص بأهم السياسات المحاسبية -٢
 

السياسات المتبعة في إعداد القوائم المالية إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموجزة الموحدة المرفقة متماثلة مع تلك 
كانون الثاني  ١باستثناء المعايير والتعديالت التالية التي أصبحت نافذة إعتباراً من  ٢٠١٨كانون األول  ٣١الموحدة للسنة المنتهية في 

٢٠١٩: 
 

 المالية للسنة الحاليةالمعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعدلة المطبقة على القوائم  -أ
 

التطبيق  ، بدءاً من تاريخ٢٠١٦ كانون الثاني"عقود إيجار"، الصادر في  )١٦(المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ةمجموعال طبقت
وهو يلغي  ة المستأجر.تغييرات مهمة في محاسب )١٦(. يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٢٠١٩ كانون الثاني ١األولي في 

المستأجر االعتراف بأصل  ويتطلب من )١٧(التمييز بين عقد اإليجار التشغيلي وعقد اإليجار التمويلي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 
يجار لألصول قصيرة األجل وعقود اإل باستثناء عقود اإليجار حق االستخدام والتزامات اإليجار عند سريان العقد ولجميع عقود اإليجار،

 ذات القيمة المنخفضة.
 

، يتم اإلعتراف بعقود اإليجار على أنها الحق في استخدام األصل والتزام مماثل في التاريخ الذي يتوفر ٢٠١٩كانون الثاني  ١اعتباراً من 
كلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة ة. يتم توزيع كل دفعة من دفعات اإليجار بين االلتزام وتمجموعفيه األصل المؤجر لإلستخدام من قبل ال

التمويل لقائمة الدخل على مدى فترة اإليجار لتحقيق معدل فائدة دوري وثابت على الرصيد المتبقي من اإللتزام لكل فترة ويتم استهالك 
 ثابت.الحق في استخدام األصل المستأجر على مدة اإليجار أو العمر اإلنتاجي لألصل، أيهما أقصر، وعلى أساس القسط ال

 
 إن أنشطة المجموعة كمستأجر غير جوهرية وبالتالي لم يكن لها تأثير على القوائم المالية الموجزة الموحدة للمجموعة.

 

 ٢٠١٩ كانون الثاني ١المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ةساريالمعايير المعدلة  -ب
 

 .ميزات الدفع المسبق مع التعويض السلبي وتعديل االلتزامات المالية - )٩(ة رقم عداد التقارير الماليالدولي إلمعيار التعديالت على  -
االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة: تتعلق بالمصالح طويلة األجل في  - )٢٨(تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -

 الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.
 
ج ادمإن - )٣(تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - ٢٠١٧-٢٠١٥لمعايير الدولية للتقارير المالية للفترة التحسينات السنوية ل -

ضريبة الدخل،  )١٢(الترتيبات المشتركة ، ومعيار المحاسبة الدولي رقم  - )١١( رقم ر الدولي إلعداد التقارير الماليةااألعمال ، والمعي
 .من معايير المحاسبة الدولية )٢٣(رقم  وتكاليف االقتراض

 .أو تسوية تقليصال،  منافع الموظفين – )١٩(تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -
 .قن بشأن معامالت ضريبة الدخلتيلعدم ال ) ٢٣رقم (التفسير  -
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 "تتمة" ملخص بأهم السياسات المحاسبية -٢
 

 أو ما ما بعدها) ٢٠٢٠كانون الثاني  ١مفعول ( تبدأ للفترات من المعايير والتفسيرات الجديدة وغير سارية ال -ت
 
 .التعديالت المتعلقة بتعريف المواد -
 

 األعمال.تعديالت لتوضيح تعريف  -
 : عقود التأمين)١٧رقم (تقارير المالية إلعداد الالمعيار الدولي  -
االستثمارات  - )٢٨(المالية الموحدة ومعيار المحاسبة الدولي رقم  القوائم - )١٠(تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -

) المتعلقة بمعاملة بيع أو مساهمة األصول من والمستثمر في الشركة الزميلة أو المشروع ٢٠١١في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة (
 المشترك.

 

إلعداد ار الدولي ي، والمع )٣رقم (تقارير المالية إلعداد الار الدولي ي، والمع )٢رقم (مالية ار الدولي إلعداد التقارير اليالتعديالت على المع -
، ومعيار المحاسبة الدولي  )١(، ومعيار المحاسبة الدولي رقم  )١٤(ار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ي، والمع )٦رقم (تقارير المالية ال

،  )٢٠(رقم  التفسير، و )١٩(رقم  التفسير، و )٣٨(، ومعيار المحاسبة الدولي رقم  )٣٧(رقم  ، ومعيار المحاسبة الدولي )٣٤(رقم 
 .اإلطار المفاهيمي المؤشرات علىلتحديث  )٣٢(رقم  التفسيرو

 

 
 أسس توحيد  القوائم المالية

 

المساهمة العامة المحدودة ومن القوائم المالية  دويةتتألف القوائم المالية الموجزة الموحدة من القوائم المالية الخاصة بشركة بيرزيت لأل
 شركات التابعة).الالخاصة بشركة ميدكس للتجهيزات الطبية وشركة فلسطين للطباعة والنشر (

 

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

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

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

عندما تقل حقوق التصويت الخاصة بالشركة في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها، فيكون للشركة السيطرة 
ة المستثمر بها على تلك المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالمنشأ

 بشكل منفرد.
 

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

 سبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت اآلخرين.حجم حقوق التصويت التي تمتلكها الشركة بالن 
 خرى.لة التي يمتلكها حاملي حقوق التصويت اآلخرين واألطراف األمحقوق التصويت المحت 
 الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى، و 
 ت لديها، القدرة الحالية ركة لديها، أو ليس ير إلى أن الش افية قد تش لة وقت  أية حقائق وظروف إض طة ذات الص على توجيه األنش

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

ركة التابعة، بينما تتوقف تلك العملية عندما تفقد  يطرة على تلك الش ركة على الس ل الش ركة التابعة عندما تحص تبدأ عملية توحيد الش
كة التابعة، وعلى وجه الخصوص، يتم تضمين إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذة أو المستبعدة الشركة السيطرة على الشر

ركة  ركة على الش يطرة الش يطرة حتى التاريخ الذي تنقطع فيه س ركة على حق الس ول الش نة في قائمة الدخل من تاريخ حص خالل الس
  التـابعة.
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 "تتمة" ملخص بأهم السياسات المحاسبية -٢
 

 "تتمة" أسس توحيد  القوائم المالية
 

يطرة.  ص غير المس ركة ومالكي الحص امل اآلخر موزعة على مالكي الش ر الدخل الش ر من عناص ارة وكل عنص إن الربح أو الخس
ي للشركة التابعة موزع على مالكي الشركة واألطراف غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى حدوث عجز ف اآلخر إجمالي الدخل الشامل

اتها  ياس ركات التابعة لكي تتالئم س يطرة. حيثما لزم األمر، يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للش دة األطراف غير المس أرص
 المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل الشركة.

 

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

 المعامالت الداخلية بين الشركة والشركة التابعة لها عند التوحيد.

 

 :٢٠١٩حزيران  ٣٠التابعة كما في  اتفيما يلي تفاصيل الشرك
 
 نسبة الملكية  رأس المال  

 ٢٠١٨كانون األول  ٣١ ٢٠١٩حزيران  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

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

تاريخ القوائم المالية  حتى وضم كافة النشاطات التشغيلية لشركة ميدكس إلى شركة بيرزيت لألدوية. لم يتم ٢٠١٦كانون الثاني  ١من 
الموجزة الموحدة المرفقة تصفية الشركة بشكل نهائي واغالق ملفها لدى مراقب الشركات، علماً بأن جميع عمليات الشركة خالل فترة 

 قد تمت من خالل شركة بيرزيت لألدوية.٢٠١٩ حزيران  ٣٠الستة أشهر المنتهية في 
 

 
 إدارة المخاطر المالية -٣

 
ات و إن ياس ات واألهداف ة خالل الفترة تتماثل مع تبعالمة مجموعهداف إدارة المخاطر المالية للأس ياس نوات  المطبقةتلك الس في الس

 السابقة. 
 

 لمصادر الرئيسية للتقديرات غيـر المؤكـدةألحكام المحاسبية الهامة واا -٤
 

بية وكذلك   الموجزة الموحدةيتطلب إعداد القوائم المالية  ات المحاس ياس ات تؤثر على تطبيق الس قيام اإلدارة باتخاذ تقديرات وافتراض
 التقديرات.على قيم الموجودات، المطلوبات، اإليرادات والمصاريف المدرجـة. قد تختلف النتئاج الفعلية عن تلك 

 

ي اتخذتها اإلدارالموجزة الموحدة عند إعداد هذه القوائم المالية بية ، كانت التقديرات الجوهرية التـ ات المحاس ياس ة عند تطبيق الس
دة هي نفس التقديرات والمصا ر المؤكـ  ٣١للسنة المنتهية في الموحدة  در الُمطبقة في القوائم الماليةوالمصادر الرئيسية للتقديرات غيـ

 .٢٠١٨كانون األول 
  



   لألدوية المساهمة العامة المحدودة لصناعة شركة بيرزيت
 لها شركات التابعةالو

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٩حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

١١ 
 

 
 نقد وما في حكمه  -٥

 
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ٢٦٫٤٤٧  ١٤٣٫٣٩٥ نقد في الصندوق
 ١٫٣٢١٫٨٣٠  ٩٥٩٫٨١٩ الشيقل اإلسرائيلي -حسابات جارية لدى البنوك 
 ١١١٫٧٥٦  ١١٣٫٣٩٨ الدينار األردني -حسابات جارية لدى البنوك 
 ٣٥٠٫٣١٠  (٧١٠٫١٦٥) (مكشوف) عمالت أخرى -حسابات جارية لدى البنوك 

 ١٫٨١٠٫٣٤٣  ٥٠٦٫٤٤٧ 
 

 

 ة، بالصافيمدينذمم  -٦
 

 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ١٣٫٤٧٣٫١٩١  ١٣٫٦٨٩٫٢٥٩ قطاع عام -مدينون تجاريون 
 ١٥٫٨٩٨٫٣٦٦  ١٦٫٣٦٧٫١٤٧ قطاع خاص / أفراد وشركات -جاريون مدينون ت

 (٣٫٧٠٤٫٠٠٠)  (٣٫٧٠٨٫٦٧٢)  خسائر إئتمانية متوقعةينزل :مخصص 
 ٢٥٫٦٦٧٫٥٥٧  ٢٦٫٣٤٧٫٧٣٤ صافي مدينون تجاريون

 ٨٤٥٫٠٩٧  ٩٠٤٫٨٨٩ موظفون مدينون
  ٢٦٫٥١٢٫٦٥٤  ٢٧٫٢٥٢٫٦٢٣ 

 
 كما يلي: هي وقعةخسائر ائتمانية متإن الحركة على مخصص 

 
لفترة الستة أشهر   

 ٣٠المنتهية في 
 ٢٠١٩حزيران 

للسنة المالية المنتهية  
كانون األول  ٣١في 

٢٠١٨ 
 (مدقق)  (غير مدقق)  
 دوالر  دوالر  

 ٣٫٧١٤٫٢٠٥  ٣٫٧٠٤٫٠٠٠  الرصيد في بداية الفترة/ السنة
 )١٠٫٢٠٥(  ٤٫٦٧٢  فروقات ترجمة الرصيد االفتتاحي

 ٣٫٧٠٤٫٠٠٠  ٣٫٧٠٨٫٦٧٢  د في نهاية الفترة/ السنةالرصي
   



   لألدوية المساهمة العامة المحدودة لصناعة شركة بيرزيت
 لها شركات التابعةالو

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٩حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

١٢ 
 

 بضاعةمخزون ال -٧
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ٣٫٥٧٢٫٨٤٤  ٣٫٦٢٥٫٢٨٠ مواد أولية
 ٢٫٥٣٠٫٨٠١  ٢٫٣٤٤٫٩٩٧ مواد تعبئة

 ٥٫٤٣٨٫٣٤٥  ٦٫٧٣٩٫١٧٠ بضاعة جاهزة
 ١٧١٫٣٤٥  ٨٫٥٢٨ مواد تحت التصنيع

 ١١٫٧١٣٫٣٣٥  ١٢٫٧١٧٫٩٧٥ 
 

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

 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ١٠٫٤٥٨٫٨٨٥  ١٢٫٣٢٩٫٨٠٥ إستثمارات في أسهم شركات مدرجة
 ١٠٫٤٥٨٫٨٨٥  ١٢٫٣٢٩٫٨٠٥ 

 
 الشامل اآلخر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل – ب

 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ٦٫٣٨١٫٩٢٠  ٦٫٢٥٨٫٧٠٠ إستثمارات في أسهم  شركات مدرجة
 ١٠٫٤٩٥٫٢٤٧  ١٠٫٤٢٨٫٢٤٦ إستثمارات في أسهم شركات غير مدرجة 

 ١٦٫٨٧٧٫١٦٧  ١٦٫٦٨٦٫٩٤٦ 
 

 استثمارات في شركات حليفة – ج
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ٥٥٠٫٣٧٩  ٥٥٠٫٣٧٩ إستثمارات في أسهم  شركات مدرجة
 ١٫٢٠٢٫٣٣٢  ١٫٢٦٩٫٣٣١ إستثمارات في أسهم شركات غير مدرجة 

 ١٫٧٥٢٫٧١١  ١٫٨١٩٫٧١٠ 
 

  



   لألدوية المساهمة العامة المحدودة لصناعة شركة بيرزيت
 لها شركات التابعةالو

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٩حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

١٣ 
 

 
 استثمارات عقارية -٩

 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

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

 
 كما يلي: ٢٠١٩حزيران  ٣٠إن تفاصيل االستثمارات العقارية للمجموعة والتسلسل للقيمة العادلة كما في 

 

   
 األول  توىالمس

  
 المستوى الثاني

  
 المستوى الثالث

القيمة العادلة كما في  
 ٢٠١٩حزيران  ٣٠

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

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

لفترة الستة أشهر  
 ٣٠المنتهية في 

 ٢٠١٩حزيران 

للسنة المالية المنتهية  
كانون األول  ٣١في 

٢٠١٨ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ١٥٫٤١٥٫٣٣٤  ١٦٫٦٧١٫٨٢٧ الرصيد في بداية الفترة/السنة
 ٢٫٨٢٧٫٤٦٨  ٣٣٣٫٤٦٦ إضافات خالل الفترة/السنة
 )(١٫٥٧٠٫٩٧٥  )٨٣٥٫٤٣٣( االستهالكات للفترة/السنة

 ١٦٫٦٧١٫٨٢٧  ١٦٫١٦٩٫٨٦٠ 

 

  



   لألدوية المساهمة العامة المحدودة لصناعة شركة بيرزيت
 لها شركات التابعةالو

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٩حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

١٤ 
 

 مخصص ضريبة الدخل -١١
لفترة الستة أشهر  

 ٣٠المنتهية في 
 ٢٠١٩حزيران 

للسنة المالية المنتهية  
كانون األول  ٣١في 

٢٠١٨ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ٤٣٧٫١٤٣  ٤٥٢٫٦٦٠ الرصيد في بداية الفترة/السنة
 ٦٤٦٫١١١  ٣٥٠٫٠٠٠ لفترة/السنةل التخصيص

 )٨٧٢٫٠١٣(  )١٫٠٣٧٫٢٦٠(  ترة/السنةلفخالل ا ضرائب مدفوعة
 ٢٤١٫٤١٩  - ضرائب سنوات سابقة

 )٤٥٢٫٦٦٠  )٢٣٤٫٦٠٠ 
 -  ٢٣٤٫٦٠٠ المحول إلى أرصدة مدينة أخرى

 -  ٤٥٢٫٦٦٠ 
 

 

  ٢٠١٦السنة المالية نهاية حصلت الشركة على مخالصات ضريبية للسنوات حتى. 
  وعليه أصبحت ضريبة  ،تطوير مصنع أدويةبشأن شهادة تأكيد إستثمار  منح الشركة تشجيع االستثمارل العامة هيئةالقررت

افي  ريبة القانونية %٥٠الدخل على الربح الص بة الض  ٣١ تاريخ ويمتد هذا اإلعفاء الجزئي حتى ،%١٥والبالغة  من نس
ركة إ٢٠١٧انون األول ك نتينرتأت تأجيل اإلنتف، إال أن الش على أن يتم  ٢٠١٣و ٢٠١٢ اع من هذا االعفاء الجزئي للس

 .٢٠١٩إضافة سنتان لإلعفاء الجزئي األساسي لينتهي في سنة 
 
 

 تعويض نهاية الخدمة  مخصص -١٢
لفترة الستة أشهر  

 ٣٠المنتهية في 
 ٢٠١٩حزيران 

للسنة المالية المنتهية  
كانون األول  ٣١في 

٢٠١٨ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ٧٫٩١٦٫٩٧١  ٨٫٥٢٢٫٣٢٧ الرصيد في بداية الفترة/السنة
 ٨٠٣٫١٢٨  ٥٧٢٫٩٧٠ لفترة/السنةل التخصيص

 (١٩٧٫٧٧٢)  )٤٩٫٦٣٩(  لفترة/السنةخالل ا المدفوع
 ٨٫٥٢٢٫٣٢٧  ٩٫٠٤٥٫٦٥٨ 

 
 

  العائد لمساهمي الشركة األم األساسي للسهم الواحد الربح -١٣
 

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

 ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 (غير مدقق)  (غير مدقق) 

 ٥٫٥٣٨٫٣١٤  ٤٫٩٦٤٫٤٤٩ ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة األم (دوالر)
    

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

 ٠٫٢٩  ٠٫٢٦ ساسي للسهم الواحد العائد الى مساهمي الشركة األم (دوالر)الربح األ
  



   لألدوية المساهمة العامة المحدودة لصناعة شركة بيرزيت
 لها شركات التابعةالو

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٩حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

١٥ 
 

 
 توزيعات األرباح -١٤

 

من رأس المال المدفوع كتوزيعات أرباح للمساهمين عن سنة  %٢٠دوالر تمثل  ٢٫٨٥٠٫٣٦٠دفع مبلغ ب الفترةخالل  قامت المجموعة
من رأس المال المدفوع كتوزيعات أرباح للمساهمين عن  %٢٠تمثل  ٢٠١٨ خالل سنة دفعت دوالر  ٣٬٧٠٠٬٥٦٥، مقابل مبلغ ٢٠١٨

  .٢٠١٧سنة 
 

 مع أطراف ذات عالقة معامالت -١٥
 

ركات عالقة الالتمثل األطراف ذات  يين والحليفة وة وتابعالش اهمين الرئيس روط المتعلقة  اإلدارة العليا.المس عار والش يتم إعتماد األس
 بل مجلس إدارة المجموعة.بالمعامالت مع أطراف ذات عالقة من ق

 
 تتضمن قائمة الدخل الموجزة الموحدة المعامالت التالية مع الجهات ذات العالقة:

 
 حزيران ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في   

  ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 (غير مدقق)  (غير مدقق)  
 دوالر  دوالر  

 ٥٧٦٫٧٥٢  ٦٠٨٫٧١٠  رواتب اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية للمجموعة

 
 

  



   لألدوية المساهمة العامة المحدودة لصناعة شركة بيرزيت
 لها شركات التابعةالو

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٩حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

١٦ 
 

 قياس القيمة العادلة   -١٦
 

 يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كما يلي:

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

 

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

 

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

ن يبين الجدول التالي تحليل األدوات المالية التي يتم قياسها الحقاً على القياس المبدئي بالقيمة العادلة، مقسمة إلى ثالثة مستويات م
 :العادلةعلى أساس امكانية قياس القيمة  ٣إلى  ١

 

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

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

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

 
راج أية لم تكن هنالك أية تحويالت بين المستويات خالل الفترة. ال يوجد أية مطلوبات مالية تتطلب قياسها بالقيمة العادلة وبالتالي لم يتم إد

 .٣ايضاحات للجدول أعاله. لم تطرأ أي تغيرات على القيمة العادلة المدرجة ضمن مستوى 

 

 

ي ا ف ة كم القيمة العادل
زيران ٢٠١٩ انون األول ٣٠٢٠١٨ ح ٣١ ك

(مدقق)(غير مدقق)
دوالردوالر

ة ة العادل ة بالقيم ودات المالي الموج
ع رة للبي ة متوف تثمارات مالي اس

ة ركات مدرج هم ش توى األول              ٦٬٣٨١٬٩٢٠              ٦٬٠١٥٬٩٤٦أس المس
ي  ة ف عار المعلن األس

ة واق المالي االس
ال ينطبقال ينطبق

ة ير مدرج ركات غ اني           ١٠٬٤٩٥٬٢٤٧           ١٠٬٦٧١٬٠٠٠أسهم ش توى الث المس
وقية  ة الس ا بالقيم مقارنته

ابهة الي مش ألداة م
ال ينطبقال ينطبق

دخل: ة ال من خالل قائم

ة ركات مدرج هم ش توى األول           ١٠٬٤٥٨٬٨٨٥           ١٢٬٣٢٩٬٨٠٥أس المس
ي  ة ف عار المعلن األس

ة واق المالي االس
ال ينطبقال ينطبق

ة: تثمارات العقاري االس

اني              ٣٬٣٥٥٬٧٩٢              ٣٬٣٥٥٬٧٩٢أراضي توى الث المس
ارير  عر لتق متوسط الس
دين  ن معتم ة مخمني ثالث

تقلين ومس
ال ينطبقال ينطبق

وع            ٣٠٬٦٩١٬٨٤٤           ٣٢٬٣٧٢٬٥٤٣المجم

ة   توى القيم مس
ة العادل

م  ريقة التقيي طـ
تخدمة دخالت المس والم

ة  مدخالت هام
ة  غير ملموس

دخالت  ن الم ة بي العالق
ة  ير الملموس ة  غ الهام

ة ة العادل والقيم



   لألدوية المساهمة العامة المحدودة لصناعة شركة بيرزيت
 لها شركات التابعةالو

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٩حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

١٧ 
 

 
 
 

 
 ئجالنتا موسمية -١٧

 

 ٢٠١٨و ٢٠١٩حزيران  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
 

 

 الموحدةالقوائم المالية الموجزة الموافقة على   -١٨
 

 .٢٠١٩ آب ٥خ  بتاريرفقة من قبل مجلس اإلدارة الم الموحدة ية الموجزةالقوائم المال الموافقة علىتم 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 العامة المحدودةشركة بيرزيت لألدوية المساهمة 
 وشركاتها التابعة

 فلسطين -رام هللا 
 

 والمعلومات المالية المرحلية الموحدة تقرير المراجعة
 ٢٠١٩حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 المساهمة العامة المحدودة ألدويةلشركة بيرزيت 

 اتها التابعةوشرك
 فلسطين –رام هللا 

 
 
 
 

 
 المحتويات

  
حةالصف  

   
 ١  الموحدة  المرحلية تقرير مراجعة المعلومات المالية

   
  ٢   الموحدة الموجزة قائمة المركز المالي

   
 ٣  الموحدة الموجزةقائمة الدخل 

   
 ٤  الموحدة قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الموجزة

   
 ٥  الموحدة الموجزة ائمة التغيرات في حقوق الملكيةق
   

 ٦  الموحدة الموجزةقائمة التدفقات النقدية 
   

١٧ - ٧  الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية   
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 الموحدة المرحلية مراجعة المعلومات الماليةتقرير 

 
 السادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة المحترمين

 المحدودة المساهمة العامة شركة بيرزيت لألدوية
 وشركاتها التابعة

 
 

 فلسطين - رام هللا
 

 مقدمة
ركة بيرزيت المرفقة  الموحدة الموجزة قمنا بمراجعة قائمة المركز المالي اهمة العامة المحدودة ا لألدويةلش ركاتها لمس وش

امل االموجزة الموحدة، وقائمة وكل من قائمة الدخل  ٢٠١٩حزيران  ٣٠كما في (معاً "المجموعة")  التابعة لدخل والدخل الش
رة الستة ـلفت الموجزة الموحدة التدفقات النقديةقائمة و الموجزة الموحدة الملكيةالتغيرات في حقوق  موحدة، وقائمةالموجزة ال اآلخر

ؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية هر المنتهية بذلك التاريخ. إن اإلدارة مس ورة عادلة وفقاً  الموحدة أش ها بص وعرض
بة الدولي رقم ( ؤوليتنا هي إبداء  –) ٣٤لمعيار المحاس تنتاج حول هذه المعلومات الماليةإالتقارير المالية المرحلية. إن مس   س

 استناداً إلى مراجعتنا. لموحدةاالمرحلية 
 

 المراجعـة أعمال نطاق
 ة التي يقوم بها، " مراجعة المعلومات المالية المرحلي ٢٤١٠لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي حول عمليات المراجعة رقم 

ساراتتتضمن مراجعة المعلومات المالية الم ".ةمجموعمدقق الحسابات المستقل لل شكل رئيسي من رحلية القيام بإجراء االستف ، ب
ل ات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى، وإتباع إجراءين عن األمور المالية والمحاسبيةاألشخاص المسؤول . إن نطاق المراجعة أقـ

 ً نطاق القيام بالتدقيق وفقاً للمعايير الدوليـة للتدقيق، وبالتالي، فإنها ال تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع األمور من  جوهريا
 ، فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنها. لتي يمكن إن يبينها التدقيق. لذاالهامـة ا

 
 ستنتـاجاإل

تناداً إلى مراجعتناإ ة المرحلية، لم يتبين لنا ما يدعونا إلى االس ، من المرفقة لم يتم إعدادها الموحدة عتقاد بأن المعلومات الماليـ
 .التقارير المالية المرحلية –) ٣٤، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (جميع النواحي الجوهرية

 
 
 
 

 ارسمير سحّ 
 )١٠٩/٢٠٠١رخصة رقم (

 
 ديلويت آند توش (الشرق األوسط)

 )٢٠٨رخصة رقم (
 لسطينف – رام هللا

 ٢٠١٩ آب ٨
 
 

 ديلويت آند توش (الشرق األوسط) 
 عمارة المشرق للتأمين     

 حي النهضة، الماصيون
 ٤٤٧رام هللا، صندوق بريد 

 فلسطين
 

 +      ٩٧٠) ٠( ٢ ٢٩٨ ٠٠٤٨هاتف: 
 +٩٧٠) ٠( ٢ ٢٩٥ ٩١٥٣فاكس: 

www.deloitte.com 
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الي الموجزة الموحدة  قائمة المركز الم

كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٩

انون األول ٣٠٢٠١٨ حزيران ٢٠١٩ ٣١ ك
دوالردوالرإيضاحات

( مدقق) ( غير مدقق) 
الموجودات

الموجودات المتداولة
ه              ١٬٨١٠٬٣٤٣                ٥٥٠٦٬٤٤٧نقد وما في حكم

افي ة، بالص            ٢٦٬٥١٢٬٦٥٤           ٦٢٧٬٢٥٢٬٦٢٣ذمم مدين
اعة            ١١٬٧١٣٬٣٣٥           ٧١٢٬٧١٧٬٩٧٥مخزون البض

ة الدخل ن خالل قائم ة م ة العادل ة بالقيم            ١٠٬٤٥٨٬٨٨٥           ٨١٢٬٣٢٩٬٨٠٥ - أموجودات مالي
رى ة أخ دة مدين                 ١٢٩٬٨١٣                ٣٤٠٬٣٢١أرص

           ٥٠٬٦٢٥٬٠٣٠           ٥٣٬١٤٧٬١٧١مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
ة ودات ضريبية مؤجل                 ٨٧٥٬٦٢٥                ٩١١٬٧٢٩موج

امل اآلخر  دخل الش ن خالل ال ة م ة العادل ة بالقيم ودات مالي            ١٦٬٨٧٧٬١٦٧           ٨١٦٬٦٨٦٬٩٤٦ - بموج
ة ي شركات حليف              ١٬٧٥٢٬٧١١             ٨١٬٨١٩٬٧١٠ - جاستثمارات ف

ة تثمارات عقاري              ٣٬٣٥٥٬٧٩٢             ٩٣٬٣٥٥٬٧٩٢اس
افي دات - بالص ات وآالت ومع            ١٦٬٦٧١٬٨٢٧           ١٠١٦٬١٦٩٬٨٦٠ممتلك
           ٣٩٬٥٣٣٬١٢٢           ٣٨٬٩٤٤٬٠٣٧مجموع الموجودات غير المتداولة

           ٩٠٬١٥٨٬١٥٢           ٩٢٬٠٩١٬٢٠٨مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات المتداولة

رى ة أخ دة دائن م وأرص              ٦٬٠٣١٬٧٠٤             ٦٬٤٨٧٬٠٤٨ذم
                ٤٥٢٬٦٦٠                           -١١مخصص ضريبة الدخل
ل                 ٧٥٠٬٠٠٠                ٧٥٠٬٠٠٠قروض - قصيرة األج

             ٧٬٢٣٤٬٣٦٤             ٧٬٢٣٧٬٠٤٨مجموع المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة

ة ة الخدم              ٨٬٥٢٢٬٣٢٧             ١٢٩٬٠٤٥٬٦٥٨مخصص تعويض نهاي
ل ة األج              ١٬٩٣٧٬٥٠٠             ١٬٥٦٢٬٥٠٠قروض - طويل

           ١٠٬٤٥٩٬٨٢٧           ١٠٬٦٠٨٬١٥٨مجموع المطلوبات غير المتداولة
           ١٧٬٦٩٤٬١٩١           ١٧٬٨٤٥٬٢٠٦مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
ال            ١٩٬٠٠٢٬٤٠١           ١١٩٬٠٠٢٬٤٠١رأس الم

ة هم خزين               (١٣٢٬٩٠٧)              (١٣٧٬٦٠٧)أس
١٨٬٨٦٩٬٤٩٤           ١٨٬٨٦٤٬٧٩٤           

اري اطي إجب              ٤٬٧٥٠٬٦٠٠             ٤٬٧٥٠٬٦٠٠احتي
اري اطي إختي              ٥٬١٥٨٬٨١٠             ٥٬١٥٨٬٨١٠احتي

اص اطي خ            ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠           ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠احتي
دورة اح م            ٢١٬٧٦٩٬٤٠٥           ٢٣٬٨٨٣٬٤٩٤أرب

ر امل االخ دخل الش الل ال ن خ ة م ودات المالي ة للموج ة العادل ي القيم تراكم ف ير الم              ١٬٣٠٥٬٤٦١                ٩٧٨٬٠٤٧التغ
ة وائم المالي ة الق ات ترجم                   ٢٤٬٥٤١                (٣١٬٣٢٠)فروق

           ٧١٬٨٧٨٬٣١١           ٧٣٬٦٠٤٬٤٢٥مجموع حقوق ملكية المساهمين في الشركة األم
ات غير مسيطرة                 ٥٨٥٬٦٥٠                ٦٤١٬٥٧٧حقوق جه

           ٧٢٬٤٦٣٬٩٦١           ٧٤٬٢٤٦٬٠٠٢مجموع حقوق الملكية
           ٩٠٬١٥٨٬١٥٢           ٩٢٬٠٩١٬٢٠٨مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

ا ب أن تقرأ معه تشكل االيضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموجزة الموحدة ويج
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قائمة الدخل الموجزة الموحدة

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٩

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران
٢٠١٩٢٠١٨

( غير مدقق) ( غير مدقق) 
دوالردوالرإيضاحات

ات          ١٩٬٣٥٥٬٩٤٠       ١٦٬١٦٥٬٧٩٥المبيع
ات ة المبيع        (١١٬٦٨٢٬١٩٢)       (٩٬٤٤٧٬٣٧٠)تكلف
           ٧٬٦٧٣٬٧٤٨         ٦٬٧١٨٬٤٢٥إجمالي الربح

ات              (٩٢٢٬٢٠٠)       (١٬٠٢٣٬٠٦٨)مصاريف المبيع
ة  اريف الدعاي             (٤٦٢٬٣٩١)          (٤٥٩٬٠١٥)مص

ة  ة وعمومي اريف إداري          (١٬١٣٠٬٩٨٦)       (١٬٠٨٣٬٥٠٦)مص
ة                          -            (٥٩٬٦٣٧)مصاريف تمويلي

غيل            ٥٬١٥٨٬١٧١         ٤٬٠٩٣٬١٩٩صافي الربح من التش

ة ة العادل ة بالقيم ودات مالي م موج ع وتقيي ات وبي اح توزيع            ١٬٤٥٢٬٦٩٥         ١٬٠٩٢٬٦٢٧ أرب
ة ات عمل ائر)  تقييم فروق اح ( خس             (٥٩٦٬٦١٠)              ٧٤٬٩٦٤أرب

رى رادات أخ                 ٥٨٬٢٠١              ٧٣٬٤٨٢إي
           ٦٬٠٧٢٬٤٥٧         ٥٬٣٣٤٬٢٧٢صافي ربح الفترة قبل ضريبة الدخل

ترة دخل للف             (٥٠٠٬٠٠٠)          (٣٥٠٬٠٠٠)١١ضريبة ال
ة                 ٣٢٬٠٣٥              ٣٦٬١٠٤إنتفاعات ضريبية مؤجل

           ٥٬٦٠٤٬٤٩٢         ٥٬٠٢٠٬٣٧٦صافي الربح للفترة بعد ضريبة الدخل

العائد الى : 

ركة األم اهمي الش            ٥٬٥٣٨٬٣١٤         ٤٬٩٦٤٬٤٤٩مس

ات غير مسيطرة                 ٦٦٬١٧٨              ٥٥٬٩٢٧حقوق جه
٥٬٦٠٤٬٤٩٢         ٥٬٠٢٠٬٣٧٦           

                    ٠٫٢٩                  ١٣٠٫٢٦الربح األساسي للسهم الواحد 

ا ب أن تقرأ معه تشكل االيضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموجزة الموحدة ويج
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دة زة الموح ر الموج امل اآلخ دخل الش دخل وال ة ال قائم
زيران ٢٠١٩ ة في ٣٠ ح تة أشهر المنتهي لفترة الس

زيران ي ٣٠ ح ة ف لفترة الستة أشهر المنتهي
٢٠١٩٢٠١٨

( غير مدقق) ( غير مدقق) 
دوالردوالر

ترة          ٥٬٦٠٤٬٤٩٢         ٥٬٠٢٠٬٣٧٦صافي ربح الف
ر دخل الشامل اآلخ ود ال بن

دخل ة ال ى قائم ا إل ل الحق ة للتحوي ير القابل البنود غ
ة ودات المالي م الموج اطي تقيي ي احتي ير ف افي التغ           (٣٠٨٬٥٧٠)          (٣٢٧٬٤١٤)ص

ة وائم المالي ة الق ات ترجم           (٢٧٠٬٠٠٨)            (٥٥٬٨٦١)فروق
ارة)   الشاملة اآلخرى ود ( الخس الي بن           (٥٧٨٬٥٧٨)          (٣٨٣٬٢٧٥)إجم

ر امل اآلخ دخل الش          ٥٬٠٢٥٬٩١٤         ٤٬٦٣٧٬١٠١إجمالي ال

ى :  د إل العائ
ركة األم اهمي الش          ٤٬٩٥٩٬٧٣٦         ٤٬٥٨١٬١٧٤مس

ات غير مسيطرة               ٦٦٬١٧٨              ٥٥٬٩٢٧حقوق جه
٥٬٠٢٥٬٩١٤         ٤٬٦٣٧٬١٠١         

ا رأ معه ب أن تق دة ويج زة الموح ة الموج وائم المالي ة جزءاً ال يتجزأ من هذه الق تشكل االيضاحات المرفق
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموجزة الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٩

اطي إختياريإحتياطي إجباريرأس المال اح مدورةإحتياطي خاصإحتـي أرب

التغير المتراكم في القيمة 
العادلة للموجودات المالية من 

خالل الدخل الشامل اآلخر
ة  فروقات ترجم

أسهم خزينةالقوائم المالية

مجموع حقوق ملكية 
ي  المساهمين ف

الشركة األم
حقوق جهات غير 

يطرة مس
مجموع حقوق 

الملكية

دوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالر

انون األول ٢٠١٨ ( مدقق)  ا في ٣١ ك        ٧٢٬٤٦٣٬٩٦١            ٥٨٥٬٦٥٠        ٧١٬٨٧٨٬٣١١          (١٣٢٬٩٠٧)              ٢٤٬٥٤١                     ١٬٣٠٥٬٤٦١       ٢١٬٧٦٩٬٤٠٥      ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠        ٥٬١٥٨٬٨١٠        ٤٬٧٥٠٬٦٠٠      ١٩٬٠٠٢٬٤٠١الرصيد كم
ترة ربح للف افي ال          ٥٬٠٢٠٬٣٧٦              ٥٥٬٩٢٧          ٤٬٩٦٤٬٤٤٩                   -                   -                               -         ٤٬٩٦٤٬٤٤٩                  -                  -                  -                  -ص

ة ة العادل ي القيم ير ف           (٣٢٧٬٤١٤)                   -            (٣٢٧٬٤١٤)                   -                   -                      (٣٢٧٬٤١٤)                   -                  -                  -                  -                  -التغ
ة وائم المالي ة الق ات ترجم             (٥٥٬٨٦١)                   -              (٥٥٬٨٦١)                   -            (٥٥٬٨٦١)                               -                   -                  -                  -                  -                  -فروق

         ٤٬٦٣٧٬١٠١              ٥٥٬٩٢٧          ٤٬٥٨١٬١٧٤                   -            (٥٥٬٨٦١)                      (٣٢٧٬٤١٤)         ٤٬٩٦٤٬٤٤٩                  -                  -                  -                  -إجمالي الدخل الشامل اآلخر للفترة
اهمين اح للمس ات أرب        (٢٬٨٥٠٬٣٦٠)                   -         (٢٬٨٥٠٬٣٦٠)                   -                   -                               -       (٢٬٨٥٠٬٣٦٠)                  -                  -                  -                  -توزيع

ة هم الخزين ي أس ير ف               (٤٬٧٠٠)                   -                (٤٬٧٠٠)              (٤٬٧٠٠)                   -                               -                   -                  -                  -                  -                  -التغ
ا في ٣٠ حزيران ٢٠١٩ ( غير مدقق)         ٧٤٬٢٤٦٬٠٠٢            ٦٤١٬٥٧٧        ٧٣٬٦٠٤٬٤٢٥          (١٣٧٬٦٠٧)            (٣١٬٣٢٠)                        ٩٧٨٬٠٤٧       ٢٣٬٨٨٣٬٤٩٤      ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠        ٥٬١٥٨٬٨١٠        ٤٬٧٥٠٬٦٠٠      ١٩٬٠٠٢٬٤٠١الرصيد كم

انون األول ٢٠١٧ ( مدقق)  ا في ٣١ ك        ٦٨٬٥١١٬٣٩٢            ٥٢١٬٧٨٨        ٦٧٬٩٨٩٬٦٠٤          (١٣٦٬٥٥٢)            ٢٦٠٬٥٧٣                     ١٬٣٨٧٬٤٤٦       ٢١٬١٩٠٬٧٩٦      ١٧٬٠٠٠٬٠٠٠        ٥٬١٥٨٬٨١٠        ٤٬٦٢٥٬٧٠٦      ١٨٬٥٠٢٬٨٢٥الرصيد كم
ترة ربح للف افي ال          ٥٬٦٠٤٬٤٩٢              ٦٦٬١٧٨          ٥٬٥٣٨٬٣١٤                   -                   -                               -         ٥٬٥٣٨٬٣١٤                  -                  -                  -                  -ص

ة ة العادل ي القيم ير ف           (٣٠٨٬٥٧٠)                   -            (٣٠٨٬٥٧٠)                   -                   -                      (٣٠٨٬٥٧٠)                   -                  -                  -                  -                  -التغ
ة وائم المالي ة الق ات ترجم           (٢٧٠٬٠٠٨)                   -            (٢٧٠٬٠٠٨)                   -          (٢٧٠٬٠٠٨)                               -                   -                  -                  -                  -                  -فروق

         ٥٬٠٢٥٬٩١٤              ٦٦٬١٧٨          ٤٬٩٥٩٬٧٣٦                   -          (٢٧٠٬٠٠٨)                      (٣٠٨٬٥٧٠)         ٥٬٥٣٨٬٣١٤                  -                  -                  -                  -إجمالي الدخل الشامل اآلخر للفترة
اهمين اح للمس ات أرب        (٣٬٧٠٠٬٥٦٥)                   -         (٣٬٧٠٠٬٥٦٥)                   -                   -                               -       (٣٬٧٠٠٬٥٦٥)                  -                  -                  -                  -توزيع

ات ول لالحتياطي                    -                   -                     -                   -                   -                               -       (٣٬٠٠٠٬٠٠٠)        ٣٬٠٠٠٬٠٠٠                  -                  -                  -المح
ة هم الخزين ي أس ير ف                 ٦٬٣٦٠                   -                 ٦٬٣٦٠                ٦٬٣٦٠                   -                               -                   -                  -                  -                  -                  -التغ

ال ي رأس الم ادة ف                    -                   -                     -                   -                   -                               -          (٤٩٩٬٥٧٦)                  -                  -                  -           ٤٩٩٬٥٧٦الزي
ا في ٣٠ حزيران ٢٠١٨ ( غير مدقق)         ٦٩٬٨٤٣٬١٠١            ٥٨٧٬٩٦٦        ٦٩٬٢٥٥٬١٣٥          (١٣٠٬١٩٢)              (٩٬٤٣٥)                     ١٬٠٧٨٬٨٧٦       ١٩٬٥٢٨٬٩٦٩      ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠        ٥٬١٥٨٬٨١٠        ٤٬٦٢٥٬٧٠٦      ١٩٬٠٠٢٬٤٠١الرصيد كم

ا ب أن تقرأ معه تشكل االيضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموجزة الموحدة ويج
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ة الموجزة الموحدة قائمة التدفقات النقدي

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٩
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران

٢٠١٩٢٠١٨

( غير مدقق) ( غير مدقق) 

دوالردوالر

األنشطة التشغيلية

ل ضريبة الدخل ترة قب ح الف            ٦٬٠٧٢٬٤٥٧       ٥٬٣٣٤٬٢٧٢صافي رب

تعديالت

تهالكات               ٧٤٨٬٨١٨          ٨٣٥٬٤٣٣إس

ة ودات مالي اح تقييم موج             (٤٥٧٬٧٠٨)         (١٢٥٬١٣٦)أرب

ة ة الخدم               ٥٢٩٬٧٢٠          ٥٧٢٬٩٧٠مخصص تعويض نهاي

ات            ٦٬٨٩٣٬٢٨٧       ٦٬٦١٧٬٥٣٩التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوب

ة ادة)  في ذمم مدين          (١٬٩٣٢٬٠٨٤)         (٧٣٩٬٩٦٩)( الزي

اعة ادة)  في مخزون البض             (٥٢٠٬٧٧٩)      (١٬٠٠٤٬٦٤٠)( الزي

ة أخرى ي أرصدة مدين ص ف               ٤٤٧٬٨٥٨            ٢٤٬٠٩٢النق

رى ة أخ دة دائن م وأرص ي ذم ادة ف            ٢٬٩٢٧٬٨٧١          ٤٥٥٬٣٤٤الزي

           ٧٬٨١٦٬١٥٣       ٥٬٣٥٢٬٣٦٦التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية قبل الضرائب وانتفاعات الموظفين

ة  ل مدفوع               (١١٬٥٩٠)      (١٬٠٣٧٬٢٦٠)ضريبة دخ

ة ة المدفوع ة الخدم ات نهاي             (١٢١٬٦٠٥)           (٤٩٬٦٣٩)تعويض

غيلية            ٧٬٦٨٢٬٩٥٨       ٤٬٢٦٥٬٤٦٧صافي التدفقات النقدية من العمليات التش

العمليات االستثمارية: 

ة  ودات مالي             (٦٥٢٬٦٧٨)      (٢٬٨٣١٬٠٦٦)شراء موج

ة تثمارات في شركات حليف          (٦٬٤٨٥٬٠٠٠)           (٦٦٬٩٩٩)شراء إس

ة تثمارات مقبوض اح اس               ٨١٨٬٥٦٥          ٩٤٣٬٣٨٩أرب

دات  ات وآالت ومع افات ممتلك             (٧٩٣٬٣٣٥)         (٣٣٣٬٤٦٦)إض

         (٧٬١١٢٬٤٤٨)      (٢٬٢٨٨٬١٤٢)صافي النقد ( المستخدم في)  العمليات اإلستثمارية 

العمليات التمويلية: 

اهمين ى المس ة عل اح موزع          (٣٬٧٠٠٬٥٦٥)      (٢٬٨٥٠٬٣٦٠)أرب

ة روض البنكي ي الق ادة ف            ٣٬٠٠٠٬٠٠٠         (٣٧٥٬٠٠٠)الزي

            (٧٠٠٬٥٦٥)      (٣٬٢٢٥٬٣٦٠)صافي النقد ( المستخدم في)  العمليات التمويلية 

ه  النقص)  في النقد وما في حكم افي (              (١٣٠٬٠٥٥)      (١٬٢٤٨٬٠٣٥)ص

ريكي دوالر األم ة لل ركات التابع ة للش وائم المالي ة الق ات ترجم               (٢٧٬٠٠٨)           (٥٥٬٨٦١)فروق

ترة ة الف ي بداي ه ف ي حكم ا ف            ٢٬٠٩٣٬٢٥٧       ١٬٨١٠٬٣٤٣النقد وم

ترة            ١٬٩٣٦٬١٩٤          ٥٠٦٬٤٤٧النقد وما في حكمه في نهاية الف

ا ب أن تقرأ معه تشكل االيضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموجزة الموحدة ويج
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٩حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 عام  -١
 

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

كما قررت الهيئة  سهماً، ١٩٬٠٠٢٬٤٠١ موزعة على دوالر ١٩٬٠٠٢٬٤٠١ مبلغ ٢٠١٩حزيران  ٣٠بلغ رأس مال الشركة كما في 
، حيث لم يتم اإلكتتاب بهذه األسهم المستقبل في هذه األسهم فييتم االكتتاب  على أن  دوالر ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠إلى العامة رفع رأس المال 

 .المرفقة حتى تاريخ القوائم المالية الموجزة الموحدة
 

 محاسبيةملخص بأهم السياسات ال -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  والموجودات االستثمارات العقاريةلمبدأ 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 ائم المالية الموحدة ويجبالمرفقة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القو الموجزة الموحدةال تتضمن القوائم المالية 
. إضافة إلى ذلك ليس من الضروري أن تعتبر نتائج فترة ٢٠١٨كانون األول  ٣١بالرجوع للقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 .٢٠١٩كانون األول  ٣١مؤشرا لنتائج السنة التي ستنتهي في  ٢٠١٩ حزيران  ٣٠الستة أشهر المنتهية في 
 

غير منتظمة ومحددة خالل السنة المالية يتم تقديرها أو تأجيلها في القوائم المالية الموجزة  ةبصور مجموعةريف التي تتكبدها الإن المصا
 إذا كان من المالئم عمل ذلك.

 
ئم مرحلية وإن باقتطاع االحتياطي القانوني حسب أحكام قانون الشركات من أرباح الفترة الحالية، حيث أن هذه القوا المجموعةلم تقم 

 اإلقتطاعات يتم اجراؤها في نهاية السنة المالية.
 

 .مجموعةإن الدوالر األمريكي هو عملة إظهار القوائم المالية لل
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 "تتمة" ملخص بأهم السياسات المحاسبية -٢
 

السياسات المتبعة في إعداد القوائم المالية إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموجزة الموحدة المرفقة متماثلة مع تلك 
كانون الثاني  ١باستثناء المعايير والتعديالت التالية التي أصبحت نافذة إعتباراً من  ٢٠١٨كانون األول  ٣١الموحدة للسنة المنتهية في 

٢٠١٩: 
 

 المالية للسنة الحاليةالمعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعدلة المطبقة على القوائم  -أ
 

التطبيق  ، بدءاً من تاريخ٢٠١٦ كانون الثاني"عقود إيجار"، الصادر في  )١٦(المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ةمجموعال طبقت
وهو يلغي  ة المستأجر.تغييرات مهمة في محاسب )١٦(. يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٢٠١٩ كانون الثاني ١األولي في 

المستأجر االعتراف بأصل  ويتطلب من )١٧(التمييز بين عقد اإليجار التشغيلي وعقد اإليجار التمويلي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 
يجار لألصول قصيرة األجل وعقود اإل باستثناء عقود اإليجار حق االستخدام والتزامات اإليجار عند سريان العقد ولجميع عقود اإليجار،

 ذات القيمة المنخفضة.
 

، يتم اإلعتراف بعقود اإليجار على أنها الحق في استخدام األصل والتزام مماثل في التاريخ الذي يتوفر ٢٠١٩كانون الثاني  ١اعتباراً من 
كلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة ة. يتم توزيع كل دفعة من دفعات اإليجار بين االلتزام وتمجموعفيه األصل المؤجر لإلستخدام من قبل ال

التمويل لقائمة الدخل على مدى فترة اإليجار لتحقيق معدل فائدة دوري وثابت على الرصيد المتبقي من اإللتزام لكل فترة ويتم استهالك 
 ثابت.الحق في استخدام األصل المستأجر على مدة اإليجار أو العمر اإلنتاجي لألصل، أيهما أقصر، وعلى أساس القسط ال

 
 إن أنشطة المجموعة كمستأجر غير جوهرية وبالتالي لم يكن لها تأثير على القوائم المالية الموجزة الموحدة للمجموعة.

 

 ٢٠١٩ كانون الثاني ١المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ةساريالمعايير المعدلة  -ب
 

 .ميزات الدفع المسبق مع التعويض السلبي وتعديل االلتزامات المالية - )٩(ة رقم عداد التقارير الماليالدولي إلمعيار التعديالت على  -
االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة: تتعلق بالمصالح طويلة األجل في  - )٢٨(تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -

 الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.
 
ج ادمإن - )٣(تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - ٢٠١٧-٢٠١٥لمعايير الدولية للتقارير المالية للفترة التحسينات السنوية ل -

ضريبة الدخل،  )١٢(الترتيبات المشتركة ، ومعيار المحاسبة الدولي رقم  - )١١( رقم ر الدولي إلعداد التقارير الماليةااألعمال ، والمعي
 .من معايير المحاسبة الدولية )٢٣(رقم  وتكاليف االقتراض

 .أو تسوية تقليصال،  منافع الموظفين – )١٩(تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -
 .قن بشأن معامالت ضريبة الدخلتيلعدم ال ) ٢٣رقم (التفسير  -
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٩حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

٩ 
 

 

 "تتمة" ملخص بأهم السياسات المحاسبية -٢
 

 أو ما ما بعدها) ٢٠٢٠كانون الثاني  ١مفعول ( تبدأ للفترات من المعايير والتفسيرات الجديدة وغير سارية ال -ت
 
 .التعديالت المتعلقة بتعريف المواد -
 

 األعمال.تعديالت لتوضيح تعريف  -
 : عقود التأمين)١٧رقم (تقارير المالية إلعداد الالمعيار الدولي  -
االستثمارات  - )٢٨(المالية الموحدة ومعيار المحاسبة الدولي رقم  القوائم - )١٠(تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -

) المتعلقة بمعاملة بيع أو مساهمة األصول من والمستثمر في الشركة الزميلة أو المشروع ٢٠١١في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة (
 المشترك.

 

إلعداد ار الدولي ي، والمع )٣رقم (تقارير المالية إلعداد الار الدولي ي، والمع )٢رقم (مالية ار الدولي إلعداد التقارير اليالتعديالت على المع -
، ومعيار المحاسبة الدولي  )١(، ومعيار المحاسبة الدولي رقم  )١٤(ار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ي، والمع )٦رقم (تقارير المالية ال

،  )٢٠(رقم  التفسير، و )١٩(رقم  التفسير، و )٣٨(، ومعيار المحاسبة الدولي رقم  )٣٧(رقم  ، ومعيار المحاسبة الدولي )٣٤(رقم 
 .اإلطار المفاهيمي المؤشرات علىلتحديث  )٣٢(رقم  التفسيرو

 

 
 أسس توحيد  القوائم المالية

 

المساهمة العامة المحدودة ومن القوائم المالية  دويةتتألف القوائم المالية الموجزة الموحدة من القوائم المالية الخاصة بشركة بيرزيت لأل
 شركات التابعة).الالخاصة بشركة ميدكس للتجهيزات الطبية وشركة فلسطين للطباعة والنشر (

 

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

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

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

عندما تقل حقوق التصويت الخاصة بالشركة في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها، فيكون للشركة السيطرة 
ة المستثمر بها على تلك المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالمنشأ

 بشكل منفرد.
 

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

 سبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت اآلخرين.حجم حقوق التصويت التي تمتلكها الشركة بالن 
 خرى.لة التي يمتلكها حاملي حقوق التصويت اآلخرين واألطراف األمحقوق التصويت المحت 
 الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى، و 
 ت لديها، القدرة الحالية ركة لديها، أو ليس ير إلى أن الش افية قد تش لة وقت  أية حقائق وظروف إض طة ذات الص على توجيه األنش

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

ركة التابعة، بينما تتوقف تلك العملية عندما تفقد  يطرة على تلك الش ركة على الس ل الش ركة التابعة عندما تحص تبدأ عملية توحيد الش
كة التابعة، وعلى وجه الخصوص، يتم تضمين إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذة أو المستبعدة الشركة السيطرة على الشر

ركة  ركة على الش يطرة الش يطرة حتى التاريخ الذي تنقطع فيه س ركة على حق الس ول الش نة في قائمة الدخل من تاريخ حص خالل الس
  التـابعة.



   لألدوية المساهمة العامة المحدودة لصناعة شركة بيرزيت
 لها شركات التابعةالو

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٩حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

١٠ 
 

 "تتمة" ملخص بأهم السياسات المحاسبية -٢
 

 "تتمة" أسس توحيد  القوائم المالية
 

يطرة.  ص غير المس ركة ومالكي الحص امل اآلخر موزعة على مالكي الش ر الدخل الش ر من عناص ارة وكل عنص إن الربح أو الخس
ي للشركة التابعة موزع على مالكي الشركة واألطراف غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى حدوث عجز ف اآلخر إجمالي الدخل الشامل

اتها  ياس ركات التابعة لكي تتالئم س يطرة. حيثما لزم األمر، يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للش دة األطراف غير المس أرص
 المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل الشركة.

 

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

 المعامالت الداخلية بين الشركة والشركة التابعة لها عند التوحيد.

 

 :٢٠١٩حزيران  ٣٠التابعة كما في  اتفيما يلي تفاصيل الشرك
 
 نسبة الملكية  رأس المال  

 ٢٠١٨كانون األول  ٣١ ٢٠١٩حزيران  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

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

تاريخ القوائم المالية  حتى وضم كافة النشاطات التشغيلية لشركة ميدكس إلى شركة بيرزيت لألدوية. لم يتم ٢٠١٦كانون الثاني  ١من 
الموجزة الموحدة المرفقة تصفية الشركة بشكل نهائي واغالق ملفها لدى مراقب الشركات، علماً بأن جميع عمليات الشركة خالل فترة 

 قد تمت من خالل شركة بيرزيت لألدوية.٢٠١٩ حزيران  ٣٠الستة أشهر المنتهية في 
 

 
 إدارة المخاطر المالية -٣

 
ات و إن ياس ات واألهداف ة خالل الفترة تتماثل مع تبعالمة مجموعهداف إدارة المخاطر المالية للأس ياس نوات  المطبقةتلك الس في الس

 السابقة. 
 

 لمصادر الرئيسية للتقديرات غيـر المؤكـدةألحكام المحاسبية الهامة واا -٤
 

بية وكذلك   الموجزة الموحدةيتطلب إعداد القوائم المالية  ات المحاس ياس ات تؤثر على تطبيق الس قيام اإلدارة باتخاذ تقديرات وافتراض
 التقديرات.على قيم الموجودات، المطلوبات، اإليرادات والمصاريف المدرجـة. قد تختلف النتئاج الفعلية عن تلك 

 

ي اتخذتها اإلدارالموجزة الموحدة عند إعداد هذه القوائم المالية بية ، كانت التقديرات الجوهرية التـ ات المحاس ياس ة عند تطبيق الس
دة هي نفس التقديرات والمصا ر المؤكـ  ٣١للسنة المنتهية في الموحدة  در الُمطبقة في القوائم الماليةوالمصادر الرئيسية للتقديرات غيـ

 .٢٠١٨كانون األول 
  



   لألدوية المساهمة العامة المحدودة لصناعة شركة بيرزيت
 لها شركات التابعةالو

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٩حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

١١ 
 

 
 نقد وما في حكمه  -٥

 
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ٢٦٫٤٤٧  ١٤٣٫٣٩٥ نقد في الصندوق
 ١٫٣٢١٫٨٣٠  ٩٥٩٫٨١٩ الشيقل اإلسرائيلي -حسابات جارية لدى البنوك 
 ١١١٫٧٥٦  ١١٣٫٣٩٨ الدينار األردني -حسابات جارية لدى البنوك 
 ٣٥٠٫٣١٠  (٧١٠٫١٦٥) (مكشوف) عمالت أخرى -حسابات جارية لدى البنوك 

 ١٫٨١٠٫٣٤٣  ٥٠٦٫٤٤٧ 
 

 

 ة، بالصافيمدينذمم  -٦
 

 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ١٣٫٤٧٣٫١٩١  ١٣٫٦٨٩٫٢٥٩ قطاع عام -مدينون تجاريون 
 ١٥٫٨٩٨٫٣٦٦  ١٦٫٣٦٧٫١٤٧ قطاع خاص / أفراد وشركات -جاريون مدينون ت

 (٣٫٧٠٤٫٠٠٠)  (٣٫٧٠٨٫٦٧٢)  خسائر إئتمانية متوقعةينزل :مخصص 
 ٢٥٫٦٦٧٫٥٥٧  ٢٦٫٣٤٧٫٧٣٤ صافي مدينون تجاريون

 ٨٤٥٫٠٩٧  ٩٠٤٫٨٨٩ موظفون مدينون
  ٢٦٫٥١٢٫٦٥٤  ٢٧٫٢٥٢٫٦٢٣ 

 
 كما يلي: هي وقعةخسائر ائتمانية متإن الحركة على مخصص 

 
لفترة الستة أشهر   

 ٣٠المنتهية في 
 ٢٠١٩حزيران 

للسنة المالية المنتهية  
كانون األول  ٣١في 

٢٠١٨ 
 (مدقق)  (غير مدقق)  
 دوالر  دوالر  

 ٣٫٧١٤٫٢٠٥  ٣٫٧٠٤٫٠٠٠  الرصيد في بداية الفترة/ السنة
 )١٠٫٢٠٥(  ٤٫٦٧٢  فروقات ترجمة الرصيد االفتتاحي

 ٣٫٧٠٤٫٠٠٠  ٣٫٧٠٨٫٦٧٢  د في نهاية الفترة/ السنةالرصي
   



   لألدوية المساهمة العامة المحدودة لصناعة شركة بيرزيت
 لها شركات التابعةالو

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٩حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

١٢ 
 

 بضاعةمخزون ال -٧
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ٣٫٥٧٢٫٨٤٤  ٣٫٦٢٥٫٢٨٠ مواد أولية
 ٢٫٥٣٠٫٨٠١  ٢٫٣٤٤٫٩٩٧ مواد تعبئة

 ٥٫٤٣٨٫٣٤٥  ٦٫٧٣٩٫١٧٠ بضاعة جاهزة
 ١٧١٫٣٤٥  ٨٫٥٢٨ مواد تحت التصنيع

 ١١٫٧١٣٫٣٣٥  ١٢٫٧١٧٫٩٧٥ 
 

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

 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ١٠٫٤٥٨٫٨٨٥  ١٢٫٣٢٩٫٨٠٥ إستثمارات في أسهم شركات مدرجة
 ١٠٫٤٥٨٫٨٨٥  ١٢٫٣٢٩٫٨٠٥ 

 
 الشامل اآلخر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل – ب

 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ٦٫٣٨١٫٩٢٠  ٦٫٢٥٨٫٧٠٠ إستثمارات في أسهم  شركات مدرجة
 ١٠٫٤٩٥٫٢٤٧  ١٠٫٤٢٨٫٢٤٦ إستثمارات في أسهم شركات غير مدرجة 

 ١٦٫٨٧٧٫١٦٧  ١٦٫٦٨٦٫٩٤٦ 
 

 استثمارات في شركات حليفة – ج
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ٥٥٠٫٣٧٩  ٥٥٠٫٣٧٩ إستثمارات في أسهم  شركات مدرجة
 ١٫٢٠٢٫٣٣٢  ١٫٢٦٩٫٣٣١ إستثمارات في أسهم شركات غير مدرجة 

 ١٫٧٥٢٫٧١١  ١٫٨١٩٫٧١٠ 
 

  



   لألدوية المساهمة العامة المحدودة لصناعة شركة بيرزيت
 لها شركات التابعةالو

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٩حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

١٣ 
 

 
 استثمارات عقارية -٩

 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

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

 
 كما يلي: ٢٠١٩حزيران  ٣٠إن تفاصيل االستثمارات العقارية للمجموعة والتسلسل للقيمة العادلة كما في 

 

   
 األول  توىالمس

  
 المستوى الثاني

  
 المستوى الثالث

القيمة العادلة كما في  
 ٢٠١٩حزيران  ٣٠

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

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

لفترة الستة أشهر  
 ٣٠المنتهية في 

 ٢٠١٩حزيران 

للسنة المالية المنتهية  
كانون األول  ٣١في 

٢٠١٨ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ١٥٫٤١٥٫٣٣٤  ١٦٫٦٧١٫٨٢٧ الرصيد في بداية الفترة/السنة
 ٢٫٨٢٧٫٤٦٨  ٣٣٣٫٤٦٦ إضافات خالل الفترة/السنة
 )(١٫٥٧٠٫٩٧٥  )٨٣٥٫٤٣٣( االستهالكات للفترة/السنة

 ١٦٫٦٧١٫٨٢٧  ١٦٫١٦٩٫٨٦٠ 

 

  



   لألدوية المساهمة العامة المحدودة لصناعة شركة بيرزيت
 لها شركات التابعةالو

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٩حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

١٤ 
 

 مخصص ضريبة الدخل -١١
لفترة الستة أشهر  

 ٣٠المنتهية في 
 ٢٠١٩حزيران 

للسنة المالية المنتهية  
كانون األول  ٣١في 

٢٠١٨ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ٤٣٧٫١٤٣  ٤٥٢٫٦٦٠ الرصيد في بداية الفترة/السنة
 ٦٤٦٫١١١  ٣٥٠٫٠٠٠ لفترة/السنةل التخصيص

 )٨٧٢٫٠١٣(  )١٫٠٣٧٫٢٦٠(  ترة/السنةلفخالل ا ضرائب مدفوعة
 ٢٤١٫٤١٩  - ضرائب سنوات سابقة

 )٤٥٢٫٦٦٠  )٢٣٤٫٦٠٠ 
 -  ٢٣٤٫٦٠٠ المحول إلى أرصدة مدينة أخرى

 -  ٤٥٢٫٦٦٠ 
 

 

  ٢٠١٦السنة المالية نهاية حصلت الشركة على مخالصات ضريبية للسنوات حتى. 
  وعليه أصبحت ضريبة  ،تطوير مصنع أدويةبشأن شهادة تأكيد إستثمار  منح الشركة تشجيع االستثمارل العامة هيئةالقررت

افي  ريبة القانونية %٥٠الدخل على الربح الص بة الض  ٣١ تاريخ ويمتد هذا اإلعفاء الجزئي حتى ،%١٥والبالغة  من نس
ركة إ٢٠١٧انون األول ك نتينرتأت تأجيل اإلنتف، إال أن الش على أن يتم  ٢٠١٣و ٢٠١٢ اع من هذا االعفاء الجزئي للس

 .٢٠١٩إضافة سنتان لإلعفاء الجزئي األساسي لينتهي في سنة 
 
 

 تعويض نهاية الخدمة  مخصص -١٢
لفترة الستة أشهر  

 ٣٠المنتهية في 
 ٢٠١٩حزيران 

للسنة المالية المنتهية  
كانون األول  ٣١في 

٢٠١٨ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ٧٫٩١٦٫٩٧١  ٨٫٥٢٢٫٣٢٧ الرصيد في بداية الفترة/السنة
 ٨٠٣٫١٢٨  ٥٧٢٫٩٧٠ لفترة/السنةل التخصيص

 (١٩٧٫٧٧٢)  )٤٩٫٦٣٩(  لفترة/السنةخالل ا المدفوع
 ٨٫٥٢٢٫٣٢٧  ٩٫٠٤٥٫٦٥٨ 

 
 

  العائد لمساهمي الشركة األم األساسي للسهم الواحد الربح -١٣
 

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

 ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 (غير مدقق)  (غير مدقق) 

 ٥٫٥٣٨٫٣١٤  ٤٫٩٦٤٫٤٤٩ ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة األم (دوالر)
    

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

 ٠٫٢٩  ٠٫٢٦ ساسي للسهم الواحد العائد الى مساهمي الشركة األم (دوالر)الربح األ
  



   لألدوية المساهمة العامة المحدودة لصناعة شركة بيرزيت
 لها شركات التابعةالو

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٩حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

١٥ 
 

 
 توزيعات األرباح -١٤

 

من رأس المال المدفوع كتوزيعات أرباح للمساهمين عن سنة  %٢٠دوالر تمثل  ٢٫٨٥٠٫٣٦٠دفع مبلغ ب الفترةخالل  قامت المجموعة
من رأس المال المدفوع كتوزيعات أرباح للمساهمين عن  %٢٠تمثل  ٢٠١٨ خالل سنة دفعت دوالر  ٣٬٧٠٠٬٥٦٥، مقابل مبلغ ٢٠١٨

  .٢٠١٧سنة 
 

 مع أطراف ذات عالقة معامالت -١٥
 

ركات عالقة الالتمثل األطراف ذات  يين والحليفة وة وتابعالش اهمين الرئيس روط المتعلقة  اإلدارة العليا.المس عار والش يتم إعتماد األس
 بل مجلس إدارة المجموعة.بالمعامالت مع أطراف ذات عالقة من ق

 
 تتضمن قائمة الدخل الموجزة الموحدة المعامالت التالية مع الجهات ذات العالقة:

 
 حزيران ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في   

  ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 (غير مدقق)  (غير مدقق)  
 دوالر  دوالر  

 ٥٧٦٫٧٥٢  ٦٠٨٫٧١٠  رواتب اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية للمجموعة
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٩حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

١٦ 
 

 قياس القيمة العادلة   -١٦
 

 يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كما يلي:

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

 

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

 

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

ن يبين الجدول التالي تحليل األدوات المالية التي يتم قياسها الحقاً على القياس المبدئي بالقيمة العادلة، مقسمة إلى ثالثة مستويات م
 :العادلةعلى أساس امكانية قياس القيمة  ٣إلى  ١

 

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

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

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

 
راج أية لم تكن هنالك أية تحويالت بين المستويات خالل الفترة. ال يوجد أية مطلوبات مالية تتطلب قياسها بالقيمة العادلة وبالتالي لم يتم إد

 .٣ايضاحات للجدول أعاله. لم تطرأ أي تغيرات على القيمة العادلة المدرجة ضمن مستوى 

 

 

ي ا ف ة كم القيمة العادل
زيران ٢٠١٩ انون األول ٣٠٢٠١٨ ح ٣١ ك

(مدقق)(غير مدقق)
دوالردوالر

ة ة العادل ة بالقيم ودات المالي الموج
ع رة للبي ة متوف تثمارات مالي اس

ة ركات مدرج هم ش توى األول              ٦٬٣٨١٬٩٢٠              ٦٬٠١٥٬٩٤٦أس المس
ي  ة ف عار المعلن األس

ة واق المالي االس
ال ينطبقال ينطبق

ة ير مدرج ركات غ اني           ١٠٬٤٩٥٬٢٤٧           ١٠٬٦٧١٬٠٠٠أسهم ش توى الث المس
وقية  ة الس ا بالقيم مقارنته

ابهة الي مش ألداة م
ال ينطبقال ينطبق

دخل: ة ال من خالل قائم

ة ركات مدرج هم ش توى األول           ١٠٬٤٥٨٬٨٨٥           ١٢٬٣٢٩٬٨٠٥أس المس
ي  ة ف عار المعلن األس

ة واق المالي االس
ال ينطبقال ينطبق

ة: تثمارات العقاري االس

اني              ٣٬٣٥٥٬٧٩٢              ٣٬٣٥٥٬٧٩٢أراضي توى الث المس
ارير  عر لتق متوسط الس
دين  ن معتم ة مخمني ثالث

تقلين ومس
ال ينطبقال ينطبق

وع            ٣٠٬٦٩١٬٨٤٤           ٣٢٬٣٧٢٬٥٤٣المجم

ة   توى القيم مس
ة العادل

م  ريقة التقيي طـ
تخدمة دخالت المس والم

ة  مدخالت هام
ة  غير ملموس

دخالت  ن الم ة بي العالق
ة  ير الملموس ة  غ الهام

ة ة العادل والقيم
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٩حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

١٧ 
 

 
 
 

 
 ئجالنتا موسمية -١٧

 

 ٢٠١٨و ٢٠١٩حزيران  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
 

 

 الموحدةالقوائم المالية الموجزة الموافقة على   -١٨
 

 .٢٠١٩ آب ٥خ  بتاريرفقة من قبل مجلس اإلدارة الم الموحدة ية الموجزةالقوائم المال الموافقة علىتم 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 العامة المحدودةشركة بيرزيت لألدوية المساهمة 
 وشركاتها التابعة

 فلسطين -رام هللا 
 

 والمعلومات المالية المرحلية الموحدة تقرير المراجعة
 ٢٠١٩حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 المساهمة العامة المحدودة ألدويةلشركة بيرزيت 

 اتها التابعةوشرك
 فلسطين –رام هللا 

 
 
 
 

 
 المحتويات

  
حةالصف  

   
 ١  الموحدة  المرحلية تقرير مراجعة المعلومات المالية

   
  ٢   الموحدة الموجزة قائمة المركز المالي

   
 ٣  الموحدة الموجزةقائمة الدخل 

   
 ٤  الموحدة قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر الموجزة

   
 ٥  الموحدة الموجزة ائمة التغيرات في حقوق الملكيةق
   

 ٦  الموحدة الموجزةقائمة التدفقات النقدية 
   

١٧ - ٧  الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية   
 

 



 

١ 
 

 
 الموحدة المرحلية مراجعة المعلومات الماليةتقرير 

 
 السادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة المحترمين

 المحدودة المساهمة العامة شركة بيرزيت لألدوية
 وشركاتها التابعة

 
 

 فلسطين - رام هللا
 

 مقدمة
ركة بيرزيت المرفقة  الموحدة الموجزة قمنا بمراجعة قائمة المركز المالي اهمة العامة المحدودة ا لألدويةلش ركاتها لمس وش

امل االموجزة الموحدة، وقائمة وكل من قائمة الدخل  ٢٠١٩حزيران  ٣٠كما في (معاً "المجموعة")  التابعة لدخل والدخل الش
رة الستة ـلفت الموجزة الموحدة التدفقات النقديةقائمة و الموجزة الموحدة الملكيةالتغيرات في حقوق  موحدة، وقائمةالموجزة ال اآلخر

ؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية هر المنتهية بذلك التاريخ. إن اإلدارة مس ورة عادلة وفقاً  الموحدة أش ها بص وعرض
بة الدولي رقم ( ؤوليتنا هي إبداء  –) ٣٤لمعيار المحاس تنتاج حول هذه المعلومات الماليةإالتقارير المالية المرحلية. إن مس   س

 استناداً إلى مراجعتنا. لموحدةاالمرحلية 
 

 المراجعـة أعمال نطاق
 ة التي يقوم بها، " مراجعة المعلومات المالية المرحلي ٢٤١٠لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي حول عمليات المراجعة رقم 

ساراتتتضمن مراجعة المعلومات المالية الم ".ةمجموعمدقق الحسابات المستقل لل شكل رئيسي من رحلية القيام بإجراء االستف ، ب
ل ات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى، وإتباع إجراءين عن األمور المالية والمحاسبيةاألشخاص المسؤول . إن نطاق المراجعة أقـ

 ً نطاق القيام بالتدقيق وفقاً للمعايير الدوليـة للتدقيق، وبالتالي، فإنها ال تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع األمور من  جوهريا
 ، فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنها. لتي يمكن إن يبينها التدقيق. لذاالهامـة ا

 
 ستنتـاجاإل

تناداً إلى مراجعتناإ ة المرحلية، لم يتبين لنا ما يدعونا إلى االس ، من المرفقة لم يتم إعدادها الموحدة عتقاد بأن المعلومات الماليـ
 .التقارير المالية المرحلية –) ٣٤، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (جميع النواحي الجوهرية

 
 
 
 

 ارسمير سحّ 
 )١٠٩/٢٠٠١رخصة رقم (

 
 ديلويت آند توش (الشرق األوسط)

 )٢٠٨رخصة رقم (
 لسطينف – رام هللا

 ٢٠١٩ آب ٨
 
 

 ديلويت آند توش (الشرق األوسط) 
 عمارة المشرق للتأمين     

 حي النهضة، الماصيون
 ٤٤٧رام هللا، صندوق بريد 

 فلسطين
 

 +      ٩٧٠) ٠( ٢ ٢٩٨ ٠٠٤٨هاتف: 
 +٩٧٠) ٠( ٢ ٢٩٥ ٩١٥٣فاكس: 

www.deloitte.com 
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الي الموجزة الموحدة  قائمة المركز الم

كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٩

انون األول ٣٠٢٠١٨ حزيران ٢٠١٩ ٣١ ك
دوالردوالرإيضاحات

( مدقق) ( غير مدقق) 
الموجودات

الموجودات المتداولة
ه              ١٬٨١٠٬٣٤٣                ٥٥٠٦٬٤٤٧نقد وما في حكم

افي ة، بالص            ٢٦٬٥١٢٬٦٥٤           ٦٢٧٬٢٥٢٬٦٢٣ذمم مدين
اعة            ١١٬٧١٣٬٣٣٥           ٧١٢٬٧١٧٬٩٧٥مخزون البض

ة الدخل ن خالل قائم ة م ة العادل ة بالقيم            ١٠٬٤٥٨٬٨٨٥           ٨١٢٬٣٢٩٬٨٠٥ - أموجودات مالي
رى ة أخ دة مدين                 ١٢٩٬٨١٣                ٣٤٠٬٣٢١أرص

           ٥٠٬٦٢٥٬٠٣٠           ٥٣٬١٤٧٬١٧١مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
ة ودات ضريبية مؤجل                 ٨٧٥٬٦٢٥                ٩١١٬٧٢٩موج

امل اآلخر  دخل الش ن خالل ال ة م ة العادل ة بالقيم ودات مالي            ١٦٬٨٧٧٬١٦٧           ٨١٦٬٦٨٦٬٩٤٦ - بموج
ة ي شركات حليف              ١٬٧٥٢٬٧١١             ٨١٬٨١٩٬٧١٠ - جاستثمارات ف

ة تثمارات عقاري              ٣٬٣٥٥٬٧٩٢             ٩٣٬٣٥٥٬٧٩٢اس
افي دات - بالص ات وآالت ومع            ١٦٬٦٧١٬٨٢٧           ١٠١٦٬١٦٩٬٨٦٠ممتلك
           ٣٩٬٥٣٣٬١٢٢           ٣٨٬٩٤٤٬٠٣٧مجموع الموجودات غير المتداولة

           ٩٠٬١٥٨٬١٥٢           ٩٢٬٠٩١٬٢٠٨مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات المتداولة

رى ة أخ دة دائن م وأرص              ٦٬٠٣١٬٧٠٤             ٦٬٤٨٧٬٠٤٨ذم
                ٤٥٢٬٦٦٠                           -١١مخصص ضريبة الدخل
ل                 ٧٥٠٬٠٠٠                ٧٥٠٬٠٠٠قروض - قصيرة األج

             ٧٬٢٣٤٬٣٦٤             ٧٬٢٣٧٬٠٤٨مجموع المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة

ة ة الخدم              ٨٬٥٢٢٬٣٢٧             ١٢٩٬٠٤٥٬٦٥٨مخصص تعويض نهاي
ل ة األج              ١٬٩٣٧٬٥٠٠             ١٬٥٦٢٬٥٠٠قروض - طويل

           ١٠٬٤٥٩٬٨٢٧           ١٠٬٦٠٨٬١٥٨مجموع المطلوبات غير المتداولة
           ١٧٬٦٩٤٬١٩١           ١٧٬٨٤٥٬٢٠٦مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
ال            ١٩٬٠٠٢٬٤٠١           ١١٩٬٠٠٢٬٤٠١رأس الم

ة هم خزين               (١٣٢٬٩٠٧)              (١٣٧٬٦٠٧)أس
١٨٬٨٦٩٬٤٩٤           ١٨٬٨٦٤٬٧٩٤           

اري اطي إجب              ٤٬٧٥٠٬٦٠٠             ٤٬٧٥٠٬٦٠٠احتي
اري اطي إختي              ٥٬١٥٨٬٨١٠             ٥٬١٥٨٬٨١٠احتي

اص اطي خ            ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠           ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠احتي
دورة اح م            ٢١٬٧٦٩٬٤٠٥           ٢٣٬٨٨٣٬٤٩٤أرب

ر امل االخ دخل الش الل ال ن خ ة م ودات المالي ة للموج ة العادل ي القيم تراكم ف ير الم              ١٬٣٠٥٬٤٦١                ٩٧٨٬٠٤٧التغ
ة وائم المالي ة الق ات ترجم                   ٢٤٬٥٤١                (٣١٬٣٢٠)فروق

           ٧١٬٨٧٨٬٣١١           ٧٣٬٦٠٤٬٤٢٥مجموع حقوق ملكية المساهمين في الشركة األم
ات غير مسيطرة                 ٥٨٥٬٦٥٠                ٦٤١٬٥٧٧حقوق جه

           ٧٢٬٤٦٣٬٩٦١           ٧٤٬٢٤٦٬٠٠٢مجموع حقوق الملكية
           ٩٠٬١٥٨٬١٥٢           ٩٢٬٠٩١٬٢٠٨مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

ا ب أن تقرأ معه تشكل االيضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموجزة الموحدة ويج



حدودة شركة بيرزيت لصناعة األدوية المساهمة العامة الم  
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قائمة الدخل الموجزة الموحدة

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٩

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران
٢٠١٩٢٠١٨

( غير مدقق) ( غير مدقق) 
دوالردوالرإيضاحات

ات          ١٩٬٣٥٥٬٩٤٠       ١٦٬١٦٥٬٧٩٥المبيع
ات ة المبيع        (١١٬٦٨٢٬١٩٢)       (٩٬٤٤٧٬٣٧٠)تكلف
           ٧٬٦٧٣٬٧٤٨         ٦٬٧١٨٬٤٢٥إجمالي الربح

ات              (٩٢٢٬٢٠٠)       (١٬٠٢٣٬٠٦٨)مصاريف المبيع
ة  اريف الدعاي             (٤٦٢٬٣٩١)          (٤٥٩٬٠١٥)مص

ة  ة وعمومي اريف إداري          (١٬١٣٠٬٩٨٦)       (١٬٠٨٣٬٥٠٦)مص
ة                          -            (٥٩٬٦٣٧)مصاريف تمويلي

غيل            ٥٬١٥٨٬١٧١         ٤٬٠٩٣٬١٩٩صافي الربح من التش

ة ة العادل ة بالقيم ودات مالي م موج ع وتقيي ات وبي اح توزيع            ١٬٤٥٢٬٦٩٥         ١٬٠٩٢٬٦٢٧ أرب
ة ات عمل ائر)  تقييم فروق اح ( خس             (٥٩٦٬٦١٠)              ٧٤٬٩٦٤أرب

رى رادات أخ                 ٥٨٬٢٠١              ٧٣٬٤٨٢إي
           ٦٬٠٧٢٬٤٥٧         ٥٬٣٣٤٬٢٧٢صافي ربح الفترة قبل ضريبة الدخل

ترة دخل للف             (٥٠٠٬٠٠٠)          (٣٥٠٬٠٠٠)١١ضريبة ال
ة                 ٣٢٬٠٣٥              ٣٦٬١٠٤إنتفاعات ضريبية مؤجل

           ٥٬٦٠٤٬٤٩٢         ٥٬٠٢٠٬٣٧٦صافي الربح للفترة بعد ضريبة الدخل

العائد الى : 

ركة األم اهمي الش            ٥٬٥٣٨٬٣١٤         ٤٬٩٦٤٬٤٤٩مس

ات غير مسيطرة                 ٦٦٬١٧٨              ٥٥٬٩٢٧حقوق جه
٥٬٦٠٤٬٤٩٢         ٥٬٠٢٠٬٣٧٦           

                    ٠٫٢٩                  ١٣٠٫٢٦الربح األساسي للسهم الواحد 

ا ب أن تقرأ معه تشكل االيضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموجزة الموحدة ويج
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دة زة الموح ر الموج امل اآلخ دخل الش دخل وال ة ال قائم
زيران ٢٠١٩ ة في ٣٠ ح تة أشهر المنتهي لفترة الس

زيران ي ٣٠ ح ة ف لفترة الستة أشهر المنتهي
٢٠١٩٢٠١٨

( غير مدقق) ( غير مدقق) 
دوالردوالر

ترة          ٥٬٦٠٤٬٤٩٢         ٥٬٠٢٠٬٣٧٦صافي ربح الف
ر دخل الشامل اآلخ ود ال بن

دخل ة ال ى قائم ا إل ل الحق ة للتحوي ير القابل البنود غ
ة ودات المالي م الموج اطي تقيي ي احتي ير ف افي التغ           (٣٠٨٬٥٧٠)          (٣٢٧٬٤١٤)ص

ة وائم المالي ة الق ات ترجم           (٢٧٠٬٠٠٨)            (٥٥٬٨٦١)فروق
ارة)   الشاملة اآلخرى ود ( الخس الي بن           (٥٧٨٬٥٧٨)          (٣٨٣٬٢٧٥)إجم

ر امل اآلخ دخل الش          ٥٬٠٢٥٬٩١٤         ٤٬٦٣٧٬١٠١إجمالي ال

ى :  د إل العائ
ركة األم اهمي الش          ٤٬٩٥٩٬٧٣٦         ٤٬٥٨١٬١٧٤مس

ات غير مسيطرة               ٦٦٬١٧٨              ٥٥٬٩٢٧حقوق جه
٥٬٠٢٥٬٩١٤         ٤٬٦٣٧٬١٠١         

ا رأ معه ب أن تق دة ويج زة الموح ة الموج وائم المالي ة جزءاً ال يتجزأ من هذه الق تشكل االيضاحات المرفق
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموجزة الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٩

اطي إختياريإحتياطي إجباريرأس المال اح مدورةإحتياطي خاصإحتـي أرب

التغير المتراكم في القيمة 
العادلة للموجودات المالية من 

خالل الدخل الشامل اآلخر
ة  فروقات ترجم

أسهم خزينةالقوائم المالية

مجموع حقوق ملكية 
ي  المساهمين ف

الشركة األم
حقوق جهات غير 

يطرة مس
مجموع حقوق 

الملكية

دوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالردوالر

انون األول ٢٠١٨ ( مدقق)  ا في ٣١ ك        ٧٢٬٤٦٣٬٩٦١            ٥٨٥٬٦٥٠        ٧١٬٨٧٨٬٣١١          (١٣٢٬٩٠٧)              ٢٤٬٥٤١                     ١٬٣٠٥٬٤٦١       ٢١٬٧٦٩٬٤٠٥      ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠        ٥٬١٥٨٬٨١٠        ٤٬٧٥٠٬٦٠٠      ١٩٬٠٠٢٬٤٠١الرصيد كم
ترة ربح للف افي ال          ٥٬٠٢٠٬٣٧٦              ٥٥٬٩٢٧          ٤٬٩٦٤٬٤٤٩                   -                   -                               -         ٤٬٩٦٤٬٤٤٩                  -                  -                  -                  -ص

ة ة العادل ي القيم ير ف           (٣٢٧٬٤١٤)                   -            (٣٢٧٬٤١٤)                   -                   -                      (٣٢٧٬٤١٤)                   -                  -                  -                  -                  -التغ
ة وائم المالي ة الق ات ترجم             (٥٥٬٨٦١)                   -              (٥٥٬٨٦١)                   -            (٥٥٬٨٦١)                               -                   -                  -                  -                  -                  -فروق

         ٤٬٦٣٧٬١٠١              ٥٥٬٩٢٧          ٤٬٥٨١٬١٧٤                   -            (٥٥٬٨٦١)                      (٣٢٧٬٤١٤)         ٤٬٩٦٤٬٤٤٩                  -                  -                  -                  -إجمالي الدخل الشامل اآلخر للفترة
اهمين اح للمس ات أرب        (٢٬٨٥٠٬٣٦٠)                   -         (٢٬٨٥٠٬٣٦٠)                   -                   -                               -       (٢٬٨٥٠٬٣٦٠)                  -                  -                  -                  -توزيع

ة هم الخزين ي أس ير ف               (٤٬٧٠٠)                   -                (٤٬٧٠٠)              (٤٬٧٠٠)                   -                               -                   -                  -                  -                  -                  -التغ
ا في ٣٠ حزيران ٢٠١٩ ( غير مدقق)         ٧٤٬٢٤٦٬٠٠٢            ٦٤١٬٥٧٧        ٧٣٬٦٠٤٬٤٢٥          (١٣٧٬٦٠٧)            (٣١٬٣٢٠)                        ٩٧٨٬٠٤٧       ٢٣٬٨٨٣٬٤٩٤      ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠        ٥٬١٥٨٬٨١٠        ٤٬٧٥٠٬٦٠٠      ١٩٬٠٠٢٬٤٠١الرصيد كم

انون األول ٢٠١٧ ( مدقق)  ا في ٣١ ك        ٦٨٬٥١١٬٣٩٢            ٥٢١٬٧٨٨        ٦٧٬٩٨٩٬٦٠٤          (١٣٦٬٥٥٢)            ٢٦٠٬٥٧٣                     ١٬٣٨٧٬٤٤٦       ٢١٬١٩٠٬٧٩٦      ١٧٬٠٠٠٬٠٠٠        ٥٬١٥٨٬٨١٠        ٤٬٦٢٥٬٧٠٦      ١٨٬٥٠٢٬٨٢٥الرصيد كم
ترة ربح للف افي ال          ٥٬٦٠٤٬٤٩٢              ٦٦٬١٧٨          ٥٬٥٣٨٬٣١٤                   -                   -                               -         ٥٬٥٣٨٬٣١٤                  -                  -                  -                  -ص

ة ة العادل ي القيم ير ف           (٣٠٨٬٥٧٠)                   -            (٣٠٨٬٥٧٠)                   -                   -                      (٣٠٨٬٥٧٠)                   -                  -                  -                  -                  -التغ
ة وائم المالي ة الق ات ترجم           (٢٧٠٬٠٠٨)                   -            (٢٧٠٬٠٠٨)                   -          (٢٧٠٬٠٠٨)                               -                   -                  -                  -                  -                  -فروق

         ٥٬٠٢٥٬٩١٤              ٦٦٬١٧٨          ٤٬٩٥٩٬٧٣٦                   -          (٢٧٠٬٠٠٨)                      (٣٠٨٬٥٧٠)         ٥٬٥٣٨٬٣١٤                  -                  -                  -                  -إجمالي الدخل الشامل اآلخر للفترة
اهمين اح للمس ات أرب        (٣٬٧٠٠٬٥٦٥)                   -         (٣٬٧٠٠٬٥٦٥)                   -                   -                               -       (٣٬٧٠٠٬٥٦٥)                  -                  -                  -                  -توزيع

ات ول لالحتياطي                    -                   -                     -                   -                   -                               -       (٣٬٠٠٠٬٠٠٠)        ٣٬٠٠٠٬٠٠٠                  -                  -                  -المح
ة هم الخزين ي أس ير ف                 ٦٬٣٦٠                   -                 ٦٬٣٦٠                ٦٬٣٦٠                   -                               -                   -                  -                  -                  -                  -التغ

ال ي رأس الم ادة ف                    -                   -                     -                   -                   -                               -          (٤٩٩٬٥٧٦)                  -                  -                  -           ٤٩٩٬٥٧٦الزي
ا في ٣٠ حزيران ٢٠١٨ ( غير مدقق)         ٦٩٬٨٤٣٬١٠١            ٥٨٧٬٩٦٦        ٦٩٬٢٥٥٬١٣٥          (١٣٠٬١٩٢)              (٩٬٤٣٥)                     ١٬٠٧٨٬٨٧٦       ١٩٬٥٢٨٬٩٦٩      ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠        ٥٬١٥٨٬٨١٠        ٤٬٦٢٥٬٧٠٦      ١٩٬٠٠٢٬٤٠١الرصيد كم

ا ب أن تقرأ معه تشكل االيضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموجزة الموحدة ويج
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ة الموجزة الموحدة قائمة التدفقات النقدي

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٩
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران

٢٠١٩٢٠١٨

( غير مدقق) ( غير مدقق) 

دوالردوالر

األنشطة التشغيلية

ل ضريبة الدخل ترة قب ح الف            ٦٬٠٧٢٬٤٥٧       ٥٬٣٣٤٬٢٧٢صافي رب

تعديالت

تهالكات               ٧٤٨٬٨١٨          ٨٣٥٬٤٣٣إس

ة ودات مالي اح تقييم موج             (٤٥٧٬٧٠٨)         (١٢٥٬١٣٦)أرب

ة ة الخدم               ٥٢٩٬٧٢٠          ٥٧٢٬٩٧٠مخصص تعويض نهاي

ات            ٦٬٨٩٣٬٢٨٧       ٦٬٦١٧٬٥٣٩التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوب

ة ادة)  في ذمم مدين          (١٬٩٣٢٬٠٨٤)         (٧٣٩٬٩٦٩)( الزي

اعة ادة)  في مخزون البض             (٥٢٠٬٧٧٩)      (١٬٠٠٤٬٦٤٠)( الزي

ة أخرى ي أرصدة مدين ص ف               ٤٤٧٬٨٥٨            ٢٤٬٠٩٢النق

رى ة أخ دة دائن م وأرص ي ذم ادة ف            ٢٬٩٢٧٬٨٧١          ٤٥٥٬٣٤٤الزي

           ٧٬٨١٦٬١٥٣       ٥٬٣٥٢٬٣٦٦التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية قبل الضرائب وانتفاعات الموظفين

ة  ل مدفوع               (١١٬٥٩٠)      (١٬٠٣٧٬٢٦٠)ضريبة دخ

ة ة المدفوع ة الخدم ات نهاي             (١٢١٬٦٠٥)           (٤٩٬٦٣٩)تعويض

غيلية            ٧٬٦٨٢٬٩٥٨       ٤٬٢٦٥٬٤٦٧صافي التدفقات النقدية من العمليات التش

العمليات االستثمارية: 

ة  ودات مالي             (٦٥٢٬٦٧٨)      (٢٬٨٣١٬٠٦٦)شراء موج

ة تثمارات في شركات حليف          (٦٬٤٨٥٬٠٠٠)           (٦٦٬٩٩٩)شراء إس

ة تثمارات مقبوض اح اس               ٨١٨٬٥٦٥          ٩٤٣٬٣٨٩أرب

دات  ات وآالت ومع افات ممتلك             (٧٩٣٬٣٣٥)         (٣٣٣٬٤٦٦)إض

         (٧٬١١٢٬٤٤٨)      (٢٬٢٨٨٬١٤٢)صافي النقد ( المستخدم في)  العمليات اإلستثمارية 

العمليات التمويلية: 

اهمين ى المس ة عل اح موزع          (٣٬٧٠٠٬٥٦٥)      (٢٬٨٥٠٬٣٦٠)أرب

ة روض البنكي ي الق ادة ف            ٣٬٠٠٠٬٠٠٠         (٣٧٥٬٠٠٠)الزي

            (٧٠٠٬٥٦٥)      (٣٬٢٢٥٬٣٦٠)صافي النقد ( المستخدم في)  العمليات التمويلية 

ه  النقص)  في النقد وما في حكم افي (              (١٣٠٬٠٥٥)      (١٬٢٤٨٬٠٣٥)ص

ريكي دوالر األم ة لل ركات التابع ة للش وائم المالي ة الق ات ترجم               (٢٧٬٠٠٨)           (٥٥٬٨٦١)فروق

ترة ة الف ي بداي ه ف ي حكم ا ف            ٢٬٠٩٣٬٢٥٧       ١٬٨١٠٬٣٤٣النقد وم

ترة            ١٬٩٣٦٬١٩٤          ٥٠٦٬٤٤٧النقد وما في حكمه في نهاية الف

ا ب أن تقرأ معه تشكل االيضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموجزة الموحدة ويج



   لألدوية المساهمة العامة المحدودة لصناعة شركة بيرزيت
 لها شركات التابعةالو

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٩حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 عام  -١
 

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

كما قررت الهيئة  سهماً، ١٩٬٠٠٢٬٤٠١ موزعة على دوالر ١٩٬٠٠٢٬٤٠١ مبلغ ٢٠١٩حزيران  ٣٠بلغ رأس مال الشركة كما في 
، حيث لم يتم اإلكتتاب بهذه األسهم المستقبل في هذه األسهم فييتم االكتتاب  على أن  دوالر ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠إلى العامة رفع رأس المال 

 .المرفقة حتى تاريخ القوائم المالية الموجزة الموحدة
 

 محاسبيةملخص بأهم السياسات ال -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  والموجودات االستثمارات العقاريةلمبدأ 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 ائم المالية الموحدة ويجبالمرفقة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القو الموجزة الموحدةال تتضمن القوائم المالية 
. إضافة إلى ذلك ليس من الضروري أن تعتبر نتائج فترة ٢٠١٨كانون األول  ٣١بالرجوع للقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 .٢٠١٩كانون األول  ٣١مؤشرا لنتائج السنة التي ستنتهي في  ٢٠١٩ حزيران  ٣٠الستة أشهر المنتهية في 
 

غير منتظمة ومحددة خالل السنة المالية يتم تقديرها أو تأجيلها في القوائم المالية الموجزة  ةبصور مجموعةريف التي تتكبدها الإن المصا
 إذا كان من المالئم عمل ذلك.

 
ئم مرحلية وإن باقتطاع االحتياطي القانوني حسب أحكام قانون الشركات من أرباح الفترة الحالية، حيث أن هذه القوا المجموعةلم تقم 

 اإلقتطاعات يتم اجراؤها في نهاية السنة المالية.
 

 .مجموعةإن الدوالر األمريكي هو عملة إظهار القوائم المالية لل
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٨ 
 

 
 "تتمة" ملخص بأهم السياسات المحاسبية -٢
 

السياسات المتبعة في إعداد القوائم المالية إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموجزة الموحدة المرفقة متماثلة مع تلك 
كانون الثاني  ١باستثناء المعايير والتعديالت التالية التي أصبحت نافذة إعتباراً من  ٢٠١٨كانون األول  ٣١الموحدة للسنة المنتهية في 

٢٠١٩: 
 

 المالية للسنة الحاليةالمعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعدلة المطبقة على القوائم  -أ
 

التطبيق  ، بدءاً من تاريخ٢٠١٦ كانون الثاني"عقود إيجار"، الصادر في  )١٦(المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ةمجموعال طبقت
وهو يلغي  ة المستأجر.تغييرات مهمة في محاسب )١٦(. يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٢٠١٩ كانون الثاني ١األولي في 

المستأجر االعتراف بأصل  ويتطلب من )١٧(التمييز بين عقد اإليجار التشغيلي وعقد اإليجار التمويلي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 
يجار لألصول قصيرة األجل وعقود اإل باستثناء عقود اإليجار حق االستخدام والتزامات اإليجار عند سريان العقد ولجميع عقود اإليجار،

 ذات القيمة المنخفضة.
 

، يتم اإلعتراف بعقود اإليجار على أنها الحق في استخدام األصل والتزام مماثل في التاريخ الذي يتوفر ٢٠١٩كانون الثاني  ١اعتباراً من 
كلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة ة. يتم توزيع كل دفعة من دفعات اإليجار بين االلتزام وتمجموعفيه األصل المؤجر لإلستخدام من قبل ال

التمويل لقائمة الدخل على مدى فترة اإليجار لتحقيق معدل فائدة دوري وثابت على الرصيد المتبقي من اإللتزام لكل فترة ويتم استهالك 
 ثابت.الحق في استخدام األصل المستأجر على مدة اإليجار أو العمر اإلنتاجي لألصل، أيهما أقصر، وعلى أساس القسط ال

 
 إن أنشطة المجموعة كمستأجر غير جوهرية وبالتالي لم يكن لها تأثير على القوائم المالية الموجزة الموحدة للمجموعة.

 

 ٢٠١٩ كانون الثاني ١المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ةساريالمعايير المعدلة  -ب
 

 .ميزات الدفع المسبق مع التعويض السلبي وتعديل االلتزامات المالية - )٩(ة رقم عداد التقارير الماليالدولي إلمعيار التعديالت على  -
االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة: تتعلق بالمصالح طويلة األجل في  - )٢٨(تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -

 الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.
 
ج ادمإن - )٣(تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - ٢٠١٧-٢٠١٥لمعايير الدولية للتقارير المالية للفترة التحسينات السنوية ل -

ضريبة الدخل،  )١٢(الترتيبات المشتركة ، ومعيار المحاسبة الدولي رقم  - )١١( رقم ر الدولي إلعداد التقارير الماليةااألعمال ، والمعي
 .من معايير المحاسبة الدولية )٢٣(رقم  وتكاليف االقتراض

 .أو تسوية تقليصال،  منافع الموظفين – )١٩(تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -
 .قن بشأن معامالت ضريبة الدخلتيلعدم ال ) ٢٣رقم (التفسير  -
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 أو ما ما بعدها) ٢٠٢٠كانون الثاني  ١مفعول ( تبدأ للفترات من المعايير والتفسيرات الجديدة وغير سارية ال -ت
 
 .التعديالت المتعلقة بتعريف المواد -
 

 األعمال.تعديالت لتوضيح تعريف  -
 : عقود التأمين)١٧رقم (تقارير المالية إلعداد الالمعيار الدولي  -
االستثمارات  - )٢٨(المالية الموحدة ومعيار المحاسبة الدولي رقم  القوائم - )١٠(تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -

) المتعلقة بمعاملة بيع أو مساهمة األصول من والمستثمر في الشركة الزميلة أو المشروع ٢٠١١في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة (
 المشترك.

 

إلعداد ار الدولي ي، والمع )٣رقم (تقارير المالية إلعداد الار الدولي ي، والمع )٢رقم (مالية ار الدولي إلعداد التقارير اليالتعديالت على المع -
، ومعيار المحاسبة الدولي  )١(، ومعيار المحاسبة الدولي رقم  )١٤(ار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ي، والمع )٦رقم (تقارير المالية ال

،  )٢٠(رقم  التفسير، و )١٩(رقم  التفسير، و )٣٨(، ومعيار المحاسبة الدولي رقم  )٣٧(رقم  ، ومعيار المحاسبة الدولي )٣٤(رقم 
 .اإلطار المفاهيمي المؤشرات علىلتحديث  )٣٢(رقم  التفسيرو

 

 
 أسس توحيد  القوائم المالية

 

المساهمة العامة المحدودة ومن القوائم المالية  دويةتتألف القوائم المالية الموجزة الموحدة من القوائم المالية الخاصة بشركة بيرزيت لأل
 شركات التابعة).الالخاصة بشركة ميدكس للتجهيزات الطبية وشركة فلسطين للطباعة والنشر (

 

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

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

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

عندما تقل حقوق التصويت الخاصة بالشركة في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها، فيكون للشركة السيطرة 
ة المستثمر بها على تلك المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالمنشأ

 بشكل منفرد.
 

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

 سبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت اآلخرين.حجم حقوق التصويت التي تمتلكها الشركة بالن 
 خرى.لة التي يمتلكها حاملي حقوق التصويت اآلخرين واألطراف األمحقوق التصويت المحت 
 الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى، و 
 ت لديها، القدرة الحالية ركة لديها، أو ليس ير إلى أن الش افية قد تش لة وقت  أية حقائق وظروف إض طة ذات الص على توجيه األنش

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

ركة التابعة، بينما تتوقف تلك العملية عندما تفقد  يطرة على تلك الش ركة على الس ل الش ركة التابعة عندما تحص تبدأ عملية توحيد الش
كة التابعة، وعلى وجه الخصوص، يتم تضمين إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذة أو المستبعدة الشركة السيطرة على الشر

ركة  ركة على الش يطرة الش يطرة حتى التاريخ الذي تنقطع فيه س ركة على حق الس ول الش نة في قائمة الدخل من تاريخ حص خالل الس
  التـابعة.
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 "تتمة" أسس توحيد  القوائم المالية
 

يطرة.  ص غير المس ركة ومالكي الحص امل اآلخر موزعة على مالكي الش ر الدخل الش ر من عناص ارة وكل عنص إن الربح أو الخس
ي للشركة التابعة موزع على مالكي الشركة واألطراف غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى حدوث عجز ف اآلخر إجمالي الدخل الشامل

اتها  ياس ركات التابعة لكي تتالئم س يطرة. حيثما لزم األمر، يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للش دة األطراف غير المس أرص
 المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل الشركة.

 

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

 المعامالت الداخلية بين الشركة والشركة التابعة لها عند التوحيد.

 

 :٢٠١٩حزيران  ٣٠التابعة كما في  اتفيما يلي تفاصيل الشرك
 
 نسبة الملكية  رأس المال  

 ٢٠١٨كانون األول  ٣١ ٢٠١٩حزيران  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

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

تاريخ القوائم المالية  حتى وضم كافة النشاطات التشغيلية لشركة ميدكس إلى شركة بيرزيت لألدوية. لم يتم ٢٠١٦كانون الثاني  ١من 
الموجزة الموحدة المرفقة تصفية الشركة بشكل نهائي واغالق ملفها لدى مراقب الشركات، علماً بأن جميع عمليات الشركة خالل فترة 

 قد تمت من خالل شركة بيرزيت لألدوية.٢٠١٩ حزيران  ٣٠الستة أشهر المنتهية في 
 

 
 إدارة المخاطر المالية -٣

 
ات و إن ياس ات واألهداف ة خالل الفترة تتماثل مع تبعالمة مجموعهداف إدارة المخاطر المالية للأس ياس نوات  المطبقةتلك الس في الس

 السابقة. 
 

 لمصادر الرئيسية للتقديرات غيـر المؤكـدةألحكام المحاسبية الهامة واا -٤
 

بية وكذلك   الموجزة الموحدةيتطلب إعداد القوائم المالية  ات المحاس ياس ات تؤثر على تطبيق الس قيام اإلدارة باتخاذ تقديرات وافتراض
 التقديرات.على قيم الموجودات، المطلوبات، اإليرادات والمصاريف المدرجـة. قد تختلف النتئاج الفعلية عن تلك 

 

ي اتخذتها اإلدارالموجزة الموحدة عند إعداد هذه القوائم المالية بية ، كانت التقديرات الجوهرية التـ ات المحاس ياس ة عند تطبيق الس
دة هي نفس التقديرات والمصا ر المؤكـ  ٣١للسنة المنتهية في الموحدة  در الُمطبقة في القوائم الماليةوالمصادر الرئيسية للتقديرات غيـ

 .٢٠١٨كانون األول 
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١١ 
 

 
 نقد وما في حكمه  -٥

 
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ٢٦٫٤٤٧  ١٤٣٫٣٩٥ نقد في الصندوق
 ١٫٣٢١٫٨٣٠  ٩٥٩٫٨١٩ الشيقل اإلسرائيلي -حسابات جارية لدى البنوك 
 ١١١٫٧٥٦  ١١٣٫٣٩٨ الدينار األردني -حسابات جارية لدى البنوك 
 ٣٥٠٫٣١٠  (٧١٠٫١٦٥) (مكشوف) عمالت أخرى -حسابات جارية لدى البنوك 

 ١٫٨١٠٫٣٤٣  ٥٠٦٫٤٤٧ 
 

 

 ة، بالصافيمدينذمم  -٦
 

 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ١٣٫٤٧٣٫١٩١  ١٣٫٦٨٩٫٢٥٩ قطاع عام -مدينون تجاريون 
 ١٥٫٨٩٨٫٣٦٦  ١٦٫٣٦٧٫١٤٧ قطاع خاص / أفراد وشركات -جاريون مدينون ت

 (٣٫٧٠٤٫٠٠٠)  (٣٫٧٠٨٫٦٧٢)  خسائر إئتمانية متوقعةينزل :مخصص 
 ٢٥٫٦٦٧٫٥٥٧  ٢٦٫٣٤٧٫٧٣٤ صافي مدينون تجاريون

 ٨٤٥٫٠٩٧  ٩٠٤٫٨٨٩ موظفون مدينون
  ٢٦٫٥١٢٫٦٥٤  ٢٧٫٢٥٢٫٦٢٣ 

 
 كما يلي: هي وقعةخسائر ائتمانية متإن الحركة على مخصص 

 
لفترة الستة أشهر   

 ٣٠المنتهية في 
 ٢٠١٩حزيران 

للسنة المالية المنتهية  
كانون األول  ٣١في 

٢٠١٨ 
 (مدقق)  (غير مدقق)  
 دوالر  دوالر  

 ٣٫٧١٤٫٢٠٥  ٣٫٧٠٤٫٠٠٠  الرصيد في بداية الفترة/ السنة
 )١٠٫٢٠٥(  ٤٫٦٧٢  فروقات ترجمة الرصيد االفتتاحي

 ٣٫٧٠٤٫٠٠٠  ٣٫٧٠٨٫٦٧٢  د في نهاية الفترة/ السنةالرصي
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 بضاعةمخزون ال -٧
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ٣٫٥٧٢٫٨٤٤  ٣٫٦٢٥٫٢٨٠ مواد أولية
 ٢٫٥٣٠٫٨٠١  ٢٫٣٤٤٫٩٩٧ مواد تعبئة

 ٥٫٤٣٨٫٣٤٥  ٦٫٧٣٩٫١٧٠ بضاعة جاهزة
 ١٧١٫٣٤٥  ٨٫٥٢٨ مواد تحت التصنيع

 ١١٫٧١٣٫٣٣٥  ١٢٫٧١٧٫٩٧٥ 
 

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

 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ١٠٫٤٥٨٫٨٨٥  ١٢٫٣٢٩٫٨٠٥ إستثمارات في أسهم شركات مدرجة
 ١٠٫٤٥٨٫٨٨٥  ١٢٫٣٢٩٫٨٠٥ 

 
 الشامل اآلخر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل – ب

 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ٦٫٣٨١٫٩٢٠  ٦٫٢٥٨٫٧٠٠ إستثمارات في أسهم  شركات مدرجة
 ١٠٫٤٩٥٫٢٤٧  ١٠٫٤٢٨٫٢٤٦ إستثمارات في أسهم شركات غير مدرجة 

 ١٦٫٨٧٧٫١٦٧  ١٦٫٦٨٦٫٩٤٦ 
 

 استثمارات في شركات حليفة – ج
 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ٥٥٠٫٣٧٩  ٥٥٠٫٣٧٩ إستثمارات في أسهم  شركات مدرجة
 ١٫٢٠٢٫٣٣٢  ١٫٢٦٩٫٣٣١ إستثمارات في أسهم شركات غير مدرجة 

 ١٫٧٥٢٫٧١١  ١٫٨١٩٫٧١٠ 
 

  



   لألدوية المساهمة العامة المحدودة لصناعة شركة بيرزيت
 لها شركات التابعةالو

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٩حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

١٣ 
 

 
 استثمارات عقارية -٩

 ٢٠١٨كانون األول  ٣١  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

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

 
 كما يلي: ٢٠١٩حزيران  ٣٠إن تفاصيل االستثمارات العقارية للمجموعة والتسلسل للقيمة العادلة كما في 

 

   
 األول  توىالمس

  
 المستوى الثاني

  
 المستوى الثالث

القيمة العادلة كما في  
 ٢٠١٩حزيران  ٣٠

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

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

لفترة الستة أشهر  
 ٣٠المنتهية في 

 ٢٠١٩حزيران 

للسنة المالية المنتهية  
كانون األول  ٣١في 

٢٠١٨ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ١٥٫٤١٥٫٣٣٤  ١٦٫٦٧١٫٨٢٧ الرصيد في بداية الفترة/السنة
 ٢٫٨٢٧٫٤٦٨  ٣٣٣٫٤٦٦ إضافات خالل الفترة/السنة
 )(١٫٥٧٠٫٩٧٥  )٨٣٥٫٤٣٣( االستهالكات للفترة/السنة

 ١٦٫٦٧١٫٨٢٧  ١٦٫١٦٩٫٨٦٠ 

 

  



   لألدوية المساهمة العامة المحدودة لصناعة شركة بيرزيت
 لها شركات التابعةالو

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٩حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

١٤ 
 

 مخصص ضريبة الدخل -١١
لفترة الستة أشهر  

 ٣٠المنتهية في 
 ٢٠١٩حزيران 

للسنة المالية المنتهية  
كانون األول  ٣١في 

٢٠١٨ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ٤٣٧٫١٤٣  ٤٥٢٫٦٦٠ الرصيد في بداية الفترة/السنة
 ٦٤٦٫١١١  ٣٥٠٫٠٠٠ لفترة/السنةل التخصيص

 )٨٧٢٫٠١٣(  )١٫٠٣٧٫٢٦٠(  ترة/السنةلفخالل ا ضرائب مدفوعة
 ٢٤١٫٤١٩  - ضرائب سنوات سابقة

 )٤٥٢٫٦٦٠  )٢٣٤٫٦٠٠ 
 -  ٢٣٤٫٦٠٠ المحول إلى أرصدة مدينة أخرى

 -  ٤٥٢٫٦٦٠ 
 

 

  ٢٠١٦السنة المالية نهاية حصلت الشركة على مخالصات ضريبية للسنوات حتى. 
  وعليه أصبحت ضريبة  ،تطوير مصنع أدويةبشأن شهادة تأكيد إستثمار  منح الشركة تشجيع االستثمارل العامة هيئةالقررت

افي  ريبة القانونية %٥٠الدخل على الربح الص بة الض  ٣١ تاريخ ويمتد هذا اإلعفاء الجزئي حتى ،%١٥والبالغة  من نس
ركة إ٢٠١٧انون األول ك نتينرتأت تأجيل اإلنتف، إال أن الش على أن يتم  ٢٠١٣و ٢٠١٢ اع من هذا االعفاء الجزئي للس

 .٢٠١٩إضافة سنتان لإلعفاء الجزئي األساسي لينتهي في سنة 
 
 

 تعويض نهاية الخدمة  مخصص -١٢
لفترة الستة أشهر  

 ٣٠المنتهية في 
 ٢٠١٩حزيران 

للسنة المالية المنتهية  
كانون األول  ٣١في 

٢٠١٨ 
 (مدقق)  (غير مدقق) 
 دوالر  دوالر 

 ٧٫٩١٦٫٩٧١  ٨٫٥٢٢٫٣٢٧ الرصيد في بداية الفترة/السنة
 ٨٠٣٫١٢٨  ٥٧٢٫٩٧٠ لفترة/السنةل التخصيص

 (١٩٧٫٧٧٢)  )٤٩٫٦٣٩(  لفترة/السنةخالل ا المدفوع
 ٨٫٥٢٢٫٣٢٧  ٩٫٠٤٥٫٦٥٨ 

 
 

  العائد لمساهمي الشركة األم األساسي للسهم الواحد الربح -١٣
 

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

 ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 (غير مدقق)  (غير مدقق) 

 ٥٫٥٣٨٫٣١٤  ٤٫٩٦٤٫٤٤٩ ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة األم (دوالر)
    

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

 ٠٫٢٩  ٠٫٢٦ ساسي للسهم الواحد العائد الى مساهمي الشركة األم (دوالر)الربح األ
  



   لألدوية المساهمة العامة المحدودة لصناعة شركة بيرزيت
 لها شركات التابعةالو

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٩حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

١٥ 
 

 
 توزيعات األرباح -١٤

 

من رأس المال المدفوع كتوزيعات أرباح للمساهمين عن سنة  %٢٠دوالر تمثل  ٢٫٨٥٠٫٣٦٠دفع مبلغ ب الفترةخالل  قامت المجموعة
من رأس المال المدفوع كتوزيعات أرباح للمساهمين عن  %٢٠تمثل  ٢٠١٨ خالل سنة دفعت دوالر  ٣٬٧٠٠٬٥٦٥، مقابل مبلغ ٢٠١٨

  .٢٠١٧سنة 
 

 مع أطراف ذات عالقة معامالت -١٥
 

ركات عالقة الالتمثل األطراف ذات  يين والحليفة وة وتابعالش اهمين الرئيس روط المتعلقة  اإلدارة العليا.المس عار والش يتم إعتماد األس
 بل مجلس إدارة المجموعة.بالمعامالت مع أطراف ذات عالقة من ق

 
 تتضمن قائمة الدخل الموجزة الموحدة المعامالت التالية مع الجهات ذات العالقة:

 
 حزيران ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في   

  ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 (غير مدقق)  (غير مدقق)  
 دوالر  دوالر  

 ٥٧٦٫٧٥٢  ٦٠٨٫٧١٠  رواتب اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية للمجموعة

 
 

  



   لألدوية المساهمة العامة المحدودة لصناعة شركة بيرزيت
 لها شركات التابعةالو

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٩حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

١٦ 
 

 قياس القيمة العادلة   -١٦
 

 يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كما يلي:

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

 

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

 

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

ن يبين الجدول التالي تحليل األدوات المالية التي يتم قياسها الحقاً على القياس المبدئي بالقيمة العادلة، مقسمة إلى ثالثة مستويات م
 :العادلةعلى أساس امكانية قياس القيمة  ٣إلى  ١

 

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

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

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

 
راج أية لم تكن هنالك أية تحويالت بين المستويات خالل الفترة. ال يوجد أية مطلوبات مالية تتطلب قياسها بالقيمة العادلة وبالتالي لم يتم إد

 .٣ايضاحات للجدول أعاله. لم تطرأ أي تغيرات على القيمة العادلة المدرجة ضمن مستوى 

 

 

ي ا ف ة كم القيمة العادل
زيران ٢٠١٩ انون األول ٣٠٢٠١٨ ح ٣١ ك

(مدقق)(غير مدقق)
دوالردوالر

ة ة العادل ة بالقيم ودات المالي الموج
ع رة للبي ة متوف تثمارات مالي اس

ة ركات مدرج هم ش توى األول              ٦٬٣٨١٬٩٢٠              ٦٬٠١٥٬٩٤٦أس المس
ي  ة ف عار المعلن األس

ة واق المالي االس
ال ينطبقال ينطبق

ة ير مدرج ركات غ اني           ١٠٬٤٩٥٬٢٤٧           ١٠٬٦٧١٬٠٠٠أسهم ش توى الث المس
وقية  ة الس ا بالقيم مقارنته

ابهة الي مش ألداة م
ال ينطبقال ينطبق

دخل: ة ال من خالل قائم

ة ركات مدرج هم ش توى األول           ١٠٬٤٥٨٬٨٨٥           ١٢٬٣٢٩٬٨٠٥أس المس
ي  ة ف عار المعلن األس

ة واق المالي االس
ال ينطبقال ينطبق

ة: تثمارات العقاري االس

اني              ٣٬٣٥٥٬٧٩٢              ٣٬٣٥٥٬٧٩٢أراضي توى الث المس
ارير  عر لتق متوسط الس
دين  ن معتم ة مخمني ثالث

تقلين ومس
ال ينطبقال ينطبق

وع            ٣٠٬٦٩١٬٨٤٤           ٣٢٬٣٧٢٬٥٤٣المجم

ة   توى القيم مس
ة العادل

م  ريقة التقيي طـ
تخدمة دخالت المس والم

ة  مدخالت هام
ة  غير ملموس

دخالت  ن الم ة بي العالق
ة  ير الملموس ة  غ الهام

ة ة العادل والقيم



   لألدوية المساهمة العامة المحدودة لصناعة شركة بيرزيت
 لها شركات التابعةالو

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة

 ٢٠١٩حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

١٧ 
 

 
 
 

 
 ئجالنتا موسمية -١٧

 

 ٢٠١٨و ٢٠١٩حزيران  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
 

 

 الموحدةالقوائم المالية الموجزة الموافقة على   -١٨
 

 .٢٠١٩ آب ٥خ  بتاريرفقة من قبل مجلس اإلدارة الم الموحدة ية الموجزةالقوائم المال الموافقة علىتم 
 


