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1. 

 
) 562600288قم (رتحت ت لشركااقب امرى سجلت لدو 1986م عادودة لمحالعامة امة ھلمساایة دوألالصناعة ء لشفادار ا شركةتأسست  .أ

، ص.ب هللارام  -و: بیتونیا ھلمصانع) دارة واإلا(مكاتب  للشركةلمسجل ان العنو. إن ا1964) لسنة 12قم (ت رلشركان ابمقتضى قانو
677. 

 

اد لموت وایاولكیماوالتجمیل اد اموویة دوألاد استیروإتصدیر ویع زتووبیع وصناعة ، في عقد تأسیسھاورد  كما الشركةت اطتتضمن نشا .ب
 .لبیطریةا

 

 لي.التواعلى  2018و 2019ول أن كانو 31فاً كما في ظ) مو340و(فاً ظ) مو340(الشركة في ظمو دعدبلغ  .ج
 

 .تمثل القوائم المالیة المرفقة، القوائم المالیة المنفصلة للشركة األم فقط وال تتضمن القوائم المالیة للشركات التابعة .د
 

 .2020 نیسان 20یخ ربتادارة الامجلس لمرفقة من قبل المالیة ائم القود اعتماإتم  .ه
 

2.  


2.1  
 ساریة ، وھي المعاییر التي أصبحتللشركةالقوائم المالیة إعداد الجدیدة والمعدلة التالیة في  لمالیةابالمعاییر الدولیة للتقاریرتم العمل 

 .2018كانون ثاني  1للفترات السنویة التي تبدأ اعتباراً من 
 تاریخ التطبیق 

 2018كانون ثاني  1 "اإلیرادات من عقود العمالء" 15المعیار الدولي للتقایر المالیة رقم 
 2018كانون ثاني  1 "المدفوعات المبنیة على األسھم" 2التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 2018كانون ثاني  1 "التحویل من وإلى اإلستثمارات العقاریة" 40التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

"االستثمار في شركات زمیلة وشركات المشروع  28التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 لمشترك"ا

 2018كانون ثاني  1

 2018كانون ثاني  1 "المعامالت بالعمالت األجنبیة والمدفوع مقدماً" 22التفسیر رقم 
 

 

 إن تطبیق ما ورد أعاله لم ینتج عنھ أي تغییرات على صافي الربح أو حقوق الملكیة للشركة المسجلة سابقاً.
 

2.2  
 

 "اإلیرادات من العقود مع العمالء" 15المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 

نھجاً یرتكز على  15. یوفر المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 2018كانون ثاني  1نفذت الشركة معیار االعتراف الجدید ھذا اعتباراً من 
ولي لمعیار الدا تأثیرمبادئ لالعتراف باإلیرادات، ویقدم مفھوم االعتراف باإلیرادات اللتزامات األداء عند استیفائھا. قامت الشركة بتقییم 

وخلصت إلى أن المعیار لیس لھ تأثیر مادي على القوائم المالیة للشركة فیما یتعلق باالعتراف باإلیرادات من  15للتقاریر المالیة رقم 
 من المعاییر الدولیة 15الخدمات األخرى المقدمة إلى العمالء من قبل الشركة، كما أن اإلیرادات من عقود التأمین تقع خارج نطاق المعیار 

 إلعداد التقاریر المالیة.
2.3  

ولكنھا لیست ساریة المفعول بعد ولم تقم الشركة بتطبیقھا عند إعداد ھذه المحاسبیة تم إصدار عدد من المعاییر والتعدیالت على المعاییر 
ثیر ھذه المعاییر أعلى القوائم المالیة للشركة، ومع ذلك، تقوم الشركة حالیاً بتقییم تالقوائم المالیة. قد یكون للمعاییر التالیة تأثیر جوھري 

 وف تطبق الشركة ھذه المعاییر الجدیدة في التواریخ الفعلیة ذات الصلة.سالجدیدة. و
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 تاریخ التطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 
  2019كانون ثاني  1 عقود اإلیجار – 16المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة التي تتضمن التعدیالت على المعیار  2018-2015دورة التحسینات السنویة 
) الترتیبات المشتركة 11) دمج األعمال والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (3الدولي للتقاریر المالیة رقم (

 ) تكالیف القروض.23) ضرائب الدخل ومعیار المحاسبة الدولي رقم (12الدولیة رقم (ومعاییر المحاسبة 

  2019كانون ثاني  1

  2019كانون ثاني  1 ) عدم التیقن في معالجة ضریبة الدخل.23تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة رقم (
) األدوات المالیة المتعلقة بممیزات الدفع المسبقة مع 9ة رقم (التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالی

 التعویضات السلبیة.
  2019كانون ثاني  1

) منافع الموظفین المتعلقة بتعدیل خطة المنافع المحددة أو 19التعدیل على معیار المحاسبة الدولي رقم (
 تقلیصھا أو تسویتھا.

  2019كانون ثاني  1

لمعیار تعدیالت على ا –إلعداد التقاریر المالیة تعدیالت على مراجع اإلطارالمفاھیمي في المعاییر الدولیة 
) والمعیار الدولي للتقاریر 7) والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (3الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم (

) والمعیار 1) ومعیار المحاسبة الدولي رقم (14) والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (6المالیة رقم (
) ومعیار 37) ومعیار المحاسبة الدولي رقم (34لمحاسبة الدولي رقم () ومعیار ا8المحاسبي الدولي رقم (
) 19) والتفسیر رقم (12) وتفسیر لجنة المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة رقم (38المحاسبة الدولي رقم (

 ر) لتحدیث تلك األراء فیما یتعلق باإلشارات إلى واالقتباس من اإلطا32) وتفسیر رقم (20والتفسیر رقم (
 المفاھیمي أو لإلشارة إلى نسخة مختلفة من اإلطار المفاھیمي.

  2019كانون ثاني  1

  2020كانون ثاني  1 ) دمج األعمال والمتعلق بتعریف األعمال.3التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
  2020كانون ثاني  1 مادیة.) المتعلق بتعریف ال8) ورقم (1التعدیالت على المعیار المحاسبي رقم (

  2021كانون ثاني  1 ) المتعلق بعقود التأمین.17المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
) القوائم المالیة والمعیار المحاسبي الدولي رقم 10التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (

المتعلقة ببیع أو مساھمة  2011المشروع المشترك ) اإلستثمارات في الشركات الزمیلة وشركات 28(
 المستثمر للموجودات في الشركات الزمیلة وشركات المشروع المشترك.

تاریخ سریان التطبیق 
الى أجل غیر مسمى، 
 التطبیق ما زال مسموح.

 

ھذه  اعتمادوتتوقع اإلدارة أن یتم تبني ھذه المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة في القوائم المالیة للشركة متى كانت قابلة للتطبیق، 
تحتوي  كما ھو موضح في الفقرات التالیة، قد ال 16الدولي للتقاریر المالیة رقم المعیار المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة، باستثناء 

 على أي تأثیر مادي على القوائم المالیة للشركة في فترة التطبیق المبدئي.
 

 16المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 

 یتطلبوالذي  2019كانون ثاني  1بالتاریخ اإللزامي في  "عقود اإلیجار" 16الشركة بتبني المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  قامت
ن جمیع عقود إ اإلیجار في بیان الوضع المالي من قبل المستأجرین، حیث یتم التمییز بین اإلیجارات التشغیلیة والتمویلیة. دإقرار عقو

 تأثیر تطبیق ھذا المعیارغیر جوھري. لذلك فان إیجارات الشركة تصنف على أنھا إیجارات تشغیلیة
 

3. 

 
 اماللتزن ابیا 1-3

 

والخاص بالتدني الذي یعتمد على ) 9(، باستثناء المعیار رقم (IFRS) للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیةفقاً ولمرفقة المالیة ائم القواد اعدإتم 
 ة.لنافذالمحلیة انین افقاً للقووو نموذج الخسائر المتوقعة،

 
 ادإلعداسس أ 2-3

 

ت لممتلكاواضي راألاكل من و االستثمارات في األدوات المالیة المتوفرة للبیعء باستثنا، یخیةرلتاالتكلفة أ افقاً لمبدولمالیة ائم القواد اعدإتم 
یخیة رالتالتكلفة ه. إن اناأدلمحاسبیة ت السیاسااو موضح في ھلمالیة كما ائم القوایخ رلة كما في تادلعاابالقیمة ت ھرظلتي ات والمعدوا

  دات.لموجودل امقابل تبام لمقدد المحدالة للثمن دلعاالقیمة ابصفة عامة تمثل 
 

منتظمة بین ت ضمن معامالت لمطلوباامن أي فعھا لتحویل دات، أو دلموجواحد أستالمھا لبیع التي سیتم القیمة اي ھلة دلعاالقیمة إن ا
خر. آتقییم ب سلوأبفضل راً مقدن كاة أو لسعر یمكن تحقیقھ بطریقة مباشرن اكا إذالنظر عما ابغض س، لقیاایخ راـفي تق وـلمتعاملین بالسا
ت لمطلوبادات أو الموجوامل عند تسعیر العواتلك ر العتباابعین  الشركةتأخذ ت، لمطلوبادات أو الموجوامن ي لة ألدلعاالقیمة اعند تقدیر و

اض لة ألغردلعاالقیمة اتم تحدید س. لقیاایخ رفي تات لمطلوبادات أو الموجوار عند تسعین مل بالحسباالعواتلك ق لسوالمتعاملین في اخذ إذا ا
لي ولدر المعیاق األسھم ضمن نطاس اساألدفع على ت امعامالء باستثناس، ألساالك ذلمالیة على ائم القوه اذھفي ح إلفصاأو ا/س ولقیاا

لة دلعاالقیمة التي تتشابھ مع ت القیاساوا )17المحاسبي الدولي رقم (المعیار ق ضمن نطار إلیجات امعامال)، 2قم (رلمالیة ایر رلتقااد اإلعد
ر لمعیاام استخدالناتجة عن امثل ) أو 2قم (رلي ولدالمحاسبي ر المعیاالقابلة للتحقق في القیمة امثل صافي ، لةدلكنھا لیست قیمة عاو
 ).36قم (رلي ولدالمحاسبي ا
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ى على مدًء بنا لثالثاأو  لثانياأو  ولألاى لمستوالى ، إلمالیةایر رلتقااد اعداض إألغر، لةدلعاالقیمة ت اتصنف قیاسا ،لكذلى إضافة إ
 لي:ـكما یدة ي محد، وھلة بالكاملدلعاالقیمة ت ابالنسبة لقیاسات لمدخالامیة وأھلة دلعاالقیمة ت ابالنسبة لقیاسات لمدخالح اضوو

 
ت لمطلوبادات والنشطة للموجواق األسوالمعدلة) في اجة (غیر رلمدر األسعاامن ة لمستقاالة دلعاالقیمة ت اقیاساول: ألى المستوا •

 س.لقیاایخ رلمتطابقة في تاا
لتي یمكن ول واألى المستواجھا في إدرالتي تم واجة رلمدر األسعاف ابخالت من مدخالة لمستقاالة دلعاالقیمة ت الثاني: قیاساى المستوا •

 ة.غیر مباشرة أو اشرما بطریقة مبت إلمطلوباوادات للموجومالحظتھا 
 ت.لمطلوباوادات للموجولمالحظة اغیر ت لمدخالامن ة لمستقاالة دلعاالقیمة ت الثالث: قیاساى المستوا •

 
لتقاریر ل إن السیاسات المحاسبیة المتبعة خالل السنة متماثلة مع تلك السیاسات المتبعة في السنة السابقة باستثناء أثر تطبیق المعاییر الدولیة

  ).2إیضاح (المالیة الجدیدة والمعدلة 
 

 اداتباإلیراف إلعترا 3-3
 

بالصافي ت لمبیعااتظھر ت. لمبیعاه اذھعن  الشركةستحصل علیھ ي لذأو المستلم الة للمقابل دلعاابالقیمة من المبیعات ادات إلیرس ایتم قیا
 ت.لخصومات والمبیعادودات امرح رطبعد 

 
 لبضائعت امبیعا

 

  لتالیة:وط استیفائھا للشرإعند اد لبضائع كإیرت ابمبیعااف إلعترایتم 
 ي؛لمشترالى إبالبضائع لمتعلقة ایا المزوار طلمخاایتم تحویل أن  •
جة درلمباعة بنفس افیما یتعلق بالبضائع داري إلالتدخل افي ار إلستمرأو المباعة البضائع اعلى ل لفعاابالتحكم  الشركةال تحتفظ أن  •

 ؛لمملوكة لھاالبضائع إدارة اتدخلھا في 
 ؛بشكل یعتمد علیھاد إلیرامبلغ س مكانیة قیاإ •
 ؛لبیعالمتعلقة بعملیة ایة دإلقتصاالمنافع ابشكل مباشر من  ةالشركتستفید أن لمتوقع امن ن یكوأن  •
 لبیع بشكل یعتمد علیھ.اا مقابل عملیة ھلتي سیتم تكبدة أو المتكبدالتكالیف س امكانیة لقیاإیوجد أن  •

 
 ئدالفوت وایعازلتوادات ایرإ

 
 رات.إلستثماامن تلك ح بات أریعازعن توت فعادم مین بإستالھلمسااحق ء عند نشورات إلستثماامن ت یعازلتوادات ابإیراف إلعترایتم 

 

یخصم ي لذل المعداو ، وھلفعلية الفائدل امعدولقائمة األصلیة المبالغ والمستحقة الزمنیة ات الفترس اساأئد على الفوادات ایرب إحتساإیتم 
 لدفتریة.القیمة الى صافي إلمالیة دات المتوقع للموجوالعمر ل المستقبلیة خالالنقدیة ت التدفقااتماماً 

 
 راتإلیجاا 4-3
 

 تصنف على أنھا إیجارات تشغیلیة. الشركةإن جمیع عقود إیجارات 
 

 كمستأجر الشركة
 

یتم االعتراف بدفعات عقود اإلیجارات التشغیلیة كمصاریف باستخدام طریقة القسط الثابت على طول فترة العقد، إال إذا وجدت طریقة 
 المنافع االقتصادیة.أكثر تماشیا مع نمط استھالك 

 
 كمصاریف في السنة التي تستحق فیھا.یتم االعتراف بالدفعات الطارئة التي تتعلق بعقود اإلیجارات التشغیلیة 

 
 ألجنبیةت العمالا 5-3

 
لفلسطیني. المالي ق السوت المالیة حسب متطلباائم القوض التي تشكل عملة عرواألمریكي ر االولدابعملة  للشركةلمالیة ائم القواتظھر 

 یفیة).ظلوالعملة (اھا طفیھا نشا الشركةرس لتي تماایة دإلقتصاالبیئة االمستخدمة في لعملة ائیلي اإلسرالشیكل اتشكل عملة 
 

ق لمالیة ضمن حقوائم القواي ترجمة طحتیاالترجمة في بند ت اقاوفروإدراج ألمریكي ار الولدالى عملة إلمالیة للشركة ائم القواتم ترجمة 
 لملكیة.ا
 

ف لصرر اسعاس أساأألجنبیة) على العملة (ایفیة ظلوالعملة ف اخالت بعمالة لمنفذت المعامالایتم تسجیل ، للشركةلمالیة ائم القواد اعدإعند 
ف لصرر اسعاس أساأألجنبیة على ت اجة بالعمالرلمدالمالیة د البنواتحویل دة عاإیتم ، لمالیةائم القوایخ ربتات. لمعامالایخ تلك ربتاة لسائدا
ة لسائدف الصرر اسعاس أساألة على دلعاالتي تظھر بقیمتھا واألجنبیة ت المالیة بالعمالاغیر د لبنواتحویل دة عاإیخ. یتم رلتاابذلك ة لسائدا

 یخیة.رلتاابقاً للتكلفة طلتي یتم قیاسھا واألجنبیة ت ابالعمالدة لمحدالمالیة اغیر د لبنواحویل تدة عاإلة لھا. ال یتم دلعاالقیمة اعند تحدید 
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 ت.قاولفرافیھا تلك ت لتي نشأالسنة ل الخسائر خالح أو ابارألاضمن ف لصرر اسعات أقاوفرت ثباإیتم 
 

 لمالیة:ائم القوایخ رألمریكي كما في تار االولدامقابل ة لسائدف الصرر اسعاأفیما یلي 
 

 الدوالر األمریكي 
 2019  2018 

 1.1450  1.1221 یورو أوروبي واحد
 1.4100  1.4100 دینار أردني واحد

 0.2668  0.2893 شیكل إسرائیلي واحد
 
 

 اضإلقتراتكلفة  6-3
 

ق یستغرأن لمتوقع امن ، ل للرسملةھصل مؤج أنتاء أو إبناء، باقتناة لتي ترتبط مباشراض االقتراسملة تكالیف رة ـسیاس الشركةتتبع 
 لبیع.ز أو اإلنجال استكمااألصل حتى الك ذمن تكلفة ء كجز، لزمنامن ة حتى بیعھ فترأو جلھ أمن م لمقاض اللغرزه نجاإ
 

لقابلة اض اإلقترالة یتم تنزیلھا من تكلفة ھلمؤل األصوانفاقھا على ر المقترضة بإنتظاال الألمولمؤقت ر اإلستثماالناتجة عن ادات اإلیرإن ا
 للرسملة.

 

 لتي تم تحمیلھا بھا.السنة ایف في رتظھر كمصاى ألخراض اإلقتراجمیع تكالیف إن 
 

 اتمعدت والت وآممتلكا 7-3
 

لة دلعاالقیمة الدفتریة عن القیمة اضي بشكل منتظم بحیث ال تختلف راألاتقییم  دةعاإلتقییم. یتم دة اعاإلة بعد دلعااضي بالقیمة راألر اھاإظیتم 
 لمالیة.ائم القوایخ ربتا

 

یتم تسجیلھا بالتكلفة ، ا بعدھلم یتم تحدیداض غري أألأو یة اض إدارألغرج أو إلنتاامھا في استخدإلتي سیتم ء واإلنشااقید ت لممتلكاإن ا
لك وذلة ھلمؤل افیما یتعلق باألصواض إلقتراتكالیف ولمھنیة م الرسوالتكلفة القیمة. تتضمن ا ضنخفاإیة خسائر ناتجة عن أمنھا ل ینز

ة زھجان عندما تكوأ یبدل ألصوه اذك ھستھالن إفإى ألخرل األصوامع جمیع ل لحااو ھكما . والشركةلمتبعة من قبل السیاسة اتماشیاً مع 
 جلھا.أنشائھا من إلتي تم ا لألغراضام لإلستخد

 

 لقیمة.ض انخفاإیة خسائر ناتجة عن وأكم المترك اإلستھالامنھا ل ینزوبالتكلفة ى، ألخرات المعدت واآلالت، امتلكالماتظھر 
 

كمة المترح ابارألالى إلتقییم دة اعاإفائض ل . یحواألخرلشامل الدخل الى قائمة ات إلمعدت واآلالت، الممتلكااتقییم دة عاك إستھالایتم تحمیل 
على ك الستھالابین ق لفراكمة المترح ابارألالى إیجب تحویلھ ي لذالفائض المبلغ ا. یمثل الشركةلتي تستخدمھا دات الموجواا من رھباعتبا

د لمعات الممتلكاد استبعاأو ابیع  حقاًألصلیة لألصل. عندما یتم الالتكلفة س اساأعلى ك الستھالواتقییمھا د لمعاالدفتریة القیمة س اساأ
 كمة.المترح ابارألالى ة إمباشرات معدت والت، آتقییم ممتلكادة عاإي طحتیاالمتبقي في التقییم دة اعاإفائض ل یحو، تقییمھا

 

لثابت مبنیاً القسط ابطریقة ء، إلنشااقید ت لممتلكاا افیما عدات، لمعدت واآلالت والممتلكااقیمة ء فاف إطبھدك الستھالء اعباب أحتساایتم 
ر ھاإظیتم ولمتبعة ك االستھالاریقة وطلمتبقیة القیمة ، المتوقعاإلنتاجي العمر اجعة المتوقعة لألصل. یتم في نھایة كل سنة مرالخدمة اعلى 

 لمستقبلیة.ات الفتروالتغییر التي تم فیھا المالیة ة الفترل اخالات لتقدیره اذھتغییر في أي ثر أ
 

بین ق لفرس اساألك على ات وذلمعدت واآلالت والممتلكااعنصر من عناصر أي  استبعادأو لناتجة عن بیع رة الخساوالربح ایتم تحدید 
 لخسائر.ح أو ابارألافي ق لفرا ابھذاف العترایتم ولدفتریة لألصل القیمة اصافي ولبیع ت امتحصال

 

 كما یلي: لألصللمتوقعة الخدمة س اساأعلى ك إلستھالب احتساإتم 
 

 % 
 2 لمبانيا

 7-2 المصاعد، أعمال األلمنیوم، شبكتي الماء والكھرباء
 10 والماكینات اتلمعدوا تآلالا
 10 راتلسیاا
 20-10 تلطابعاوا لكمبیوترا مجابرو ةجھزأ
 10 مكتبیة اتمعدو تشاومفرو ثثاأ

 10 عدد وأدوات
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 لملموسةدات الموجواقیمة ض نخفاإ
 

دات لموجواتلك أن مؤشر على ك نان ھكاإذا لملموسة لتحدید فیما دات الموجواجعة قیمة ایخ كل قائمة مركز مالي بمرربتا الشركةم تقو
في ض إلنخفاالتحدید خسائر داد لقابلة لإلسترالقیمة ایتم تقدیر ، لمؤشرالك ذمثل د جوولقیمة. في حالة افي ض نخفاإتعاني من خسائر 

من دة لمسترالقیمة ابتقدیر  شركةلم اتقو، ىصل على حدأمن كل داد لقابلة لالسترالقیمة اسس لتحدید د أجووم عند عدت). جد(إن ولقیمة ا
تولید ات حدویعھا على زیتم تو للشركةلعامة دات الموجون افإ، یعزسس معقولة للتود أجووألصل. عند الیھا إلتي ینتمي النقد اتولید ة حدو
 لنقد.اتولید ات حدوصغر مجموعة من أ یعھا علىزیتم توأو  فرديلنقد بشكل ا
 

على. عند تقییم أیھما ل أإلستعماالناتجة عن القیمة أو البیع م اتماإلتكلفة حتى الة مخصوماً منھا دلعاالقیمة افي داد لقابلة لإلسترالقیمة اتتمثل 
خصم مناسب ل معدام لحالیة بإستخدالقیمة الى إ بھال لمتوقعة للوصوالمستقبلیة النقدیة ت التدفقاایتم خصم ل، إلستعماالناتجة عن القیمة ا

 لألصل.دة لمحدار طلمخاوالقیمة الوقت على ور اثر مرة أعاالحالیة مع مرالسوقیة الیعكس قیمتھا 
 

(أو ة لدفتریاألصل ایتم تخفیض قیمة ، لدفتریةالنقد) عن قیمتھ اتولید ة حد(أو ول ـألصداد القابلة إلسترالقیمة اتقل أن لمتوقع امن ن كاإذا 
ألصل مثبت بمبلغ ن اكاإذا ال إلخسائر ح أو ابارألافي ض إلنخفارة ابخساراً فواف العترایتم داد. لقابلة لإلسترالنقد) لقیمتھا اتولید ة حدو
 لتقییم.دة اعاإي طلقیمة كخفض الحتیاض انخفاالحالة معالجة ه اذھحیث یتم في ، لتقییمدة اعاإ
 

، لمعدلةالتقدیریة القیمة الى حد إلنقد) حتى تصل اتولید ة حد(ولدفتریة لألصل القیمة دة ایازحینھا یتم ض، إلنخفارة اجع خسااتم الحقاً ترإذا 
لسابقة. ات السنوالنقد) في اتولید ة حد(وألصل افي قیمة ض نخفاك إناھلدفتریة فیما لو لم یكن اقیمتھ ى لقیمة ال تتعدافي دة لزیاإن ابحیث 

ا یتم ھعند، لتقییمدة اعاإألصل مثبت بمبلغ ن اال عندما یكوالخسائر ح أو ابارألافي راً فواد یركإض النخفارة اجع خساابتراف العترایتم 
 لتقییم.دة اعاإي طالحتیادة لقیمة كزیاض انخفارة اخسار نحساامعالجة 

 
 خلیاًة دالمولدالملموسة اغیر  الموجودات 8-3

 
 ا فیھا.ھلتي تم تكبدة اترلفالدخل في افي قائمة وف كمصرث لبحوانشطة ت أبنفقااف العترایتم 

 
تم ) إذا ما وعخلي لمشرالدالتطویر اعن مرحلة (أو لتطویر انشطة ألناتجة عن ا خلیاًة دالمولدا بالموجودات غیر الملموسةاف العترایتم 

 آلتي:اكل من ت ثباإ
 ،لبیعام أو امتاحة لالستخدن لملموسة بحیث تكواغیر الموجودات ل لتقنیة الستكماوى الجدا •
 ،بیعھاأو مھا استخدوالملموسة اغیر الموجودات ل لنیة الستكماا •
 ،لملموسةاغیر الموجودات بیع ام أو ستخداعلى رة لقدا •
 ،یة مستقبلیة محتملةدقتصاالملموسة لمنافع اغیر الموجودات كیفیة تولید  •
 ، لملموسةاغیر الموجودات بیع ام أو ستخدواتطویر ل لمالئمة الستكماوالكافیة اا ھغیرولمالیة والتقنیة ارد المواتوفر  •
 ق.لملموسة بشكل موثواغیر الموجودات لمتعلقة بأنشطة تطویر ت النفقاس اعلى قیارة لقداو •

 
اف العترایخ تحقیقھا لمعاییر رلملموسة من تااغیر الموجودات على ت لنفقاامن ه ما تم تكبدع بمجمو لملموسة مبدئیاًاغیر الموجودات تظھر 

في وف لتطویر كمصرانشطة ت أبنفقااف العترایتم ه، عالرة ألمذكواف االعترامن معاییر ر معیاأي حینما ال یتم تحقیق ه. عالرة ألمذكوا
 ا فیھا.ھلتي تم تكبدة الفترالدخل في اقائمة 

 

 لقیمة.ض اخفانایة خسائر ناتجة عن وأكم المترء افاطإلامنھا ل ینزولملموسة بالتكلفة اغیر الموجودات تظھر ، لمبدئياف الالعتر الحقاً
 

لعمر اجعة ا. یتم في نھایة كل سنة مرةسلملمواغیر للموجودات لمتوقعة الخدمة الثابت مبنیاً على القسط ابطریقة ء فاطإلء اعباب أحتساایتم 
لتي تم فیھا المالیة اة لفترل اخالات لتقدیره اذھتغییر في أي ثر ر أھاإظیتم ولمتبعة ء افاطإلاریقة وطلمتبقیة القیمة ، والمتوقعاإلنتاجي ا
 لمستقبلیة.ات الفتروالتغییر ا
 

أو مھا استخدایة مستقبلیة من دقتصاامنافع د أي جووعندما ال یتوقع أو لتخلص منھا الملموسة عند اغیر بالموجودات اف العترء الغاإیتم 
 لتخلص منھا.ا
 

بین ق لفرس اساألك على وذلملموسة اغیر الموجودات عنصر من عناصر أي  استبعادأو لناتجة عن بیع رة الخساوالربح ایتم تحدید 
 لخسائر.ح أو ابارألافي ق لفرا ابھذاف العترایتم و ةسلملمواغیر للموجودات لدفتریة القیمة اصافي ولبیع ت امتحصال

 

یف رمصاب حتساإلملموسة. تم دات الموجواي في ھلملموسة كما اغیر دات لموجواقیمة ض فیما یتعلق بانخفات لسیاساانفس  الشركةتتبع 
 لك كما یلي:وذلملموسة اغیر للموجودات لمتوقع االنتاجي العمر س اساأعلى ء فاطإلا
 

 % 
 10 یة أدوتكالیف تطویر 
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 لبضاعةا 9-3
 

لیة وألاد المواعلى تكلفة ة زھلجات المنتجاه التكلفة لھذاقل. تشتمل أیھما ألبیعیة القیمة اصافي أو لتكلفة ابسعر ة زھلجاالبضاعة اتظھر 
 لمرجح.المتوسط اریقة ام طلتكلفة بإستخدب احتساإي. یتم ـلى منتج نھائإلیة وألاد الموام في تحویل ھلتي تساالصناعیة التكالیف ر واألجووا

 

لتكالیف ر واألجووالیة وألاد الموالتكلفة على تكلفة اتشتمل وقل. أیھما ألبیعیة القیمة اصافي أو لتكلفة اعر ـنیع بسلتصالبضاعة تحت اتظھر 
 لتصنیع.الى بضاعة تحت إلیة وألاد الموام في تحویل ھلتي تساالصناعیة ا
 

 قل.أیھما ألبیعیة القیمة اصافي أو لتكلفة التعبئة بسعر اد اموولیة وألاد المواتظھر 
 

 لمنتج.ایع زتووبیع م تماإضافیة متوقعة حتى إیة تكالیف أمنھا ل ینزر لمقدالبیع البیعیة سعر القیمة اافي ـتمثل ص
 

 تلمخصصاا 10-3
 

ام لزإلى دي إتؤأن لممكن التي من ، واسابقةاث یة) كنتیجة ألحدرجباأو إ(قانونیة  للشركةحالیة ت ماالتزد إجووعند ت خذ مخصصاأیتم 
 ل.ا بشكل معقوھیمكن تقدیرام وإللتزابتسویة  الشركة

 

ر خطاأیة ر أالعتبااألخذ بعین المالي مع المركز ایخ قائمة ركما بتات ماااللتزاد السدات لتقدیرافضل أحسب ت لمخصصاب احتساایتم 
لدفتریة القیمة ن افإ، لحاليام ازاللتاد المتوقعة لسدالنقدیة ت التدفقاام المخصص باستخدس اعند قیاام. غیر متوقعة متعلقة بااللتزاث حدوأ

 لنقدیة.ت التدفقاه الحالیة لھذالقیمة اتمثل ام لاللتز
 

   لخدمةامخصص تعویض نھایة 

ً فین ظلخدمة للموامخصص تعویض نھایة ب حتساإیتم  تب س رااـسألك على وذ 2000 ) لسنة7قم (ر فلسطینلسائد في العمل ن القانو وفقا
یتم ، ولدخل اقتطاعھا سنویاً في قائمة إجب الوالمبالغ اف. یتم تسجیل ظلموه اتب تقاضاراخر آعلى  اً دعتمااحد عن كل سنة خدمة واشھر 

 لعمل.اتركھم أو فین عند نھایة خدماتھم ظلمدفوعة للموالمخصص بالمبالغ اتخفیض قیمة 
 

   لتابعةالشركة ا و لمالیةدوات األا 11-3

 داة.لخاصة باألالتعاقدیة د البنوارفاً في ط الشركةلمالیة عندما تصبح ت المطلوبادات وابالموجواف إلعترایتم 
 

دات موجوار صدء أو إلتي تتعلق بإقتناة المباشرت المعامالاتكالیف إن لة. دلعاالي بالقیمة أولمالیة بشكل ت المطلوبادات والموجوس ایتم قیا
 لمبدئي.ااف إلعتراعند ، لمالیةت المطلوبادات أو الة للموجودلعاالقیمة اخصمھا من أو ضافتھا إمالیة یتم ت مطلوباو

 

ل لحصوالمالي بموجب عقد یتطلب د الموجوابیع اء أو حیث یتم شر، لتعاملایخ رلمالیة في تادات ابالموجواف إلعترء الغاإاف أو إلعترایتم 
لمالیة بشكل دات الموجوس العالقة. یتم قیاذو المالي ق السواسطة امھ بوابرإیتم ومني معین ول زجدل لمالي خالد الموجواعن زل لتناأو ا

 ت.لمعامالالى تكالیف إافة ضإلة دلعاامبدئي بالقیمة 
 

تصنیف إن للبیع. ة مالیة متوفردات موجوومم مدینة ، ذما في حكمھولنقد التالیة: ت الفئاالى إ للشركةلمالیة دات الموجوایتم تصنیف 
 لمبدئي.اثباتھا إقت ویتم تصنیفھا في ولمالیة دات الموجواتلك ء قتناف إدوھبیعة طعلى ًء یتم بنار لمذكوالمالیة بالشكل دات الموجوا
 

لمرتبطة بھا. ات الفترائد على الفوادات ایرإیع زتوولمالیة دات اللموجوة لمطفأالتكلفة ب اریقة إلحتساطي ھلفعلي ة الفائدل اریقة معدط
لمالیة دات اوجولمتوقع للمالعمر ل المتوقعة خالوالمستلمة مستقبالً النقدیة ت الدفعااعلى ًء یخصم بناي لذل المعداو ھلفعلي ة الفائدل امعد
 لمبدئي.س القیاالدفتریة عند القیمة الك مناسباً لصافي ن ذقصر عندما یكوة أفترل خالأو 

 
 لتابعةالشركة ا
 

ات تغیروث لى حدإتشیر وف لظروالحقائق اما كانت ، إذا الأم لمستثمر بھا ة المنشأاكانت تسیطر على إذا تقییم ما دة بإعا شركةلم اتقو
 ه.عالألیھا ر إلمشاة السیطراكثر من عناصر أو أحد واعلى 

 

على تلك ة لسیطرا شركةللن فیكو، لتصویت بھاق اغلبیة حقوألمستثمر بھا عن ة المنشأافي  شركةلخاصة بالالتصویت ق اعندما تقل حقو
 د.لمستثمر بھا بشكل منفرة الصلة بالمنشأذات األنشطة اعملیة لتوجیھ رة لتصویت كافیة لمنحھا قدق احقون لمستثمر بھا عندما تكوة المنشأا
 

لمستثمر بھا ة المنشأافي لتصویت ق اللمجموعة حقون كاإذا لصلة عند تقییم ما وف ذات الظروالحقائق اكافة ر العتباابعین شركة لاتأخذ 
 ما یلي:وف لظروالحقائق ا. تشمل تلك على السیطرة رةلقدالمنحھا ٍف ال بشكل كاأم 
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 ؛آلخرینالتصویت ق املكیة حاملي حقوى مدولمجموعة بالنسبة لحجم التي تمتلكھا التصویت ق احجم حقو •
 ى؛ألخراف ارطألواآلخرین التصویت ق احاملي حقوو شركةلالتي تمتلكھا المحتملة التصویت ق احقو •
 ى؛ ألخرالتعاقدیة ت الترتیباالناشئة من ق الحقوا •
لحاجة اقت ولصلة ذات األنشطة الحالیة على توجیھ رة القد، الیست لدیھا، أو لھا شركةلاأن لى إضافیة قد تشیر وف إروظیة حقائق أو •

  لسابقة.امین ھلمسات ااجتماعالتصویت في الك كیفیة ذبما في ارات، قرذ التخا
 

 شركةلالعملیة عندما تفقد ابینما تتوقف تلك ، لتابعةالشركة اعلى تلك ة لسیطراعلى  شركةلالتابعة عندما تحصل ا شركةلاعملیة توحید أ تبد
لسنة ل اخالة لمستبعدذة أو المستحوالتابعة الشركة ایف رمصاادات ویرإیتم تضمین ص، لخصواجھ وعلى ولتابعة. الشركة اعلى ة لسیطرا

ة تنقطع فیھ سیطري لذایخ رلتااحتى ة لسیطراعلى  شركةلال یخ حصورمن تاة لموحداألخر الشامل الدخل اقائمة ة ولموحدالدخل افي قائمة 
 ابعة.ـلتاركة لشاعلى  شركةلا
 

جمالي ة. إلمسیطرالحصص غیر امالكي و شركةلاعة على مالكي زموى ألخرالشامل الدخل اكل عنصر من عناصر رة ولخساأو الربح إن ا
ة صدأرعجز في وث لى حدإلك أدى ذحتى لو ة لمسیطراغیر اف رطألوالمجموعة اعلى مالكي زع لتابعة مواللشركة األخر لشامل الدخل ا
 ة.لمسیطراغیر اف رطألا
 

 .شركةلالمستخدمة من قبل المحاسبیة مع تلك التابعة لكي تتالئم سیاساتھا المالیة للشركة ائم القواعلى ت تعدیالاء جرإیتم ، ألمرم احیثما لز
 

 .شركةلاخلیة ضمن الدت المعامالالناتجة عن الخسائر ح وابارألوایف رلمصاادات واإلیرة واصدرألت والمعامالاكافة د ستبعاإیتم 
 
 
 ما في حكمھولنقد ا

 

لتي یمكن واسیولة عالیة ذات ألجل ة اقصیررات ستثماإیة ك وألبنوى الطلب لدائع تحت دالوة اصدوأرلنقد اما في حكمھ في ولنقد ایتمثل 
 دي.تغییر بقیمتھا بشكل ماوث لتي لیست عرضة لحدوالنقد الى مبالغ معلومة من إتحویلھا 

 للبیعة لمتوفرالمالیة دات الموجوا
 

تقییمھا د یعااء) ولشرالدخل عند اعلى قائمة ء القتناایف ر(تقید مصااء لشرالة عند دلعااللبیع بالقیمة ة لمتوفرالمالیة دات الموجوت اثباإیتم 
م منھا یتء جزدات أو لموجوه اذھبیع ل في حا، واألخرلشامل الدخل د الة ضمن بنودلعاالقیمة التغیر في ایظھر ، ولةدلعااالحقاً بالقیمة 

 لدخل.الك في قائمة ذلناتجة عن الخسائر ح أو ابارألا إظھار
  

   لمدینةالذمم ا

لمدینة الذمم س امالي نشط یتم تصنیفھا كذمم مدینة. یتم قیاق جة في سورلمداغیر وا ھیمكن تحدیدأو ثابتة ت فعادلتي لدیھا المدینة الذمم ا
خسائر ح رطبعد ، لفعلية الفائدل امعدّام باستخدة لمطفأایتم قیاسھا الحقاً بالتكلفة ولمعاملة الیھا تكالیف ف إلة مضادلعاامبدئیاً بالقیمة 

لك عندما وذألجل ة المدینة قصیرالذمم ء اباستثنا، لفعلية الفائدل اریقة معدام طئد باستخدالفوادات ایرإلقیمة. یتم تسجیل افي ض النخفاا
 دي.ئد غیر ماابالفواف العترن ایكو

 
 لمالیةدات اولموجاقیمة ض نخفاا

 
، لیل موضوعيد دجوولمالیة عند دات الموجوالمالیة. یتم تخفیض قیمة دات الحالیة للموجوالقیم اجعة المالیة مرائم القوایخ ریتم في تا

لك لمتوقع مستقبالً لتي النقدالتدفق الى تأثر إیشیر ، لمالیةدات الموجوالمبدئي بتلك اف احصلت الحقاً لالعتراث حدث أو أكنتیجة لحد
 لمالیة.دات الموجوا

 

لقیمة بشكل ض ابل یتم فحصھا إلنخفا فرديال یتم خفض قیمتھا بشكل ، لمدینةایة رلتجاالذمم امثل ، لمالیةدات الموجوت ابعض فئاإن 
ت لدفعاد افي عددة لزیا، الذممافي تحصیل  للشركةلسابقة ة المدینة بالخبرالذمم اقیمة محفظة ض لموضوعي إلنخفاالدلیل اجمالي. یتمثل إ
یة مع درطلتي لھا عالقة والمحلي واني طلود اإلقتصاوف ارظة في ظلملحوات التغیرالى إضافة ، إلسابقةة الفترل المستحقة للمحفظة خالا

 لمدیونیة.اد اتعسر سد
 

لتي یتم والمدینة ایة رلتجاالذمم ء ابإستثناةً، ة مباشرلقیمض انخفاإلمالیة بقیمة خسائر دات الموجوالدفتریة لجمیع القیمة ایتم تخفیض 
لذمم مقابل اتلك ل قفاإیتم ، لمدینة غیر قابلة للتحصیلایة رلتجاالذمم ر اعتبال إفي تحصیلھا. في حاك لمشكواتخفیضھا بأخذ مخصص للذمم 

مقابل ت ثباتھا كتحصیالإقفالھا من قبل فیتم إتم  لتي قدالمدینة ایة رلتجاالذمم داد استرل إفي حاوفي تحصیلھا. ك لمشكوالذمم امخصص 
ح أو بارألافي تحصیلھا ضمن ك لمشكوالذمم الدفتریة لمخصص القیمة التغیر في ت اثباإفي تحصیلھا. یتم ك لمشكوالذمم امخصص 

 لخسائر.ا
 

ض إلنخفارة ابخسااف إلعترابعد  موضوعيث حدع قوولى د إجع یعوالترالك ن ذكاولقیمة ض انخفارة إجع مبلغ خسااتم الحقاً ترل في حا
لتي یمكن رة المقداتصل للقیمة أن لى إلمالي الدفتریة لألصل القیمة دة الخسائر بزیاح وابارألل امن خالرة لخساایتم تعدیل ، ةـلقیمافي 

ألصل افي قیمة ض خفانك إناھلدفتریة فیما لو لم یكن القیمة اعلى من دة ألزیان اال تكوأن على رة، لخساایخ تعدیل را كما بتادادھسترإ
 لمالي من قبل.ا
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 لمالیةدات ابالموجواف إلعترء الغاإ
 

عند أو لمالیة دات الموجوامن تلك ي لنقدالتعاقدیة للتدفق ق الحقوالمالیة فقط عندما تنتھي دات الموجوابأحد اف إلعترء ابإلغا شركةلام تقو
دات لموجوابتحویل تلك  الشركةلم تقم إذا خر. ف آرطلى إلمالیة دات الموجوالمتعلقة بملكیة ار طلمخاوالمكاسب ابالتالي جمیع و ھاتحویل

بمصالحھا اف باالعترم تقو الشركةن علیھا فإة بالسیطرت ستمروإلمتعلقة بملكیتھا ار طلمخاوالمكاسب الم تقم بتحویل جمیع أو بشكل كامل 
 ا.ادھلمتوجب علیھا سدالصلة ت ذات اماااللتزالى إلمالي باإلضافة د اموجولافي ة لمستبقاا

 
 

 الشركةمن قبل رة لمصدالملكیة وأدوات المالیة ت المطلوباا 12-3
 

 ملكیةأو أداة لتصنیف كدین ا
 

 ة.ـلتعاقدیات لترتیباى ابقاً لفحوطملكیة دوات كأأو مالیة ت ماالملكیة یتم تصنیفھا كإلتزن وأدوات الدیوا
 

 لملكیةأدوات ا
 

 الشركةمن قبل رة لمصدالملكیة أدوات اماتھا. التزإجمیع ح رطبعد  الشركةل صوأتعاقد یثبت حق مالكھا في صافي أي ي ھلملكیة أداة ا
 ار.إلصدایف رمصاح رطلمستلمة بعد ایتم تسجیلھا بالمبالغ 

 
 

 لمالیةت المطلوباا
 

البنكیة  القروضو التمویلیة ریجااإلد عقو مثل مطلوبات ء)،لعمالالمقدمة من ت الدفعاا ا(فیما عدى خروأئنة الدایة رلتجاالذمم ایتم تصنیف 
ام بإستخدة لمطفأایتم قیاسھا الحقاً بالتكلفة ت ولمعامالایف رحاً منھا مصاولة مطردلعاایتم قیاسھا مبدئیاً بالقیمة ى" وخرأمالیة ت "كمطلوبا

 لفعلیة.التمویل ر افقاً ألسعاولتمویل ایف ربمصااف إلعتراتم لفعلي حیث یالعائد ل اریقة معدط
 

لمرتبطة بھا. ات الفترائد على الفوایف ریع مصازتوولمالیة ت اللمطلوباة لمطفأالتكلفة ب اریقة إلحتساطي ھلفعلي ة الفائدل اریقة معدط
ل خالأو لمالیة ت المتوقع للمطلوباالعمر ل المتوقعة خالالمستقبلیة النقدیة ت التدفقااعلى ًء یخصم بناي لذل المعداو ھلفعلي ة الفائدل امعد
لتمویل على ایف رمصاء لفعلي باستثناة الفائدل امعدام لتمویل باستخدایف ربمصااف العترالك مناسباً. یتم ن ذقصر عندما یكوة أفتر

 یة.دا غیر مارھألجل باعتباة اقصیرت لمطلوباا
 
 ةلمالیت ابالمطلوبااف إلعترء الغاإ

 
 مدتھا.ء نتھاأو إا ؤھلغاإأو  بھاء إلیفاالمالیة فقط عندما یتم ت ابالمطلوبااف إلعترء ابإلغا الشركةم تقو

 
 حبات أریعازتو 13-3

 
ت یعازمین على توھلمساافقة التي یتم فیھا موة الفترافي  للشركةلمالیة ائم القوافي ت مین كمطلوباھلمساح اباأریع زبتواف إلعترایتم 

 ح.بارألا
 

 لدخلاضریبة  14-3
 

  لمؤجلة.والمستحقة ائب الضرائب مبالغ الضروف ایمثل مصر •
لمعلنة ح ابارألالخاضعة للضریبة عن ح ابارألاتختلف ، ولخاضعة للضریبةح ابارألس اساألمستحقة على ائب الضرایف رتحسب مصا •

نما في وإلمالیة السنة ایف غیر قابلة للتنزیل في رمصاأو غیر خاضعة للضریبة ادات یرالمعلنة تشمل ح ابارألن المالیة ألائم القوافي 
 ضریبیة.اض لتنزیل ألغرامقبولة أو  خاضعةلیست د بنوأو لمقبولة ضریبیاً اكمة امترلالخسائر أو االحقة ات سنو

 .فلسطینبھا في ل لمعموت التعلیماوانین القوابموجب رة لمقرالضریبیة النسب ائب بموجب الضراتحسب  •
ت لمطلوبادات أو الموجواتة بین قیمة لمؤقالزمنیة ت اقاولفرامنھا نتیجة ع إلنتفااو اا ھلمتوقع تكبدائب الضراي ھلمؤجلة ائب الضرإن ا •

في ام اللتزاریقة ام طلمؤجلة باستخدائب الضرب احتسااساسھا. یتم ألضریبي على الربح ب احتساالتي یتم القیمة والمالیة ائم القوافي 
تحقق أو لضریبي م اااللتزالتي یتوقع تطبیقھا عند تسویة الضریبیة افقاً للنسب ولمؤجلة ائب الضراتحتسب ولمالي المركز اقائمة 

 لمؤجلة.الضریبیة دات الموجوا
من تلك دة الستفاامكانیة م ایتم تخفیضھا في حالة توقع عد، ولمالیةائم القوایخ رلمؤجلة في تاالضریبیة دات الموجواصید رجعة ایتم مر •

 جزئیاً.أو لضریبیة كلیاً دات الموجوا
 

4.  
  

لمركز ایخ قائمة ربتا الشركةإدارة قامت ، لمالیة ائم القوه ا) لھذ۳قم (ح ریضاإفي ورد لمحاسبیة كما ت اللسیاسا الشركةتطبیق ل من خال
لى دي إتؤة غیر مؤكدى خرت أتوقعاومعینة ت ضاافتراقامت كذلك بتطبیق ولمالیة ائم القواعلى قیم ي رھلھا تأثیر جوات لمالي بتقدیرا
 مة كما یلي:دلقاالمالیة السنة ل المالیة خالت المطلوبادات واجة للموجورلمدالقیم اریة فیھا یتعلق بتغیر ھر جوطمخاد جوو
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 لمحاسبیةت السیاساابھا في تطبیق ل لمعموالھامة ت اضااإلفترا 1-4
 

 راتإلستثمااتصنیف 
 

 عند من خالل قائمة الدخل أو استثمارات من خالل قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخررات كإستثمار إلستثماابتصنیف  الشركةم إدارة تقو
من  خالل قائمة الدخل أو استثمارات من خالل رات ستثماإي رات ھإلستثماه اذھكانت إذا حكامھا فیما ذ اتخاإعند . شراء تلك االستثمارات

ر لمعیااي مبینة في ھلتصنیف كما ا اذھلتفصیلیة لتحدید وط الشرر اإلعتباابعین  الشركةت إدارة خذ، أقائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر
 .مناسبة بصورةقد تم تصنیفھا رات إلستثمان امقتنعة بأدارة إلس. إن القیااف واالعتر، المالیةت ادواألا - 39قم رلي ولدالمحاسبي ا

 
 ةلمؤكداغیر ات لتقدیرا 2-4

 
 لمدینةایة رلتجاالذمم اقیمة ض نخفاإ

 
ض نخفاد إجووتحصیلھا بشكل كامل. یتم تحدید م بعدل حتماد إجوولمدینة عند ایة رلتجاالذمم امن ت لتحصیالابتقییم  الشركةم إدارة تقو
لسابقة ة الفترل اخالات لتسدیداكذلك بتقییم ولمالیة لزبائنھا ءة المالابتقییم  الشركةم إدارة تقون لمدینة بأایة رلتجاالذمم ائم في قیمة دا
لتلك ي لدفترالرصید والمتوقع تحصیلھا القیمة اما بین ق لفرإدراج الزبائن. یتم المتفق علیھا مع بعض ت اتسھیاللوط الى شرع إبالرجوو
لمتوقع تحصیلھا المبالغ والالحقة ات الفترل المحصلة فعلیاً خالالقیمة ابین ق فرإدراج أي لخسائر. یتم ح أو ابارألافي وف لذمم كمصرا

 لتحصیل.ا لخسائر عندح أو ابارألاسابقاً في 
 
 لبضاعةا

 
لبیعیة للبضاعة عن سعر القیمة ض المتعلقة بإنخفات التعدیالاء اجرإقل. یتم أیھما ألبیعیة القیمة اصافي أو لتكلفة البضاعة بسعر اتظھر 

 هذھلتي تؤثر على العناصر القیمة. ض انخفادم أو إلتقا، المتوقعةدة الك فیما یتعلق بالزیاوذككل ت لمنتجاالمجموعة ، ألمرم الز، إذا لتكلفةا
بتحدید نسبة  الشركةم مل تقوالعوه اذھعلى ًء لمنتج نفسھ. بنادة اجو، ولبضاعةاتلف ، ولمنتجاتسعیر ، ولطلبالتغیر في اتتضمن ت لتعدیالا

 ه.عالألعناصر افي ف إلختالاقد تنتج عن ت یة تعدیالأجعة امر یاًدورلحركة. یتم ابطیئة ولتالفة البضاعة امخصص ب مئویة إلحتسا
 

 اتعدمت والت وآممتلكا
 

، لألصلدم لتقاوالمتوقع ام اإلستخداعلى ًء ا بناھلتي یتم تقدیرالمتوقعة الخدمة ا فترةعلى ات لمعدت واآلالت والممتلكااتكلفة ك ستھالإیتم 
تخدمة لمسالحالیة ال تختلف عن تلك ات التقدیرإن المتبقیة لألصل. القیمة رات اعتباوإلتقني دم التقاالى إلتصلیح باإلضافة والصیانة ابرنامج و

 ریة.ھنھا غیر جور أعتباإعلى  للموجوداتیة قیمة متبقیة رج ألم تد شركةلاإن إدارة لسابقة. السنة افي 
 

 جةرلمدالملكیة غیر أدوات اتقییم 
 

مالیة داة أللة دلعاالقیم ، أو المالیةاق األسوافي ة ألخیراول التدت اعلى عملیاًء بنا، جةرلمدالمالیة غیر دوات األافي رات إلستثماایتم تقییم 
في ى. وخرأتقییم ذج على نما ءً بناأو مشابھة دوات لحالي ألل المعدالمتوقعة حسب المخصومة النقدیة ت التدفقاة، اكبیررة مماثلة بصو

رة داإلم اتقو، لحالیةالة دلعااعلى قیمتھا  دلیالً توفر أن لتي من شأنھا واحدیثة اول تدت معامالرات أو أي الستثماه انشطة لھذاق سوب أغیا
 ءً بناأو مشابھة دوات لحالي ألل المعدالمتوقعة مخصومة حسب النقدیة ت التدفقااریقة ط باستخدامرات إلستثماه الة لھذدلعاالقیمة ابتقدیر 

 ى.خرأتقییم ذج على نما
 

5.  
 

 یشمل ھذا البند ما یلي:
 

 2019  2018 
 32,942  46,554 نقد في الصندوق

 247,799  37,955 يالبنوك بالشیكل اإلسرائیلحسابات جاریة لدى 
 62,397  133,826 يحسابات جاریة لدى البنوك بالدوالر األمریك
 2,463  2,546 حسابات جاریة لدى البنوك بالدینار األردني

 10,102  - حسابات جاریة لدى البنوك بالیورو
 424  432 حسابات جاریة لدى البنوك بعمالت أخرى

 221,313  356,127 
 139,607  34,967 مصرفیة تتسھیال مقابل نقدیة تتأمینا: فیضا

 256,280  495,734 
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6.  
 

 یشمل ھذا البند ما یلي:
  2019 
 المجموع  معاع قطا  تشركا  ادفرأ  

 4,508,393  1,971,771  -  2,536,622  مم مدینة محلیةذ
 2,512,520  -  2,512,520  -  تصدیر -مم مدینة ذ
  2,536,622  2,512,520  1,971,771  7,020,913 

 1,166,854        لتحصیلابرسم ت شیكاف: یضا
في ك لمشكون الدیوامخصص ل: ینز

 (868,056)        تحصیلھا
        7,319,711 


  2018 
 المجموع  معاع قطا  تشركا  ادفرأ  

 4,050,329  1,572,839  -  2,477,490  مم مدینة محلیةذ
 2,366,817  -  2,366,817  -  تصدیر -مم مدینة ذ

 201,467  -  -  201,467  ذمم اخرى -ذمم تجاریة مدینة 
  2,678,957  2,366,817  1,572,839  6,618,613 

 1,711,070        لتحصیلابرسم ت شیكاف: یضا
في ك لمشكون الدیوامخصص ل: ینز

 (800,427)        تحصیلھا
        7,529,256 
 

 كما یلي: 2018و 2019 تيخالل سن في تحصیلھاك لمشكون الدیوامخصص لقد كانت الحركة على 
 

  2019  2018 
 764,350  800,427  رصید أول السنة

 97,303  -  مخصص للسنة
)61,226(  67,629  الفتتاحيا لرصیدا ترجمة تقاوفر  

 800,427  868,056  السنةرصید آخر 
 

7.  
 

 یشمل ھذا البند ما یلي:
  2019  

  المجموع  شفاء حكمة  لننثاوجر  ءلشفادار ا   2018
 2,702,049  2,855,057  106,282  77,200  2,671,575  لصنعابضاعة تامة 

 2,195,239  2,239,510  -  -  2,239,510  مخااد مو
 1,649,712  1,751,410  -  -  1,751,410  تعبئةاد مو

 1,671,106  1,595,643  -  -  1,595,643  لتصنیعابضاعة تحت 
  8,258,138  77,200  106,282  8,441,620  8,218,106 

 مةدمتقا بضاعة مخصص
)43,403(        لحركةا بطیئةو   )40,021(  
  8,258,138  77,200  106,282  8,398,217  8,178,085 

8.  
 

 یشمل ھذا البند ما یلي:
 2019  2018 
 1,707,787  1,263,069 ینردللمو مقدمة تفعاد

ً  مصاریف  178,443  24,760 مدفوعة مقدما
 718,445  1,691,555 ىخرأمدینة  ةصدأرمدینة و فینظمو ممذ

 66,747  5,152 القیمة المضافة ضریبة
 2,984,536  2,671,422 
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9.  
 

 یشمل ھذا البند ما یلي:
 2019  2018 
 ACEBROKER 404,090  408,874مج كمبیوتر افي شركة تطویر برر ستثماا
 85,045  84,971 لیبیا -لطبي اد السمت لإلمدافي شركة ر ستثماا
 28,209  28,206 یةرلعقاوالصناعیة رات الإلستثمادة لمتعدا الشركةفي ر ستثماا

 -  100,000 استثمار في مركز تكوین للعنایة الدماغیة والنفسیة لألطفال
 -  101,848 استثمار في بنك فلسطین

 719,115  522,128 


10.  
 

اد قي للموالعرالمصنع احصة من اء لشر الشركةفعتھا دلتي المبالغ ، اللبیعة مالیة متوفررات ستثمااء اشرب على حسات لدفعااتمثل 
. 1954م ئي منذ عاوالدالتصنیع ل اتعمل في مجااق ولعرایة ري شركة تأسست في جمھووھلمصنع") "امة خاصة ھلصیدالنیة (شركة مساا

 %10ما نسبتھ (أي سھم ن مئة ملیور وسیتم نقل ملكیة ملیا، قیةالعرالشركة امي ھحد مساء وألشفادار ا شركةتفاقیة مبرمة بین ابموجب 
 لمدفوعة.المبالغ امقابل ء لشفادار ا شركةلمصنع) لصالح اسھم أمن 
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11.  


 یشمل ھذا البند ما یلي:


 2019 
 

 لمؤجلةالضریبة ا  خر السنةأرصید   عملةت قاوفر  لمضافةالمبالغ ا  رةلمحرالمبالغ ا  رصید أول السنة 
 

 130,208  868,056  67,629  -  -  800,427 في تحصیلھاك لمشكون الدیوامخصص 
 

 6,510  43,403  3,382  -  -  40,021 لحركةابطیئة ومة دص بضاعة متقامخص
 

 591,785  3,945,237  294,397  427,328  (163,145)  3,386,657 لخدمةامخصص تعویض نھایة 
 

 4,227,105  (163,145)  427,328  365,408  4,856,696  728,503 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 2018 
 

 لمؤجلةالضریبة ا  خر السنةأرصید   عملةت قاوفر  لمضافةالمبالغ ا  رةلمحرالمبالغ ا  رصید أول السنة 
 

 120,064  800,427  (61,226)  97,303  -  764,350 في تحصیلھاك لمشكون الدیوامخصص 
 

 6,003  40,021  (3,244)  -  -  43,265 لحركةابطیئة ومة دمخصص بضاعة متقا
 

 507,999  3,386,657  (269,088)  378,261  (234,234)  3,511,718 لخدمةاتعویض نھایة مخصص 
 

 4,319,333  (234,234)  475,564  (333,558)  4,227,105  634,066 
 



س ساأعلى ه عالألمشمولة ت الزمنیة للحسابات اقاولفراناجمة عن على التوالي   2018و 2019ول أن كانو 31مریكي كما في ر أالدو 634,066 و مریكير أالدو 728,503   لبالغةالمؤجلة ائب الضرإن ا
 لمستقبل.الضریبیة في المنافع ه اذھتستفید من ف بأنھا سودارة إلاتعتقد ا، وذھلیة. ولدالمحاسبة الك بموجب ما تسمح بھ معاییر وذ %15قع اضریبة بول معد
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12.  
 

 :تینوالحركة علیھا خالل السن 2018و 2019كانون أول  31المتراكم كما في اإلطفاء وملموسة الموجودات غیر ال فیما یلي تفاصیل
 

  2019  2018 
     التكلفة

 2,611,976  2,875,400  كانون ثاني  1الرصید كما في 

 459,253  697,856  اضافات خالل السنة

 (195,829)  242,945  فروقات ترجمة
 2,875,400  3,816,201  كانون أول  31الرصید كما في 

     
     اإلطفاء المتراكم
 1,058,427  1,554,153  كانون ثاني  1الرصید كما في 

 575,080  729,805  خالل السنة اطفاءات
 (79,354)  154,118  فروقات ترجمة
 1,554,153  2,438,076  كانون أول  31الرصید كما في 

 1,321,247  1,378,125  كانون أول  31 - الدفتریةصافي القیمة 
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13.  
 

 :تینوالحركة علیھا خالل السن 2018و 2019كانون أول  31فیما یلي تفاصیل الممتلكات واآلالت والمعدات واالستھالك المتراكم كما في 
 

 

  2019 
  

  مباني
أثاث ومفروشات 

  ومعدات مكتبیة
 آالت ومعدات

  سیارات  ومكائن 
أجھزة وبرامج 
  كمبیوتر وطابعات

أجھزة البحث 
والتطویر 

 المجموع  أراضي   الحدیقة  ورقابة الجودة 
                   التكلفة/اعادة التقییم

  32,348,160    5,311,350    26,028    1,925,448    547,064    1,011,720    11,718,067   1,569,406  10,239,077  2019ثاني ن كانو 1لرصید كما في ا
  1,383,827   -  -   245,365    29,518    154,144    199,892   56,071  698,837  لسنةل اخالت ضافاا

 (127,808)   -  -  -  -  (127,808)   -  -  -  استبعادات
  2,801,894    448,760    2,199    231,457    46,222    85,481    990,068   132,600  865,107  فروقات ترجمة

 36,406,073  5,760,110  28,227  2,402,270  622,804  1,123,537  12,908,027  1,758,077  11,803,021  2019ول أن كانو 31لرصید كما في ا
 

                  
                   كمالمترك االستھالا
 13,622,493  -  -  1,444,553  497,488  489,959  6,994,927  1,014,283  3,181,283  2019ثاني ن كانو 1لرصید كما في ا
 1,351,488  -  -  342,846  23,329  98,567  565,950  114,465  206,331  لسنةل اخالت ضافاا

 (97,890)  -  -  -  -  (97,890)  -  -  -  استبعادات
 1,150,975  -  -  122,051  42,033  41,397  591,007  85,698  268,789  فروقات ترجمة

 16,027,066  -  -  1,909,450  562,850  532,033  8,151,884  1,214,446  3,656,403  2019ول أن كانو 31لرصید كما في ا
 20,379,007  5,760,110  28,227  492,820  59,954  591,504  4,756,143  543,631  8,146,618  2019ول أن كانو 31دفتریة كما في لالقیمة اافي ص
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  2018 
  

  مباني
أثاث ومفروشات 
  ومعدات مكتبیة

 آالت ومعدات
  سیارات  ومكائن 

أجھزة وبرامج 
  كمبیوتر وطابعات

أجھزة البحث 
والتطویر 

 المجموع  أراضي   الحدیقة  ورقابة الجودة 
                   التكلفة/اعادة التقییم

 32,932,670  5,741,835  28,138  2,034,650  572,159  1,085,990  11,631,404  1,539,732  10,298,762  2018ثاني ن كانو 1لرصید كما في ا
 1,964,724  -  -  43,343  17,802  87,310  958,708  145,113  712,448  لسنةل اخالت ضافاا

 (80,160)  -  -  -  -  (80,160)  -  -  -  استبعادات
)2,110(  (152,545)  (42,897)  (81,420)  (872,045)  (115,439)  (772,133)  فروقات ترجمة   )430,485(   (2,469,074) 

 32,348,160  5,311,350  26,028  1,925,448  547,064  1,011,720  11,718,067  1,569,406  10,239,077  2018ول أن كانو 31لرصید كما في ا
 

                  
                   كماترلمك االستھالا
 13,544,631  -  -  1,447,960  511,725  516,198  6,860,452  979,282  3,229,014  2018ثاني ن كانو 1لرصید كما في ا
 1,169,736  -  -  105,152  24,129  88,850  648,826  108,421  194,358  لسنةل اخالت ضافاا

 (76,388)  -  -  -  -  (76,388)  -  -  -  استبعادات
 (1,015,486)  -  -  (108,559)  (38,366)  (38,701)  (514,351)  (73,420)  (242,089)  فروقات ترجمة

 13,622,493  -  -  1,444,553  497,488  489,959  6,994,927  1,014,283  3,181,283  2018ول أن كانو 31لرصید كما في ا
 18,725,667  5,311,350  26,028  480,895  49,576  521,761  4,723,140  555,123  7,057,794  2018ول أن كانو 31لدفتریة كما في القیمة اصافي 

 
دوالر في حساب احتیاطي إعادة التقییم ضمن بنود الدخل  2,041,879وتم قید فرق التقییم بمبلغ  2015كانون األول  31كما في  تم تخمین األراضي من قبل مخمنین معتمدین ومستقلین عن الشركة بحسب سعر السوق

إن األراضي مرھونة لصالح بنوك محلیة كضمانات مقابل القروض البنكیة الممنوحة للشركة . لم یطرأ أي تغییر جوھري على القیمة السوقیة لألراضي منذ تاریخ التخمین المذكور. الشامل اآلخر ضمن قائمة حقوق الملكیة
 . ) 17إیضاح(
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14.   
 

 یشمل ھذا البند ما یلي:
 2019  2018 

 353,832  917,839 یة مدینة) *رجات ئتمانیة (حسابات اتسھیالة صدأر
 917,839  353,832 

 
 رلیبو اارھمقد سنویة ةلفائد الئتمانیةا تلتسھیالا تخضعو ،الشركةإدارة  مجلس لرئیس لشخصیةا بالكفالة الئتمانیةا تلتسھیالا منحت *

 .ئیلياإلسرا لشیكلا عملة على %7 ةفائد بنسبةو ألمریكيا رالولدا عملة على %2 لھ مضافاً
 

15. 

 

كانون األول  31دوالر أمریكي كما في  4,344,440، ومبلغ 4,885,802 مبلغ 2019كانون األول  31بلغت قیمة الذمم الدائنة كما في 
ة فتر. إن لشركةمتفرقة لت خدمام تقدى خرت أمم شركاوذلتخلیص ت امم شركام وذلخااد الموردي امم موذئنة الدالذمم اتمثل . 2018

لمالیة ار طلمخادارة امعینة إلت بتطبیق سیاسادارة إلم ا. تقومیو 120 و 60ما بین اوح ین تترردلموامن قبل  شركةلممنوحة للح السماا
 لمتفق علیھا.ح السماة افترل ا خالھیتم تسدیدت لمطلوبااجمیع أن لتأكد من ف ابھد

 
16.  

 

 یشمل ھذا البند ما یلي:

 201  201 

 21,235  16,043 تبوالراخل مقتطعة على دضریبة 
 146,060  412,575 یعھازتور مقرح باأر

 145,026  276,566 *لدخلامخصص ضریبة 
 39,600  39,600 دارةإلامجلس ب تعاأ

 20,000  - اخرى یف مستحقةرمصا
 744,784  371,921 

 
 ما، أ2014 ولأ نكانو 31 یخرتا حتى نھائیة مخالصة على للحصووا لدخلا ضریبة ةئردا مع لضریبيا موقفھا بتسویة الشركة قامت* 

 .لدخلا ضریبة ةئردا مع لضریبيا لوضعا مناقشة دبصد التز ال الشركة نفإ، 2019حتى  2015 من اتلسنوا صبخصو
 

 كما یلي: 2018و 2019لقد كانت الحركة على مخصص ضریبة الدخل خالل سنتي 
 

  2019  2018 
 115,703  145,026  رصید أول السنة

 259,851  366,949  لمستحقة للسنةالدخل اضریبة 
 (230,528)  (252,525)  لسنةل المخصص خالامن ع لمدفوا

 145,026  259,450  السنة أخررصید 
 

 :یلي ما تمثل لدخلا قائمة في ةرھلظاا لدخلا ضریبةإن 
  2019  2018 

 259,851  366,949  الضریبة المستحقة
 (34,741)  (24,472)  ضریبیة مؤجلةت) نتفاعا(ا

 690  551  فروقات عملة
  343,028  225,800 
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17. 

 

 كالتالي: 2018و 2019كانون أول  31كما في البنكیة ض وتصنیف القر
 

 2019  2018 

 2,716,125  2,753,370 ألجلاقصیر ء لجزا -بنكیة وض قر

 8,957,808  8,046,236 ألجلاویل ء طلجزا -بنكیة وض قر

 10,799,606  11,673,933 
 

دارة إلائیس مجلس رلشخصیة من قبل الكفالة وا للشركةلمملوكة اضي راألن ابضماه عالك ألبنوامن ت لتسھیالوض والقرا الشركةتم منح 
  یلي:لك كما وذ

 لصالح ونةھمر مربع متر 2,516 قعابو یھلفقاضي خلة أرا) من 1قم (ر) حي 10قم (ض ر) من حو200قم (ر الشركةأرض  .1
 .لعربيا لبنكا

ونة لصالح بنك ھمتر مربع مر 878قع الفقیھ بواضي خلة أرا) من 1قم (ر) حي 10قم (ض ر) من حو200قم (ر الشركةأرض  .2
 س.لقدا

 البنكونة لصالح ھمتر مربع مر 600قع الفقیھ بواضي خلة أرا) من 1قم (ر) حي 10قم (ض ر) من حو65قم (ر الشركةأرض  .3
 ني.ردألالي ھألا

ونة بشكل كامل ھمتر مربع مر 4,535قع الفقیھ بواضي خلة أرا) من 1قم (ر) حي 10قم (ض ر) من حو57قم (ر الشركةأرض  .4
 لصالح بنك فلسطین.

ونة بالكامل ھمتر مربع مر2,044 قع الفقیھ بواضي خلة أرا) من 1قم (ر) حي 10قم (ض ر) من حو58قم (ر الشركةأرض  .5
 لصالح بنك فلسطین.

 
 .اً شھر 72 حتى 36ما بین اوح تتراد سدات بفترو %5.5 حتى %2.5ما بین اوح یتر ةبسعر فائده عالوض ألقرالقد تم منح 

 
18.  

 

 یشمل ھذا البند ما یلي:
    

 280,581  327,042 تب مستحقةوروائنة دافین ظمم موذ
 31,119  98,356 ءمقدمة من عمالت فعاد

 92,535  132,131 ىخرت أمطلوبا
 557,529  404,235 

 
19.  

 

لقد كانت الحركة على حساب مخصص  ،في فلسطین قانون العمل السائد حسبیتم احتساب مخصص تعویض نھایة الخدمة للموظفین 
 یلي: كما 2018و 2019 سنتيخالل تعویض نھایة الخدمة 

 

  2019  2018

 3,511,718  3,386,657  لسنةأول اصید ر
 378,261  427,328  لمخصصالى ت إإلضافاا

 (234,234)  (163,145)  لمخصصامن ت مدفوعا
 (269,088)  294,397  ترجمة ت قاوفر
 3,386,657  3,945,237  لسنةا آخرصید ر
 

20. 

 

 ما یلي:یشمل ھذا البند 
 

 2019  2018 
 8,593,868  8,593,868 ل المكتتب بھ والمدفوع بالكامل*لمارأس ا

 8,593,868  8,593,868 
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مریكي ر أالدو سھم بقیمة 8,462,623لى إمریكي مقسم ر أالدو 8,462,623بالكامل من ع لمدفووالمكتتب بھ الشركة ل امان رأس یتكو *
بھ ح لمصرل المارأس امریكي لیصبح ر أالدو 1,537,377قع الشركة بول امادة رأس یازلعامة الھیئة رت اكما قر سھم.لكل واحد 

على أن یتم االكتتاب بھ في السنوات  لكل سھم واحد مریكير أالدوقع اسھم بو 10,000,000لى إمریكي مقسم أر الدو 10,000,000
من القیمة األسمیة لالسھم  %8توزیع أرباح نقدیة بنسبة  2018 آب 9القادمة. أقرت الھیئة العامة في اجتماعھا السنوي العادي بتاریخ 

. تم زیادة %2.20صول على أسھم بمقدار نسبة مشاركتھ في الشركة وذلك بنسبة مع إعطاء الخیار للمساھم بأخذ األرباح نقداً أو الح
سھم بواقع دوالر أمریكي واحد لكل سھم، وبھذا تم زیادة  131,245على  ةموزعدوالر أمریكي  131,245 الى األسھم المكتتب بھا

سھم بواقع دوالر أمریكي لكل سھم، وھو مسدد بالكامل، كما وتم زیادة عالوة اإلصدار إلى  8,593,868رأس مال الشركة إلى 
 .أمریكي دوالر  348,562مبلغ بزیادة أمریكي دوالر 3,733,611

 
21.  

 
لعائد ابالتالي تعظیم ، ونشطتھاء أنماوتطویر ولدعم ویتھا ارستمرن اقویة لضمامال  رأسة لتوفیر قاعدل لمادارة رأس ابإ الشركةم تقو

ئتمانیة قویة ارة الى تحقیق جدل المارأس اعد اقوت وفقھ مع متطلبااتول ولمال ادارة رأس امن خال الشركةكما تسعى ، مینھلمسااعلى 
ول أن كانو 31كما في  الشركةل ما سة رأقاعدن تتكول. لماأس ارنسب صحیة لد یجاك وإلبنووائنین الداعمالھا مع أا على تسییر ھتساعد
مریكي أ رالدو 32,041,971 كمة بمبلغالمترح ابارألت وایاطالحتیاار واإلصدوة اعالع ولمدفول المارأس امن  2018و 2019

 .الشركةدات موجوع من مجموعلى التوالي  %56و %57لي احودل بما یعاعلى التوالي  مریكيأ رالدو 28,635,557و
 

22.  
 

 للشركةلصافیة ح ابارألامن  %10ما نسبتھ ع قتطاإیتم ، خليالدا الشركةم لى نظاوإ 1964) لسنة 12قم (ت رلشركان الى قانوداً إستناإ
ما  ريإلجبااي طإلحتیاب الحسالمتجمعة المبالغ ع ایبلغ مجموأن قبل ع إلقتطاا اذھقف ز وال یجوري. إلجبااي طإلحتیاب الحسا سنویاً

قفھا. ال وعندئذ یجب ل ولمات رأس اإلقتطاعااتبلغ أن لى دارة إإلامن مجلس ار لنسبة بقره اذدة ھیاز زیجوو الشركةل مارأس بع دل ریعا
لسنویة اباحھا أرمن ء جزع بإقتطام تقوأن یة رختیاإبصفة ن وفقاً للقانوو للشركةز كما یجو، مینھلمساا ي علىطإلحتیاا اذھیع زتوز یجو

لمقتطعة بإسم المبالغ ع امجمووز یتجاز أن ال یجون فقاً للقانوري. وإلختیااي طإلحتیاب الحسا %20بما ال یزید عن نسبة ولصافیة ا
 .دارةالامجلس ره فق ما یقرري والختیااي طالحتیاافي ف لتصرایتم ل. لمارأس انصف ري إلختیااي طإلحتیاا
 

23. 

 

 كما یلي: 2018و 2019خالل سنتي  احتیاطي إعادة تقییم أراضي وآالت ومعدات لقد كانت الحركة على
 

 2019  2018 
 3,913,232  3,787,732 لسنةأول ا صیدر

 (125,500)  (125,500) اتمعدت والآ تقییمدة عاإي طحتیاء افاإط
 3,787,732  3,662,232 لسنةا أخرصید ر
 

24.  
 

 یشمل ھذا البند ما یلي:
 2019  2018 

 15,720,716  14,853,168 لمحلیةء" الشفات "دار امنتجات مبیعا
 2,041,499  2,102,881 المصدرةء" لشفات "دار امنتجات مبیعا
 416,811  924,712 *ز)متیاق اتصنیع (حقودة عااتفاقیة ابموجب ت مبیعا

 18,179,026  17,880,761 تلمبیعاع امجمو
 (483,137)  (604,080) تلمبیعااعلى ي خصم نقدل: ینز

 17,695,889  17,276,681 المصنعة المبیعات صافي
  

 لىإم لخااد المواید رإلتفاقیة یتم توه اذھ بموجبى، لكبراأللمانیة ت الشركاى احدإتفاقیة تصنیع مع الشركة ابرمت ، أ2010 سنةل خال* 
 2019 سنتيل إلتفاقیة خاله اذھبموجب ت لمبیعاع ابح متفق علیھ. بلغ مجمورامش ھأللمانیة مقابل ابیعھا للشركة ولشركة لتصنیعھا ا
 2018و 2019 سنتيل خاللتصنیع ابلغت تكلفة و أمریكي على التوالير الدو 416,811أمریكي و رالدو 924,712 مبلغ 2018و

 أمریكي على التوالي.ر الدو 172,656 و أمریكي رالدو 423,603مبلغ 
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25.  
 

 یشمل ھذا البند ما یلي:
 2019  2018 

 3,233,188  3,373,700 مخااد موت مشتریا
 2,063,241  1,960,213 تعبئةاد موت مشتریا

 7,394,092  8,024,039 لسنةأول ابضاعة ف: یضا
 (8,024,039)  (8,002,332) لسنةاخر آبضاعة ل: زـین
 74,298  - 

 5,429,918  4,666,482 
 

26.  
 

 

 ما یلي: الصناعیة المصاریفشمل ت
 

    
 2,818,169  2,728,260 ومكافآتر جوأوتب روا

 221,455  208,707 تتصلیحاو صیانة
 74,295  112,773 مخبریة ادموو تمستھلكا

 119,499  120,030 تتأمینا
 34,254  39,417 تمطبوعاو اسیةطقر
 38,372  43,146 تنظیف ادمو
 41,929  50,211 تسفریاو تصالامو

 278,019  242,508 زغاو همیاو ءكھربا
 3,858  6,628 تدریب

 230,556  278,031 لخدمةا نھایة تعویض
 27,935  28,369 راتیجاإ
 1,201,261  1,501,897 تستھالكاا
 14,330  13,647 اتفھ
 22,508  393 فصناأ تسجیل مسور
 82,857  2,405 نعالوإ عایةد

 65,342  5,445 شحن
 Under-Licensing( 103,579  103,592( لتصنیعا قحقو تفاقیةا بموجب تكالیف

 56,201  27,302 تقاومحر یفرمصا
 23,992  32,239 مالطا - تحالیل یفرمصا
 2,751  - مھنیة یفرمصا

 24,344  6,281 متفرقة  ىخرأ
 -  9,926 مستھلكات وضیافة

 -  1,263 تبرعات
 -  3,526 عالج طبي

 -  39,566 دراسات وابحاث
 -  69,012 مصاریف ضریبة ورسوم ترخیص

 -  1,144 إقــامة
 -  97 رسوم عطاءات
 -  34,370 وقود للصناعة

 5,710,172  5,485,519 
 

27.  
 

 

 تشمل مصاریف البیع والتوزیع والتصدیر ما یلي:
 

    
  

 1,019,040  1,031,804 ومكافآت رجووأ تبروا
 72,383  86,702 عمولة مبیعات

 25,941  18,234 تأمینات 
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 8,975  13,635 تمطبوعاو اسیةطقر
 5,568  3,256 مواصالت وسفریات 

 1,304  1,916 كھرباء ومیاه وغاز
 5,826  - تدریب

 61,360  56,917 لخدمةا نھایة تعویض
 8,073  8,238 راتیجاإ
 60,624  67,248 كستھالا

 18,287  13,842 ھاتف وجوال وبرید وانترنت
 9,083  - فصناأ تسجیل مسور
 514,059  521,053 نعالوإ عایةد

 79,279  124,858 شحن
 222,660  214,123 مصاریف سیارات (محروقات، صیانة ، تأمین ، ترخیص وأخرى)

 553  3,712 صیانة وتصلیحات وادوات
 2,022  1,822 أخرى

 -  5,107 مصاریف تحلیل 
 -  160 مصاریف ضریبة ورسوم ترخیص

 -  2,508 إقــامة
 -  3,716 رسوم عطاءات

 -  4,562 مستھلكات وضیافة
 -  4,630 تبرعات

 2,188,043  2,115,037 
 

28.  
 

 

 ما یلي: عمومیةالداریة واإلمصاریف التشمل 
 

    
 693,303  788,364 جور أرواتب و

 2,703  1,672 صیانة وتصلیحات
 8,522  19,032 مستھلكات 

 10,871  10,228 تأمینات 
 12,090  3,989 قرطاسیة ومطبوعات
 45,349  66,498 مواصالت وسفریات
 86,345  92,380 تعویض نھایة الخدمة

 4,215  942 إیجارات
 507,073  512,965 استھالك وإطفاءات

 9,004  8,908 ھاتف
 62,463  1,680 دعایة وإعالن

 38,078  34,929 مصاریف محروقات وسیارات
 -  4,076 إقامة وسفریات 

 31,853  124,357 اتعاب قانونیة ومھنیة
 50,772  2,383 أخرى

 -  6,230 برامج كمبیوتر
 -  7,876 حراسة وامن

 -  29,862 مصاریف ضریبة ورسوم ترخیص
 -  26,700 تبرعات

 1,743,071  1,562,641 
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29.  
 

 یشمل ھذا البند ما یلي:
    

 255,911  251,388 تمبیعا
    تلمبیعااتكلفة ل: ینز

 42,507  54,482 لسنةأول ابضاعة 
 116,895  115,461 تلمشتریاف: ایضا
 (54,482)  (77,200) لسنةاخر آبضاعة ل: ینز

 -  538 ترجمةفروقات 
 93,281  104,920 

 150,991  158,107 الربح التجاريصافي 
 

30.  
 

 یشمل ھذا البند ما یلي:
    

 2,913,767  2,850,396 تمبیعا
    تلمبیعااتكلفة ل: ینز

 587,758  483,554 لسنةأول ابضاعة 
 2,609,078  2,167,207 تلمشتریاف: ایضا
 (483,554)  - لسنةاخر آبضاعة ل: ینز

 -  5,474 فروقات ترجمة
 2,656,235  2,713,282 

 200,485  194,161 التجاريالربح صافي 
 

31. – 
 

 یشمل ھذا البند ما یلي:
    

 -  64,381 تمبیعا
    تلمبیعااتكلفة ل: ینز

 -  - لسنةأول ابضاعة 
 -  164,067 تلمشتریاف: ایضا
 -  (106,282) لسنةاخر آبضاعة ل: ینز

 57,785  - 
 -  6,596 الربح التجاريصافي 
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32.   
 

 ما یلي: 2018و 2019كانون أول  31كما في  الشركةالطارئة على  االلتزاماتتمثل 
 

 2019  2018 
 321,102  130,832 )نضما تخطابا( بنكیة تكفاال

 130,832  321,102 
 
 

33.  
 

ر طلمخاأن اكما ، لمالیةالألنشطة  أساسو ھبعین االعتبار لمالیة ار طلمخاذ اتخاإن إنشطتھا. أبسبب  مالیة مخاطرعدة  إلى الشركةض تتعر
كما تعمل على ، لمتحققالعائد وار طلمخاامناسب بین ازن تحقیق تو لىاإلدارة إ یة. تسعىرلتجال اباألعمام ي نتیجة حتمیة للقیاھلتشغیلیة ا
ر طمخان والئتماار طي مخاھ ركةالشلتي تجابھ ار طلمخاام . إن أھركةللشلمالي داء األاعلى  رطمخالمحتملة للالسلبیة ر اآلثاالتقلیل من ا
مجلس ن لذلك فإ، تھاوإدارر طلمخاه اذھعلى اف لإلشرر اإطضع وعن ول لمسؤاو ھشركة الدارة إمجلس ق. وإن لسوار طمخاولسیولة ا
من  الشركةت اطنشات ولمتعلقة بعملیاالمالیة ار طلمخاوإدارة اقبة امرف ذیة بھدلتنفیدارة اإلار مع طلمخااع انوأیة دوریتابع بصفة دارة إلا

 بشكل قیاسي. الشركةلھا ض لتي تتعرار طلمخاالمالیة یتم من خاللھا تحلیل ار طلمخادارة اإل خلیة حودایر رتقااد عدار وإصدل اخال
 

 نالئتماار طمخا 
 

خسائر. قامت وث لى حددي امما یؤ الشركةه ماتھ تجاابالتزء لوفاالمالیة على داة الأل األخرف لطررة اقدم في عدن الئتماار طتتمثل مخا
ة قانونیاً بمساعداد لسدة امتأخرال موأیة ألكفیلة بمتابعة وامة زلالات الغیر بالمستندى ایونھا لددعلى توثیق م بتبني سیاسة تقو الشركة
ى، ألخراف ارطلمالیة لألءة المالى اسة مستول درامن خالن الئتماار طضھا لمخاتعرى قبة مدابمر الشركةم كما تقو، لقانونياا رھمستشا

لممنوحة ن االئتماود امتابعة حدل من خالدارة، والافق علیھا من قبل امواف رطتتعلق بأن كمیة لالئتماالترالقیمة أن التأكد من الى اباالضافة 
 دوري.بشكل دارة الافقة علیھا من قبل الموواجعتھا احیث یتم مر

 
ر طمخاإن لمدینة. المالي للذمم الوضع اعلى ًء الئتمانیة بناالمحفظة ایتم تقییم ء، ولعمالاكبیر نسبیاً من د لمدینة من عدایة رلتجاالذمم ن اوتتك

 ئتمانیة عالیة.ارة اجدذات مالیة ت مؤسساك وبنوى عة لددمو الشركةت حسابان أللك ذوودة، لسائلة محدال الألمون الئتماا
 

ر طقصى مخاألقیمة تمثل افي ض إلنخفاالمالیة بصافي قیمتھا بعد خصم خسائر ائم القوالمسجلة في المالیة دات الدفتریة للموجوالقیمة إن ا
 .الشركةلھا ض تتعرأن ئتمانیة ممكن ا

 
 لسیولةارطمخا 

  

ر طلمخاه اذھللوقایة من ، وستحقاقھاایخ ارماتھا في توالتزایة دلتأزم لالالتمویل اعلى توفیر  الشركةرة قدم لسیولة في عدار طتتمثل مخا
لمناسب الوقت المناسب في التمویل اتوفیر وجالھا آئمة اموت ولمطلوبادات والموجووإدارة التمویل در ابتنویع مصادارة الم الحد منھا تقووا
 یة.رالستثماوالتشغیلیة ایف رلمصااتسدید ت وماابااللتزء فاالتھ للودمعاولنقد امن ٍف برصید كاظ الحتفاوا
 

 2018و 2019ول أن كانو 31ي في ھجالھا كما آحسب ت لمطلوبادات والموجوق استحقاافیما یلي قائمة 
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 دوالر أمریكي  
 علمجموا  تستحقاقاا ونبد  سنة من كثرأ  شھر) أ12-6( من  شھر) أ6-3( من  شھر) أ3( لغایة  2019كانون أول  31

   الموجودات
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 256,280  -  -  -  -  256,280  ما في حكمھونقد 
 7,319,711  -  -  -  -  7,319,711  بالصافي، مم مدینةذ

 8,398,217  8,398,217  -  -  -  -  بالصافي، ةـــبضاعون مخز
 2,984,536  -  -  -  -  2,984,536  ىخرألة اومتددات موجو
 630,036  -  630,036  -  -  -  لتحصیلابرسم ت شیكا

 11,079,876  11,079,876  -  -  -  -  استثمار في  شركة تابعة
 719,115  719,115  -  -  -  -  للبیعة متوفررات ستثماا
 1,800,996  1,800,996  -  -  -  -  للبیعة متوفر مالیة راتستثمااء اشر بعلى حسات فعاد

 728,503  -  728,503  -  -  -  ضریبیة مؤجلةدات موجو
 1,378,125  1,378,125  -  -  -  -  بالصافي، غیر ملموسةدات موجو
 20,379,007  20,379,007  -  -  -  -  بالصافيات، معدت والت وآممتلكا

  10,560,527  -  -  1,358,539  43,755,336  55,674,402 
             

             باتالمطلو
 917,839  -  -  -  -  917,839  ةـــئنك داوــبن

  1,781,634   -  -  -  -   1,781,634   ألجلة اقصیر -لدفع ابرسم مؤجلة ت شیكا
  4,885,802   -  -  -  -   4,885,802   ةــئندامم ذ

  744,784   -  -  -  -   744,784   ومخصصاتیف مستحقة رمصا
 10,799,606  -  8,046,236  -  -  2,753,370  بنكیةوض قر

 557,529  -  -  557,529  -  -  مطلوبات متداولة أخرى
 3,945,237  3,945,237  -  -  -  -  لخدمةامخصص تعویض نھایة 

  11,083,429  -  557,529  8,046,236  3,945,237  23,632,431 
 

  



 

32 
 

 دوالر أمریكي  
 علمجموا  تستحقاقاا ونبد  سنة من كثرأ  شھر) أ12-6( من  شھر) أ6-3( من  شھر) أ3( لغایة  2018كانون أول  31

   الموجودات
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 495,734  -  -  -  -  495,734  ما في حكمھونقد 
 7,529,256  -  -  2,609,007  1,847,170  3,073,079  بالصافي، مم مدینةذ

 8,178,085  8,178,085  -  -  -  -  بالصافي، ةـــبضاعون مخز
 2,671,422  -  -  -  -  2,671,422  ىخرألة اومتددات موجو
 442,858  -  442,858  -  -  -  لتحصیلابرسم ت شیكا

 8,652,997  8,652,997  -  -  -  -  استثمار في  شركة تابعة
 522,128  522,128  -  -  -  -  للبیعة متوفررات ستثماا
 2,038,278  2,038,275  -  -  -  -  للبیعة متوفر مالیة راتستثمااء اشرب على حسات فعاد

 634,066  -  634,066  -  -  -  ضریبیة مؤجلةدات موجو
 1,321,247  1,321,247  -  -  -  -  بالصافي، غیر ملموسةدات موجو
 18,725,667  18,725,667  -  -  -  -  بالصافيات، معدت والت وآممتلكا

  6,240,235  1,847,170  2,609,007  1,076,924  39,438,399  51,211,735 
             

             المطلوبات
 353,832  -  -  -  -  353,832  ةـــئنك داوــبن

 2,041,160  -  -  -  -  2,041,160  ألجلة اقصیر -لدفع ابرسم مؤجلة ت شیكا
 4,344,440  -  -  -  -  4,344,440  ةــئندامم ذ

 371,921  -  -  -  -  371,921  ومخصصاتیف مستحقة رمصا
 11,673,933  -  8,957,808  -  -  2,716,125  بنكیةوض قر

 404,235  -  -  404,235  -  -  ىخرألة اومتدت مطلوبا
 3,386,657  3,386,657  -  -  -  -  لخدمةامخصص تعویض نھایة 

 
 9,827,478  -  404,235  8,957,808  3,386,657  22,576,178 
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 العمالت األجنبیة رطمخا 
 

ألجنبیة ت العمالاقبة مركز ابمردارة إلامجلس م یقو، وللشركةس ألساائیلي عملة االسرالشیكل األجنبیة. یعتبر ت العمالف اصرر سعاألتغیر في المالیة نتیجة دوات األار تغیر قیمة طي مخاھألجنبیة ت العمالار طمخا
 لعملة:ع احسب نو 2018و  2019ول أن كانو 31كما في ت لمطلوبادات والموجوار. فیما یلي تركز طلمخاه الھذط للتحوت تیجیااسترع اتبادوري وإبشكل 

 

 دوالر أمریكي  
 علمجموا  ىخروأ رویو  إسرائیلي شیكل  أمریكي رالدو  أردنيریناد  2019ول أكانون  31

           الموجودات
  256,280          432  119,476  133,826  2,546  ما في حكمھونقد 

  7,319,711       -  7,319,711       -  -  بالصافي، مم مدینةذ
  8,398,217       -  8,398,217       -  -  بالصافي، ةـــبضاعون مخز

  2,984,536       -  2,984,536       -  -  ىخرألة اومتددات موجو
  630,036     630,036  -  -  لتحصیلابرسم ت شیكا

  11,079,876   11,079,876  -  -  -  استثمار في شركة تابعة
  719,115   -  -   719,115   -  للبیعة متوفررات ستثماا
  1,800,996   -  -   1,800,996   -  للبیعة متوفرمالیة رات ستثمااء اشرب على حسات فعاد

  728,503   -   728,503   -  -  ضریبیة مؤجلةدات موجو
  1,378,125   -   1,378,125   -  -  بالصافي، غیر ملموسةدات موجو
  20,379,007   -   20,379,007   -  -  بالصافيات، معدت والت وآممتلكا

  2,546  2,653,937  41,937,611  11,080,308  55,674,402 
           

           المطلوبات
 917,839  82  916,560  198  999  ةـــئنك داوــبن

  1,781,634   -  1,618,330  162,241  1,063  ألجلة اقصیر -لدفع ابرسم مؤجلة ت شیكا
  4,885,802   -  4,885,802  -  -  ةــئندامم ذ

  744,784   -   744,784   -  -  ومخصصاتیف مستحقة رمصا
 10,799,606  3,764,789  621,207  6,413,610  -  بنكیةوض قر

 557,529  -  557,529  -  -  ىخرألة اومتدت مطلوبا
 3,945,237  -  3,945,237  -  -  لخدمةامخصص تعویض نھایة 

  2,062  6,576,049  13,289,449  3,764,871  23,632,431 
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 دوالر أمریكي  
 علمجموا  ىخروأ رویو  إسرائیلي شیكل  أمریكي رالدو  أردني ریناد  2018كانون أول  31

   الموجودات
 

 
 
 

 
 

 
 

 495,734  10,526  280,741  202,004  2,463  ما في حكمھونقد 
 7,529,256  -  4,894,016  2,635,240  -  بالصافي، مم مدینةذ

 8,178,085  -  8,178,085  -  -  بالصافي، ةـــبضاعون مخز
 2,671,422  1,522,711  1,148,711  -  -  ىخرألة اومتددات موجو
 442,858  -  442,858  -  -  لتحصیلابرسم ت شیكا

 8,652,997  8,652,997  -  -  -  استثمار في شركة تابعة
 522,128  -  -  522,128  -  للبیعة متوفررات ستثماا
 2,038,275  -  -  2,038,275  -  للبیعة متوفرمالیة رات ستثمااء اشرب على حسات فعاد

 634,066  -  634,066  -  -  ضریبیة مؤجلةدات موجو
 1,321,247  -  1,321,247  -  -  بالصافي، غیر ملموسةدات موجو
 18,725,667  -  18,725,667  -  -  بالصافيات، معدت والت وآممتلكا

  2,463  5,397,647  35,625,391  10,186,234  51,211,735 
           

 المطلوبات
 

         
 353,832  -  353,645  -  187  ةـــئنك داوــبن

 2,041,160  1,647  1,500,186  538,618  709  ألجلة اقصیر -لدفع ابرسم مؤجلة ت شیكا
 4,344,440  -  4,344,440  -  -  ةــئندامم ذ

 371,921  -  240,696  131,225  -  ومخصصاتیف مستحقة رمصا
 11,673,933  4,639,585  1,093,252  5,941,096  -  بنكیةوض قر

 404,235    404,235  -  -  ىخرألة اومتدت مطلوبا
 3,386,657    3,386,657  -  -  لخدمةامخصص تعویض نھایة 

 
 896  6,610,939  11,323,111  4,641,232  22,576,178 
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34.  

 

منتظمة بین ت ضمن معامالت لمطلوباامن أي فعھا لتحویل دات، أو دلموجواحد أستالمھا عند بیع التي سیتم القیمة اي ھلة دلعاالقیمة إن ا
تعریف م لة. یقودلعاالقیمة ات اتقدیرولدفتریة القیم ابین ت قاولفراتنشأ أن یمكن ، لنحوا اذھعلى س. ولقیاایخ رفي تاق لمتعاملین بالسوا
 مجحفة.وط صفقة بشراء إلجرأو حاجة لتقلیص حجم عملیاتھا أو نیة دون أي عمالھا افي ة مستمرشركة لاض ان افترالة على دلعاالقیمة ا
 

  للشركةلمالیة دات الة للموجودلعاالقیمة ا
 

 3لى ا 1من ت لى ثالثة مستویاالة مقسمة دلعاالمبدئي بالقیمة س القیااعلى  لتي یتم قیاسھا الحقاًالمالیة دوات األالتالي تحلیل ول الجدایبین 
 لة.دلعاالقیمة امكانیة تحدید س اساأعلى 

 
  

كانون أول  31
2019  

كانون أول  31
2018  

ى مستو
  العادلةلقیمة ا

لتقییم اریقة طـ
والمدخالت 
  المستخدمة

مدخالت ھامة 
  غیر ملموسة

العالقة بین المدخالت 
الھامة غیر الملموسة 

 والقیمة العادلة
المالیة بالقیمة  الموجودات

استثمارات مالیة  ،العادلة
             متوفرة للبیع 

  522,128  719,115  جةرغیر مدت سھم شركاأ
المستوى 

  الثالث

نماذج تقییم داخلیة 
تعتمد على صافي 
  قیمة الموجودات

صافي قیمة 
  الموجودات

كلما زاد صافي قیمة 
الموجودات للشركات 
المستثمر بھا إرتفعت 

 القیمة العادلة
             

الموجودات غیر المالیة 
             بالقیمة العادلة 

  4,723,140  4,756,143  ومكائن اتمعدت والآ
المستوى 

  الثاني

متوسط السعر 
لتقاریر ثالثة 

مخمنین معتمدین 
 ال ینطبق  ال ینطبق  ومستقلین

  5,311,350  5,760,110   ضيأرا
المستوى 

  الثاني

متوسط السعر 
لتقاریر ثالثة 

مخمنین معتمدین 
 ال ینطبق  ال ینطبق  ومستقلین

         10,556,618  11,235,368  المجموع
 
 

یة إدراج أبالتالي لم یتم ولة دلعاامالیة تتطلب قیاسھا بالقیمة ت یة مطلوباألسنة. ال یوجد ل اخالت لمستویاابین ت یة تحویالأنالك ھلم تكن 
 .المستوى الثالثجة ضمن رلمدالة دلعاالقیمة اعلى ات تغیرأ أي لم تطره. عالول أللجدت یضاحاا

 
35.  

 

 لمدفوعة بالكامل كما یلي:والمكتتب بھا األسھم د المرجح لعدالمتوسط الدخل للسنة على الربح بقسمة صافي امن السھم حصة ب حتساإتم 
 

 2019  2018 
 2,702,056  1,674,817 )أمریكي رال(أ) (دولشركة امي ھلعائد لمساالربح للسنة اصافي 

 8,593,868  8,593,868 سھم)(ب) (ألقائمة األسھم د المرجح لعدالمتوسط ا

 0.31  0.19 سھم)/ أمریكي رالب) (دو/(أحد الواألساسي للسھم الربح ا
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36.  
 

 لعلیادارة اإلدارة واإلا سمجلء عضا، وأرئیسیینلا نمیھلمساا نلتي تتضمواعالقة اف ذات رأطمع  تلتي تمت العملیاا دلبنا اذھیمثل 
 .الشركةإدارة  سقبل مجل نلعالقة ماف ذات ارطألامع ت لمتعلقة بالمعامالوط ارلشر واألسعات اسیاساد عتماا م. یتللشركة

 
 لعالقة:ت ذات الجھاالتالیة مع ت المعامالالدخل اتتضمن قائمة 

 

  2019  2018 
 39,600  39,600  دارةإلء مجلس اعضات أمكافآ

555  دارة التنفیذیةإلوالعلیا دارة اإلرواتب ا ,826  520,408 
 

37.  
 

مع اعطاء  من القیمة االسمیة لالسھم %8، توزیع أرباح نقدیة بنسبة 2018آب  9العامة في اجتماعھا السنوي العادي بتاریخ لھیئة ت اقرأ
. تم زیادة األسھم المكتتب %2.20الخیار للمساھم بأخذ األرباح نقداً أو الحصول على أسھم بمقدار نسبة مشاركتھ في الشركة وذلك بنسبة 

بواقع دوالر أمریكي واحد لكل سھم، وبھذا تم زیادة رأس مال الشركة إلى سھم  131,245دوالر أمریكي موزعاً على  إلى131,245بھا 
دوالر أمریكي  687,515مبلغ  رباح نقدیةاأل اتتوزیعبلغت سھم بواقع دوالر أمریكي واحد لكل سھم، وھو مسدد بالكامل.  8,593,868

 .2017دوالر أمریكي عن سنة  197,323 ومبلغ 2018عن سنة 
 

38.  
 

 .2018و 2019 ولأ نكانو 31 یخربتا كما الشركة قبل منأو  الشركة ضد مقامة قضایاأي  نالكھ یكن لم
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