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معالي المغفور له باذن هللا الدكتور سميح طالب دروزه رائد الصناعة 

 الدوائية في العالم العربي
 



 

 
 

 
  

نسعععععدٍ أفعععععبش ية ععععع  أ   ععععع    ي   ععععع  
  اأتعععععد أجأعععععب ي  ععععع    عاأ ع يععععع  اأ   ععععع 

 عععععع  د  اأ ععععععبظ  اأد عععععع  أ   عععععع  ن ععععععج 
اأد ععععع  اأدسعععععت   ا نن ععععع  نععععع     ععععع ظ 

ي  ذأعععن  ععع  عاأسععع  ي ةعععد اأسسعععي اأس  ععع 
خعععععفي أعععععجة   يي  ت ععععع  أسد ععععع  ة ععععع   
اأدستدعععع   ةسععععجيو ع أ عععع   ة  ععععد     

 أقف ح ئف ي ظ  د أس  اأد ضٍ.



 

 
 ك د  اأس ب  ئ س  س س اإليا و

 
د ت    اا اأس يو يع  ء اأه    اأد    اأ   

 اأسفم ع  كي   حد  هللا  ة ك أ  ا ا  
 

اأدععع ي   كعععي ةعععد ا تدععع ا اأه  ععع  اأد  ععع   ن حععع  ز فئعععد يع ععع ء  س عععس اإليا و يظ   نديسععع

ا كدعععع    سعععع ند يظ يضعععع   عععع   أ عععع ك  ة فيأل عععع  أ عععع  ع  اني  عععع  اأسعععع    ع عععع اأسعععع ج  

 اأد ته ععع  أ  ععع ك   ت عععد    اأ   نععع   اأد أ ععع  أ سععع   اأسععع يش ع ععع ييعععبيكي اأت   ععع  اأسععع ج  

 يهعععععي اأت عععععج ا   هععععع  ععععع     عععععا عععععع  انسععععع زا  اأ ععععع ك    ا ععععع  عد  31/12/2021 دةععععع

  خ ته  اأدست     .

 

 اأدس هد  اااح  ا  اأس يو 

 اأتععععد هععععد ل ععععتقد ي أدعععع  أ  عععع   2021 م أ  دععععش اأ عععع ك  أ ل عععع  خ تهعععع  ة دعععع  يتد عععع    أدعععع

  خفي انعجام اأد ض  .

 ع عععٍ ضععععجء ان ضعععع ا اأسععع ئبو ةععععد اأد   عععع  ة عععب ا ععععتد   اأ عععع ك  ةععععد     عععته  اأ  ئدعععع  ع ععععٍ ضععع    أ لعععع   اأ ل عععع   لأععععٍ 

 يينٍ  ستجى ي ظ يظ ي ث  ذأن ع ٍ     عد     اأ  ك .

 ان جاق  ذأن أتفةد ي  خس ئ  أ تج ع  ه ه اأد ز ن  .ك أن أدك ش اأ  ك     ض     ز ن أه  ةد 

 نت سععع  أ سهععععب اأ م ععع   اأدعععب  ش  اأدسععععب ي  2021ي ععع  ع عععٍ طعععد ب أ ععععج  يطععع  ن اأ ععع ك  ة ععععب أدك عععش اأ ععع ك  خععععفي عععع م 

  سبا ي ز      اض      لطفق ط ل    بيبي  هد :

1- Retrosin (Nitroglycerin 0.4%) ointment.                                     
2- Panthophil Sunblock SPF 50 cream.            

 

ي عععع  ع ععععٍ طععععد ب اأقعععع ي  اأععععجو لد اأدتد ععععز  اأعععع   هععععج ان عععع ش  ان أج عععع  اأد   عععع  أ  عععع ك ا ة ععععب    ععععش اأ عععع ك  خععععفي اأدعععع م 

تععععد ان ععععدش اأععععٍ ي عععع و اأ عععع ك   ا ععععتد   كعععع أن اأ عععع ك  ةععععد   ن  سهعععع  اأ عععع   اأد ضععععد    ععععت     عععععبي  عععع  اأقلعععع ءا  اأ

 . تب     أ ج   ك ي ه  اأجو لد
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 اأدس هد   اأق امااا ح  ا  

يي عععع    6,601,221   عععع   2021طعععع ةد    دعععع   أدعععع م  ي عععع  ع ععععٍ طععععد ب اأ   نعععع   اأد أ عععع  ةسععععتفح جظ يظ اأ عععع ك   ععععب ح  ععععش

%ا ة دععع    فعععش ان ةععع   اأ ععع ة   أ  ععع ك   دعععب 16  عععب ه  إن لععع  ا ي  2020يي ععع   أدععع م  7,655,266ي ينعععد     نععع   ععع     ععع  

% 289ا ي   ز ععععع يو   عععععبا ه  2020يي ععععع   أدععععع م  141,712يي ععععع       نععععع   ععععع     ععععع   410,223   ععععع   2021اأ ععععع     أدععععع م 

يي ععع   ي ينعععد ةعععد حععع     ععع  طععع ةد  12,134,023   ععع   2021   ةعععد كععع أن   ععع  طععع ةد ح عععجق اأدسععع هد عععع  اأدععع م اأد ضعععد.

 يي    ي يند. 11,451,266      2020ح جق اأدس هد   ةد 

 

 اأدس هد   اأق امااا  اأس يو

  ة ععع ء ع عععٍ اأ تععع ئج اأد أ ععع  ةعععإظ  س عععس اإليا و يجطعععد أه  عععتقي اأق  دععع   ةدعععب لطفعكعععي ع عععٍ اأ   نععع   اأد أ ععع    أدجاة ععع  ع عععٍ

 .يي    ي يند 450,000%     يش اأد ي  ةجا   6أجز   ي ة   ن بي  ع ٍ اأس يو اأدس هد     س   

 

 اأدس هد   اأق امااا ح  ا  

 ععععدد  ة  ععععي يع عععع ء  س ععععس اإليا و   أ ععععك  اأسز عععع  لأععععٍ ك ةعععع   سعععع هدد اأ عععع ك   عدفئهعععع  أم ععععتهي اأدتجاطعععع   خت  عععع   يأ ععععبم   

اأ ععععك   اأد ةعععع ظ لأععععٍ ليا و اأ عععع ك   ك ي هعععع  اأععععجو لد اأدتد ععععز  ك ةعععع  اأدجا عععع  اأعععع ي   عععع هي ايا هععععي   أ عععع ك . كدعععع  يأ ععععبم  سز عععع  

  ععع   عععع ظ  ععع  أعععبي    عععع    زأعععش ع عععٍ ي ععع    ةتجة عععع   ععع  هللا ععععز  ع ععع  هي ةعععد أ   ععع  اأ تعععع ئج اأتعععد  طععع ش لأ هععع  اأ عععع ك    

شعععع كتقي خععععفي اأسعععع جا  اأ    عععع  اأ  ي عععع  ةععععد  ط  عععع     عععع هف   كلعععع ءا    عععع     تد ععععزو   معععع   و  طدجحعععع  أقل  عععع   عععع ظ أقععععجظ 

 اأدجض  اأ   أست   ع ٍ اأ د ب اأد  د  اإل   دد.

 وهللا اأدجة  يائد  ااا 

 

   عع   احدب حسع                                                                                                                                      

  ئ س  س عس ا يا و         
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  سعي هللا اأ حدع  اأ ح ي 
  

   2021ع       ع   اأس يشأ   عع   س ععس اإليا و اأس ج   
 

 ي   : ن  و ع  اأ  ك   ن  ط أه   غ ي أه    ج ده  اأسف اةد  حسي اإل تمد  .     
 

بسسلتش اى  باي   ياعس صألي بياخلص   دس سسلل يااس فص    5/7/1993تأسستسش كس في دلفيا لص اعس صألي يةيبتي يخص ت    .أ
حعسسسسسسسسسسسستش يااسسسسسسسسسسسس في ألت    يد ي   صاس بات    17/01/2006( ببخص ت   3235يامتسسسسسسسسسسسسدبالي ياممىبي  تمش      ذي  

(  ن 221ياعس صألي بياخلص   ألت  تم تل ياعس ي يا صن نلي اتاس في اخعسرك كس في  تسصممي ألص يي بت  لاي ةحمصد يامصي   
( يخص ت   394 ي  مىبي  تمش      د ى سسسسلتش يااسسس في فاسسس في  تسسسصممي ألص  1997( اتسسس ي 22 صن ن يااسسس فص       

غصيص  يااسسسسسس في يامصالي دس   بتخمثل ياممتكي ية ينلي ياهصكسسسسسسملي. –ب  فز تتسسسسسسللل يااسسسسسس في م  ألمصن    19/03/2006
إنخصج يةيبتي ياراسسس تي بيامتسسسختز ص  يامرلي ب مصالل ياخ  ل  ةسهز  غتسسسلل ياكت  ب  يي ياخمهل  بياخعسسس ت ي  ص  سسسصدي 

ام يي ياخصد يافا ي بيآلال  بيامصك ص  بيام ىي  يافا ي اتعسسسسسسس صألي. بتمثلل يااسسسسسسس فص  يةس رليي إا  كسسسسسسس ير بيسسسسسسسسخل يي ي
يا  بلي بياممتلي ياخس تخ صط  أألمصاًل  اسسسسسسصيهي ااصيصتهصي إ سسسسسسصدي ارص س يةغ ير يةف   يا ي ي  دس يا  صد يةسسسسسسسصسسسسسسسس 

 اتا في.
 

 خ    4,479ألت  أ ر  تسسسصحخهص   سسسسمص  –هللا ياثصنس ين يامتسسسلن ياعسسس صأللي    ي ع  ر   يااسسس في دس  ى  ي يامتب ألرى
 خ    بع ت سسسسسسس ي سصمز    سسسسسسصدخهص  943 خ    بعي  ص  سسسسسسصدي إا   تسسسسسسصحي ترتغ   3,599  بع بترتغ  تسسسسسسصحي يار صر  

دس   (25 يال يني ب     ه  ييفل(  115  ظ ًصي ي مل    (140 ألىي يا ص تلن دس يااسسسسس في   بترتغ  اتمعسسسسس ع أل ى يامصسي.
 .31/12/2021بذاب فمص دس  يةس يق ياخص سلي

 
 ( ي  ص .15,073,548رتغ حل  ي سخثمص  دس ياا في  صاى  ص  ية ينس    . 

 

 ث ن   : اأ  ك   اأت  د   اأ     . 
 

ألص تسسسسي دسسسسس ية ين أب فسسسسص ج ية يني ألتمسسسسص  أنسسسسس   ال تسسسس ترش يااسسسس في   ف سسسسي يااسسسس فص  يااسسسس ل ي أب ياخص  سسسسي  سسسسسع كسسسس فص  أفسسسس   
 يألضسسسسسصر  لتسسسسسه ياليي   بمسسسسسس كسسسسس في الاب ي اتخلسسسسسص   بياخسسسسسى ص  يات سلتسسسسسسخلي غصارلسسسسسسي  سسسسسسى كسسسسس في  تسسسسسلم  ألتلهسسسسسص  سسسسسن  رسسسسسل 

بذاسسسسسسسسب فمسسسسسسسص دسسسسسسسسس  ( سسسسسسسسه 10,000حلسسسسسسس  تمختسسسسسسسب مسسسسسسسسال يااسسسسسسس في حعسسسسسسسسي دسسسسسسسس  أ   سسسسسسسسص  كسسسسسسس في دلفيا لسسسسسسسص  م سسسسسسسسىي    ذ.د.د
31/12/.2021 
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 .ث أم  : ي د ء يع  ء  س س اإليا و  اإليا و اأد     ن  و أد  ل   ع هي

 لته ي يي    خك ن  لته ي يي    ن سسسسر ي أألضسسسصر بتاسسس ع ياملته ألت  ب سسسع أمىيع يااسسس في ب خص  ي تم ل هص بت رث  ألن  
فف   ص يسخمصأل  (5 أل ى ياملته  ب ى  يامخصط  إيي     يام فمي بال يبال ي    آال ي ياخ كسسسسسسسلمص  بياممصدب  كل  ن ال ي ياخى ل 

 .2021يا صد 
 

 ي.    يع  ء  س س اإليا و  
 

 (.  ئ س  س س اإليا و.     اأس ب      يحدب    د ظ حس   )1
 .  01/12/1967  يالى  −
 . 2005ألصد  / مصا  تسس   إيي   صملي  −
 .2009تخلي  ن تم ا ك في الاب ي اتخلص   بياخى ص  يات سل  ملئي  ى  ي  ئله   −
   هص:ألمل دس ك في أيبتي يامممي بكال ففاهص   صصب إيي تي  خ ىي   2009بااصيي تم ا 1990 ن ألصد  −

  ى   ياىيئ   يات ستخلي بياخخملش بألمتلص  يارلع. −
  ى   ألمتلص  ك في أيبتي يامممي  ية ين(. −
 ش بكمص  أد ت لص املم ألي ك فص  أيبتي يامممي. ى   ألمتلص  ياا ق يةبس −
 نصئب يامى   يا صد اتا في يا  بلي اع صألي يةيبتي. −

 
 .     اأس ب ك يب غ ز  ع ب هللا اأ د  ند )ن ئ  اأ ئ س(. 2

 .20/11/1964  يالى  −
 . 1986/ ألصد   مصا  تس   تلسسص   −
 10/2019/ 31تص ت  يا ئله ياخ  لاي اا في دلفيا لص اع صألي يةيبتي حخ   −
 . 2018 ن فصن ن ياثصنس  ب ي اتخلص   بياخى ص  يات سلتخليك في الا  ملئي  ى  ي نصئب  ئله  −
 . 2017/ 08ااصيي    ى   ألصد ك في يالتمصي ات سصطي يامصالي −
 . 2012 ى   يا سصطي دس ك في يالتمصي ات سصطي يامصالي ااصيي   −
 . 2012يا مى افسخثمص ي  بياخ ملي يا  ص تي ااصيي ألصد ألض   لته إيي   ب ئله ال ي ياخى ل  دس ك في  −
 . 2006 ى   يا سصطي دس ي ب يالتمصي ااصيي  −
 . 1997 يامع دلي( ااصييبسلش ك في ياخ صبن يا  بس  ي ب يامدستي يا  بلي  −
 . 1991ياك تش( ااصيي يامىنلي  اتم ت  ص   ي ا ع ياهلئي يا ص  −
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 (.  س س ليا و   دجي    اظ )ع ج .    اأبكتج  خ     دب 3
 . 19/10/1961  يالى        
 .2007ألصد   / يفخ  يل دس ي يي   يامصالي  −
 ك في الاب ي اتخلص   بياخى ص  يات سلتخلي.  ى  ي  ألض  ملئي −
 دس ك في أيبتي يامممي دس   صصب إيي تي ألى ى    هص :  2012بااصيي ألصد   1985ألمل دس يا خ    ن ألصد  −
 ألمتلص  يارلع. بياخعى  ي ياامن  ي نخصجي  ى   −
 يامى   يامصاس.  −
 يا  بلي يات  ييي. ياممتكي  -نصئسب يامى   يا صد ااس في يالزت   اتع صألص  ياىبيئلي  −
 اتا ق يةبسش بكمص  أد ت لص. ى   ستتتي ياخزبتى  −
 ية ين.   –يامممي  ى   ألصد ك في أيبتي  −

 
 

   ععععع ظ )ع ج(.  ل د ع     دعععععب.      اأس ب يحدععب  4

 . 01/07/1968  يالى  −
 يا  يق / أ بلل.  –نصئسسب يا ئلسسسه املم ألسي مصبفسسص ي األيبتي  −
 يا س يق. –يا ئلسسه ياخ  لسساي اا فسي سمسسص ل النسى  −

 

  ج ج ا    ك  س )ع ج(.  جابريالاأس ب .      5

 . 05/05/1960  يالى  −
 . 1993/ ألصد  INSEAD صستخلس  إيي   أألمسسص   ن سص  ي  −
 ك في الاب ي اتخلص   بياخى ص  يات سلتخلي. ملئي  ى  ي ألض   −
 دس ك في أيبتي يامممي بيسخت    صصب إيي تي  خ ىي    هص: 2011بااصيي ألصد  1991ألمل   ا ألصد   −

  ى   أنامسسسي ياكمرل ت .   −
 يامسسسى   يامسصاس بي يي ي. −
 ية ين.  – ى   ألصد ك في أيبتي يامممي   −
  ى   ياخخملش يالسخ يتللس املم ألي ك فص  أيبتي يامممي.  −
 ./ يا اليص  يامخمى  ية  تملي  WEST WORD ى   ألسسصد ك في   −
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   ععععع ظ )ع ج(.  ل د ع     دعععععب.       اأس ب   دب 6

 . 06/10/1967  يالى  −
 .1994ألصد  / مصا  ته  مصسرسسسي  −
 يا  يق / أ بلل.  –ملم ألي مصبفص ي األيبتي يا ئله ياخ  لاي ا −
 / أ بلل.  يا  يق - Team Martيا ئله ياخ  لاي اتتتتي  خصس   −

 

   . دمف  أ  ك   ز  ي أ تس  و  اأ ب    اأ ج ست    /ع ج / اأده بش يش ن يحدب    د ظ حس        . 7
 24/04/1982  يالى  −
 . 2006فه بصئلي م ىسي  مصا  تس    −
 05/07/2020تص ت   نصئب  ى   ألصد ك في دلفيا لص اع صألي يةيبتي  ن  −
 . 2016 - 2020 ى   يام  ع اا في دلفيا لص اع صألي يةيبتي  −
 . 2016-2013 ى   يا متلص  / ك في دلفيا لص اع صألي يةيبتي  −
 دس ك في أيبتي يامممي دس يام صصب ياخصالي:  2013بااصيي  2006ألمل دس يا خ    ن  −

 .2013 –  2012 ى   يا متلص   −
 . 2012  – 2008 ى   يامع ع  −
 . 2007-2006 ه ى  صلصني  −

 

  .  يع ععععع ء اإليا و اأد  عععععع 

 (. اأبكتج  ث     ف     دب اأج ا  ه )اأدبي  اأد م.      1
 .19/01/1978   يالى −
 . 2001صلىاي  مصا  تس    −
 . 2019-2017ك في دلفيا لص اع صألي يةيبتي  /نصئب يامى   يا صد اادبن يامرل ص ي ياخت ت  بتم ت  يةألمص  −
 2016-2014 ى   ياخت ت  / ك في دلفيا لص اع صألي يةيبتي  −
 2014- 2011 ك في ياا ق يةبسش اتع صألص  ياىبيئلي بياكلمصبتي ى   تخملش ياخت ت  /  −
 Abbott International 2010 -2011 / ى     خج  −
 . 2010-2006 ياىبالي اتىبير ى     خج /  −
 . 2006- 2001صألي يةيبتي   ى     خج إ تلمس / ية ينلي اع  −
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 (. ن ئ  اأدبي  اأد محس   )يش ن يحدب    د ظ   أده بش.     ا2

 24/04/1982  يالى  −
 . 2006 فه بصئليم ىسي  مصا  تس    −
 05/07/2020نصئب  ى   ألصد ك في دلفيا لص اع صألي يةيبتي  ن تص ت    −
 . 2016 - 2020 ى   يام  ع اا في دلفيا لص اع صألي يةيبتي  −
 . 2016-2013 ى   يا متلص  / ك في دلفيا لص اع صألي يةيبتي  −
 دس ك في أيبتي يامممي دس يام صصب ياخصالي:  2013بااصيي  2006ألمل دس يا خ    ن  −

 .2013 –  2012 ى   يا متلص   −
 . 2012  – 2008 ى   يامع ع  −
 . 2007-2006 ه ى  صلصني  −

 
 (. اأد ا   اأد أد ف   )  في ع باأس    حس   .     اأس ب 3     

 29/10/1976  يالى  −
 . 1999  مصسري مصا  تس    −
 . 2008 صستخل  دس ياممصسري  −
 . 2013  ا ألصديام ي ب يامصاس اا في دلفيا لص اع صألي يةيبتي    −
 دس ك في دلفيا لص اع صألي يةيبتي دس يام صصب ياخصالي:  2013بااصيي  2002ألمل دس يا خ    ن  −
   ياممصسري.ب ئله  ت    مصسبي  ا ع دس  ت  ياممصسري −
 . 2002-2000 ك في يامصج ألص ع أي  كهص  بأباليل مصسب /  −

 
 (. اأدبي  األ د)  د  ة كتج  ع ب اأدس ح ش جيو  اأبكتج و     . 4

 09/02/1970  يالى  −
 . 1993صلىاي  مصا  تس    −
 . 2008اعلىاي  صستخل  دس ي −
 . 2014يامى   يا  س اا في دلفيا لص اع صألي يةيبتي  ن  −
 . 2013  – 2007ياىبيئلي  اتع صألص   ياا في ياثفثلي ى   ية مصث بياخم ت  بيا  ص ي يا  أللي /  −
 . 2007 – 2005 ك في ياا ق يةبسش اتع صألص  ياىبيئلي بياكلمصبتي تصألى  ى   ية مصث بياخم ت  /  −
دس ك في يام فز يا  بس اتع صألص  ياىبيئلي بياكلملصئلي دس يام صصب  2005بااصيي  1997 ن دس يا خ    شألمت −

 ياخصالي: 
  ا ع ية مصث بياخم ت .  −
 ية مصث بياخم ت   صا فصاي. ى    −
  تصألى  ى   ية مصث بياخم ت  −
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 .2021   2020% ة كم  أد  د 5نس ت    ا د  : ك عع     أقعععد ان هعععي اأ ي  يد قجظ   

 

 خ  س  : اأجض  اأت  ةسد أ   ك  ضد  ن  ط    عه .

 فز  يااسسسس في فف  يا خ   يامص سسسسلي ألت  يالمخمصد  صا  عسسسس  ياراسسسس ي يااي ي خر  يا فلز  يةسسسسسصسسسسسلي ات لص  دس ياعسسسس صألي   -
يام ظ لن امضسسسسسس   ياىب ي  ياخى ترلي بب كسسسسسسص   إي صيياىبيئلي  ن فف  ي ي ج ياخى تب يامتسسسسسسخم   ييفتلًص بفص سلًص  ن فف  

 ي.يا صظمي ا مل ياع صألي ياىبيئلبيامخمترص   ت ص  ث ياخا ملي بذاب   يكري  ن ياا في ةحىيا
ياخ سسع دس ت دل   تسخمضس ي  يااس في دس يةسس يق ياخس ت مل دلهص  ن فف  يسسخم ي  ألمت ص ألت  تتسللل أصس صع يااس في   -

 يةس يق.يامخخت ي دس مال 
 :2021تمم ش ياا في  ن إطفق يةص صع يالى ى  ياخصالي فف  ألصد  -

 
2- Retrosin (Nitroglycerin 0.4%) ointment.                                     
3- Panthophil Sunblock SPF 50 cream.           
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 ك عع    ع أقعد ان هي 
2021 2020 

 اأ س   اأد ج   عبي ان هي  اأ س   اأد ج   عبي ان هي 
 %  22.021 1,651,561 %  22.028 1,651,561    ظ .   دب ل د ع     دب 1
 %  22.021 1,651,561 %  22.028 1,651,561 . يحدب ل د ع     دب    ظ 2
 % 11.370 852,757 % 45.18 1,383,617 .      يحدب    د ظ حس   3
 %  11.036 827,702 %  15.70 1,177,702 . ك يب غ ز  ع ب هللا اأ د  ند 4
 %  09.12 683,983 %  0.13 10,000 اأ ج  ست      اأ ب   ش ك   ز  ي أ تس  و . 5



 

 

 
 

 ا عتد ي ع ٍ عدفء   ج يي    بيي         خ     .   ي   : ي   

يا مفر سىي  صسسسسسسسخم ي  بأي ا  سى ى  ب   ي نت مل يااسسسسسس في ألت  ت  تع أناسسسسسسمخهص دس  لص  يارلع بيااسسسسسس ير بيارم  ألن أسسسسسسس يق  
 م :اى  ص  بيام  ي ن

 
  اأدج ي ظ  .ي

 اأد ت    اأ س      ل د أد  / يي     اأد ت    حسي  اأدج ي ا عي 

 % 12 252,532 ش ك      أ   ع  اني    

Jiangsu Jiaerke Pharmaceuticals  165,166 8% 

   

 اأددفء .  

 اأد  د  اأ س      ل د أد  / يي     اأد  د  حسي  اسـم العميــل 

 %34 2,236,000 أربيل   –مجموعة هاوكاري لألدوية 

 %32 2,117,000 األردن  –مستودع أدوية النوعي  

   
 

 

    انن د   دج   اأ جان   اأتد أتدت   ه  اأ  ك  ي  ي       تس أه   ا  ت  زا اأ د ي  اأ كج         د  :

     ال تخمخع ياا في  أ سي حمصيي حم  لي أب  أيي ي خلصاي  فمص أن   خلصتهص ال تخمخع  ممصيي أب ي خلصاي   م سب يا  ينلن  −
  يةيبتي يامتلتي اى هص دس ييفل ية ين بفص س .يل مص تمختب ياا في ح  ق ي خلصا دس أص صع  يبيةن مي      

 .2021ال   سى أي ي يري  يفخ يع أب ح  ق ي خلصا حعتش ألتلهص ياا في فف  يا صد  −
 

  ي  ع ٍ عد  اأ ععع ك   لث ث     : اأ  ا ا  اأ ععع ي و ع  اأ كج   ي  اأد  د   اأب أ   ي  غ  ه  اأتد أه  
 ي   ب أه  اأت  ةس  . ي    تس أه 

 

تمر   أن يااس فيا  يعسى  أي   ي  ألن يامم  ي أب أي  ن يام  مص  ياىبالي ا  تأثل  ألت  ألمل يااس في أب ألت    خلصتهص فمص 
يامخ ت ي  م يصس ص  يام يي ياىيفتي دس تعس لع يامتسخمضس ي  ياعسلىالنليي بفااب   ية ين  - بياىبيرتااير  يامدسستسي يا ص ي ا    ص ل 

 .WHO    مي ياعمي يا صاملي  فااب تتخزد ياا في يخمرل    ص ل   .امتخمض يتهصيام يص ص  يام خمى   ن ياهلئي 
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 أ   ك  أ  د  : اأه ك  اأت   دد 

 اأت   دد: اأه ك   .ي
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 عبي  جولد اأ  ك     هفأهي: . 

 العــدد  المـؤهل العلمــي 

 5 ماجسـتـيــــر 

 55 بكــالوريــس 

 21 كلية مجتمع / دبلوم

 18 ثانوية عامة

 41 عامةثانوية أقل من 

 140 إجمالي عدد الموظفين 

 

 . 2021 ع.   ا ج اأت ه    اأتب    أدجولد اأ  ك  خفي اأد م 

ي  ص ش يااسسسس في    ى ألى  يب ي  تى ترلي ا ىي  ن  صالسسسسسخم ي   صا مل ألت  تم ت  ف صر  يام ظ لن بتم لزم ن  ي اليمصن يااسسسس في  
 .يا ظل ليخ ت   امل  رصك   مهص ه   ت ييام ظ لن

 
عبي 

 اأ  ي ا ي اأب  و  اأدجول   

1 

Discover the rules of the world's elite managers and become one 

of them 
 

1 

1 

Diploma in Quality Assurance Control for Pharmaceutical and 

Chemical Products 
 

2 

 

 اأ  كععع .ع ش ا : اأد عععع ط  اأتد أتد   أه  

يامرل لي أب يام يئ  بمس  امص   م سب ي العي تأ لن    ثل ياك ي ثيامخصط  ياخس تخ  ر اهص ياا في إ ص  خصط  أل  لي  
أب  خصط  طرل لي تخ ت  يرلئي ياع صألي ياىبيئلي بتخمثل  صام صدتي يااى ى  س يًر ألت  يامتخ   ياممتس أب ي  تلمس أب    كص تيي

 بيام صدتي ياكرل   يام س ي  دس يات ق ياىبيئس. يا صامس 
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 ح ي  ع  : ا نس زا  اأتد ح  تهععع  اأ  كعععع .        

 :2021اأ ت ئج اأد أ   أد م  

 . 2020ي  ص  دس يا صد   141,712ي  ص    ص ني  مرتغ  410,223 يتاش 2021ح  ش ياا في ي بص  صصدلي ا صد   ●
 رتغ   2020ا صد   رل ص  ياا في  صصدس    غي  ص  دس حلن يت  6,601,221   رتغ  2021 رل ص  ياا في ا صد    صصدس  غيت ●

 . ي  ص  7,655,266
ص  دس حلن يتغ صصدس ح  ق يامتصمملن دس ي    12,134,023   رتغ  31/12/2021يامتصمملن دس  يتغ صصدس ح  ق   ●

 .ي  ص   11,451,266  رتغ 31/12/2020
 :2021ية خالل العام ل تمكنت الشركة من إطالق االصناف الجديدة التا ●

 
1- Retrosin (Nitroglycerin 0.4%) ointment.                                     
2- Panthophil Sunblock SPF 50 cream.            

  

 

 

 

 واصلت الشركة سياستها الخاصة باستمرار تجديد وتحديث األنظمة الفنية في الشركة.  ●
قامت الشركة بتجديد شهادات اآليزو الحاصلة عليها وذلك بعد اجتيازها التفتيشات الخاصة لهذه الشهادات كذلك استطاعت  ●

شركة  الشركة   اعتماد  لها   EMERGO EUROPE B.V. – Netherlandsتجديد  خمسة    كممثل  عن  مسؤولة 

 األوروبية.   CEمستحضرات تحمل شهادة الـ 
تسجيل   ● على  الشركة  على    ربعأحافظت  لها مسجلة  تجميلية  اإلعالممستحضرات  التجميل    بوابة     CPNPلمستحضرات 

 للسوق األوروبية. 
 واصلت الشركة جهدها في مجال استكمال تسجيل مستحضراتها في مختلف أسواق الشركة.  ●
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 ث ند ع  : انث  اأد أععد أدد  عع   ذا  ط  دععع  غ    تقععع  و.

 ال   سى أي يث   صاس ا متلص  ذي  طرل ي غل   خك    حىثش فف  يات ي يامصالي بال تىفل  من ناصط ياا في يا ئلتس.

 

 . ط ةد ح جق اأدس هد     د  اأسهي اأس س   اأز     أأل ة   اأد      ان ة   اأدجزع  ث أ  ع   : 

 . 2016ب  2017ي 2018ي 2019   ص ني  ع يلصنص  ألصد 2020ياتتتتي ياز  لي اترلصنص  يامصالي ا صد 

 2017 2018 2019 2020 2021 البيانات 

 6,930,636 8,000,441 9,114,673 7,655,298 6,601,221 صافي المبيعات  .1

 %19 %27 %27 %33 %44 نسبة المبيعات المحلية .2

 %81 %73 %73 %67 %56 التصدير نسبة مبيعات  .3

صافي األرباح قبل الرسوم   .4

 والضريبة
493,862 166,720 1,429,528 1,068,803 901,822 

 856,496 1,008,557 1,273,528 141,712 410,223 صافي ربح السنة  .5

 375,000 375,000 375,000 - - األرباح الموزعة .6

 - - - - - األسهم المجانية الموزعة  .7

 10,152,456 10,786,022 11,684,550 11,451,267 12,134,023 حقوق المساهمينصافي  .8

 1.55 1.58 1.57 1.430 1.37 سعر الورقة المالية *  .9

 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 رأس المال .10

 

 .2021فصن ن يةب   23* س   يا   ي يامصالي فمص مس دس 
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  2020   أسعع جا ته       ن  2021 أ     اأد كز اأد أد أ  عع ك   نت ئج يعد أه  خفي اأسعع   اأد أ  ع عع :   ا  

  2019. 

 2019 2020 2021 النسبــة

 3.48 3.54 3.1 ( Current Ratio )نسبة التــــداول   .1

 2.92 2.94 2.65 (Quick Ratio )النسبة السريعة   .2

 % 47.5% 45.2% 52 (  Gross Profit Margin )هامــش مجمـل الربـح   .3

 % 6.2% 1.9% 14 ( Net Profit Margin )هامـش صـافي الربـح  .4

 % 3.4% 1.2% 11 ( Return on equity )العائد على حقوق الملكيــة  .5

 % 2.7% 0.9% 8 ( Return on assets )العائد على إجمالي األصول  .6

 2.09 2.11 2.4 ( Inventory Turnover )معدل دوران المخزون   .7

 % 43.8% 51.0% 57 ( Total Assets Turnover)معدل دوران األصول  .8

 % 98.5% 88.4% 92 ( Receivable Turnover )معدل دوران المدينين   .9

 يوم  397 يوم  407 يوم  370 ( Average Collection Period )متوسط فترة التحصيل   .10

 % 19.5% 24% 27 ( Debts to Assets )لتزامات إلى األصول  إجمالي اإل .11

 % 24.2% 31% 37 ( Debts to equity )لتزامات إلى حقوق الملكية إجمالي اإل .12

 JD 3,146,363 1,702,178 405,598(/ cash flow from operationالتدفق النقدي من العمليات التشغيلية ) .13
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 أ   ك .     اأدست     اأت ج ا  اأدست      اأه     اأ :خ  س ع  
 

 تخمثل فمي ياا في يامتخ رتلي دس ياممصب  يةسصسلي ياخصالي: 

 ن فف  إيلصي أس يق سى ى  فااب تتللل  تخمض ي  ياا في دس   خص  ي ينخاص  ياا في دس يةس يق يامخخت ي   -1

  خختف أس ي هص. 

 فصدي أألمص  ياا في ببامل يضمن ت  لا فمش ياا في بتم ل  أمىيدهص  امليا  ص ي ياىيفتلي اختم ت  بتمى   أن مي   -2

دس ياا في بذاب   يكري امخمترص  ياع صألي ياىبيئلي بيةن مي ياخصصي    يا  ليياخ فلز ألت  تم ت  بتمتلن يةن مي   -3

 هص. ي

يسخمىي -4 ياا في  ن فف   دس  يارا ي  يا  ع   ألت   ياخ فلز  دس  تى تبيالسخم ي   ي ي ج  ف صر     ث  ا دع   تخم   

 . يام ظ لن

 دس ياع صألي ياىبيئلي.  يامصصليا مل ألت  تمى   فم ط ي نخصج بذاب   يكري اتخم    -5
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 أد   اأده   .  يش ع  : ان 

 ينخخص  ياتصي  ياممخب ياىباس يامه س افسخاص ي  بياخى ل  اخى ل  حتص ص  ياا فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي ا صد   إألصي       ياهلئي يا ص ي ▪
 ي  ص (.  7,500 أت سسص  تى لسس  يتاسش    2021

 .ي  ص ( 4000    2021يتاش أت ص  يامتخاص  يا صن نس اتا في ياممص س أيمن يا  لتس ات صد  ▪
 

 ي  ة ئهي.   يع  ء  س س اإليا و  اإليا و اأد   ان  اق اأد أ   اأدد جك          عبيع  :       

 ان هي اأدد جك  أ ئ س  يع  ء  س س اإليا و.عبي  -ي

 اأس س ع  اأد  ععع  ا  ععععي اأ  ي
 عبي ان هعي كد  ةد  

31/12/2021 31/12/2020 
 852,757 1,383,617 أ ينس ي يي    ئله  لته       يحدب    د ظ حس   1
 827,702 1,177,702 أ ينس نصئسسسب ياسس ئلسسه  ك يب غ ز  ع ب هللا اأ د  ند 2
 275,500 275,500 أ ينس ألضسسس   خ     دب   دجي    اظ 3
 24,999 24,999 أ ينس ألضسسس  جابريال جورج اميل كليس 4
 1,651,561 1,651,561 أل ي س  ألضسسس    دب ل د ع     دب    ظ 5
 1,651,561 1,651,561 أل ي س  ألضسسس  يحدب ل د ع     دب    ظ 6
 159,834 225,000 أ ينس ك في الاب ي  /ألضسسس  يش ن يحدب    د ظ حس   7
 

 اأد   . اأت ل  ي  عبي ان هي اأدد جك         يش    اإليا و - 

 اأس س ع  اأد  ععع  ا  ععععي اأ  ي
 ان هعي كد  ةدعبي 

31/12/2021 31/12/2020 

 1,000 1,000 أ ينس يامى   يا صد   ث     ف     دب اأج ا  ه 1

 159,834 225,000 أ ينس نصئب يامى   يا صد يش ن يحدب    د ظ حس   2

 --- ---  أ ينس يام ي ب يامصاس   ععفي ع باأس    حس    عف   3

 2,250 2,250 أ ينس يامى   يا  س ع باأدس ح ش جيو   د  ة كتج   4

 31/12/2021*   يدت ن ي     يع  ء اإليا و اأد    اأس   و ع ٍ ي  ش ك   يخ ى كد  ةد 
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 )اأز     ان   ء اأ   (  ء  س س اإليا و  اإليا و اأد    س  يع ئعبي ان هي اأتد يدت قه  ي  ة ء    -ج
 

 الجنسيـة االســـم  الصلـة اسم العضــو الرقم 
 عدد األسهـم كما في

31/12/2021 31/12/2020 

 249 249 األردنية إيمان عبد الرحيم طاهر سعدي  زوجة كايد غازي عبد هللا الشعباني 1

 99,750 99,750 األردنية منى رفيق نامق شحيبر  زوجة جابريـال جورج إميل كليس  2

 1,843 1,843 األردنية مي ابراهيم صالح حسين زوجة خضر محمد محمود جروان  3

 3,000 3,000 األردنية نجمة مازن إبراهيم علي أحمد زوجة أشرف أحمد سليمان حسين 4

 1,450 1450 األردنية عون أشرف أحمد حسين ابن أشرف أحمد سليمان حسين 5

 700 700 األردنية أشرف أحمد حسين سند ابن سليمان حسينأشرف أحمد  6

 75 75 األردنية أحمد منذر أحمد حسين ابن منذر أحمد سليمان حسين  7

 75 75 األردنية فرح منذر أحمد حسين  بنت  منذر أحمد سليمان حسين  8

 75 75 األردنية كريم منذر أحمد حسين  ابن منذر أحمد سليمان حسين  9

 75 75 األردنية مهيب منذر أحمد حسين ابن أحمد سليمان حسين منذر  10

 
 31/12/2021اأس   و ع ٍ ي  ش ك   يخ ى كد  ةد    ي  ة ء  ئ س  يع  ء  س س اإليا و  اإليا و اأد   *   يدت ن ي      

 

 إليا و اأ  ك   اأدس    ع  ه         يع  ء  س س اعبي ان هي اأتد أدت قه   -ي
 

 اأ  ك  ا ي  اأ  ي 
 عبي ان هعي كد  ةد  

31/12/2021 31/12/2020 
 653,983 10,000 ش ك   ز  ي أ تس  و  اأ ب    اأ ج  ست    * 1

 
 * ك في الاب ي اتخلص   بياخى ص  يات سلتخلي ذ.د.د مس ك في يمتكهص أغتب أألضصر  لته ي يي  .
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 .ع  : اأدزاي   اأدك ةآ  ث   

  زاي    ك ةآ   ئ س  يع  ء  س س اإليا و :  – ي
حل  يتغ  لم ع  ص فعسسسسسغ   2021ت  تخعسسسسسلغ  رتغ فمتسسسسسي لالع ي  ص  اكل ألضسسسسس  فممصدأ  أألضسسسسسصر  لته ي يي   ا صد   

أب  زييص  ي  ص . با   خ ص سسسسسسسس  أألضسسسسسسسسصر  لته ي يي   يى  ت  ف  أب ييي يىال   35,000ا ئله بأألضسسسسسسسسصر  لته ي يي    رتغ 
 أف  . ألل ل 

 

 اأد    :اأت ل  ي   زاي    ك ةآ  يع  ء اإليا و  –  
(  نسصئسب يامسى   يا سصد   يامسى   يا سصدي   فسل  ن  ألتمسص  سأن  ي يي   يا تلسص رلن يالسىب  أينسصل إسمسصاس يا بيتسب بياممسصدسآ  ةألضسسسسسسسسسسسسسسسصر   

 . ن ياا في ي سلص     ن يتخخى 
 

 
 
 
 
 
 

 اأدسدعععجا   ك ةآ    ععبي أ  عف     اأع   ععي عععععععععععا  
 72,040 - 1,200 65,840 ث     ف     دب اأج ا  ه / اأدبي  اأد م  

 89,140 15,000 1,800 72,340 ن ئ  اأدبي  اأد م يش ن يحدب    د ظ حس   / 
 30,149 - 1,320 28,829  في ع ب اأس    حس    ف   / اأد ا   اأد أد

 37,776 - 1,320 36,456 األ د   د  ة كتج  ع باأدس ح ش جيه/ اأدبي 
    

 أ    ع  : اأت  عععع  .

 ن ىًي. ي  ص ( 3,000 رتغ   2021يتاش  لمي ياخر ألص  ا صد 

 
 يا و  اأ عع ك   اأ   ل   اأت  د     س س اإل اأد عع      ا  أ  ط   اأتد ع بأه  اأ عع ك   ع عع  ظ: اأد جي 

 ي  اأدبي  اأد م ي  ي   جوف ةد اأ  ك  ي  ي   ةهي.
 

أ بلل بياخس ت  ي  تكلخهص اتتسسصي  أألضسسصر  لته   -ت ترش يااسس في  صت ص لي ت اتع دس ياتسس ق يا  ي س  ع  لم ألي مصبفص ي األيبتي
. ألتمًص  أن  ال   سى يي  أل  ي أب  اسسسص تع أب ي ترصطص   ر  ي ى سسسسلصن بأحمى إسسسسمصأللل  ممى سسسسلصني يي  :  ممى إسسسسمصأللل  مم

 يامى   يا صد أب أي   ظف دس ياا في أب أ ص به .فص  يامتل ي بياخص  ي أب  ئله  لته ي يي   أب ياا    ع
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 اأ      اأدستد  اأد  د.  س هد  اأ  ك  ةد حد ي  : احب  ع   ظ 

 اأ      ي.  س هد  اأ  ك  ةد حد ي 

  ياممص سي ياللى  اتمخخر ي  (  مل   خ  ياخختغ  ن    GLPياللسسسسى  اتخع لسسع ( ب      ياممسص سسسسسي  GMPتخرسسسع ياا فسسي أن مسسي  
يام يي يام د  ي بيام تل ي بن صيص  يامخخر ي   صاخ تل   ع باي   يارلئي ي فمص أن   صط  ياخع لع ت مل  من ن صد م يئس ال  

ت  فصصي فمص أن يام يي ياكلمصبتي ب خت ص  ي نخصج ياتصئتي  يتمك  خ بج غرص  يام يي إا  يارلئي ياخص سلي يل  خ  حلزل ألت  دف
 ال  خ  ط حهص دس كرمي ياملص ي يا ص ي يل دس ح    ي خعصصلي فصصي تخضع ام ي ري باي   يارلئي. 

 اأد  د   تد ساأد س هد  اأ  ك  ةد  . 
 ال   سى  تصممي اتا في دس فى ي ياملخمع ياممتس. 
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 اأدد ج     اأتل ط   اأدتد     ت     يحك م  أد  د    جاعب حجكد  اأ  ك    -ي 

/ ( 118/ن( ب  12بياعصي    صالسخ صي ةحمصد يامصيتلن      2017ي صر ألت  ت تلمص  ح فمي ياا فص  يامتصممي يامى سي ات ي    أباًل :

ت  ت  يام فمي    إي يج(  ن ت تلمص  يام فمي د ى ت   17( ب   5بدلمص  خ ت   صامصيتلن    2018( ات ي  18 ن  صن ن يةب يق يامصالي       

 اا في دلفيا لص اع صألي يةيبتي.  2021د  ياخ  ت  يات  ي ا ص دس

  صا لصد  مص  تزد  ن أل ى يسخمصألص  بب ع يآلالص  يام صسري اخمرل  ت تلمص  يام فمي. د  لته ي يي  ثصنلًص :  ص

   يألى يام فمي. خمضل  بإ  ي  فصدي يةن مي بياتلصن ياممت بي ااصيص  تمرل  ت صا مل  امل  خ يصل ا سخ  د ال ي يام فميثصاثًص : 

   2021يع  ء  س س اإليا و اأ  أ     اأدست      خفي اأد م  .
 

 

 

 

 

 

 

 2021أ     حجكد  اأ  ك   أ د م 
 



 

 

 تنفيذي  المنصب اسم العضو التسلسل 
غير  

 تنفيذي 
 مستقل

غير  

 مستقل

     رئيس مجلس اإلدارة  منذر أحمد سليمان حسين  1

     نائب رئيس مجلس اإلدارة  كايد غازي عبدهللا الشعباني 2

     عضــو  محمد محمود جروان خضر  3

     عضــو  جابريال جورج اميل كليس 4

     عضــو  محمد إسماعيل محمد سيان 5

     عضــو  أحمد إسماعيل محمد سيان 6

     ممثل شركة الزورد  /عضــو أشرف أحمد سليمان حسين* 7

   

  دم د يع  ء  س س اإليا و ا عت       - ع 

 أك ع أحمى ستلمصن حتلن ألض  يألخرص ي  مثل اا في الاب ي اتخلص   بياخى ص  يات ستخلي. مه ى يا

 2021اأد  ط  اأت ل  ي  ةد اأ  ك   ا د ء انش    اأ ي  ي ف جنه  خفي اأد م  -ي

 اسم الشخص الذي يشغله  المنصب التنفيذي  التسلسل 

 الوراوره محمد ثامر سالمه المدير العام   1

 حسين سليمان أشرف أحمد نائب المدير العام  2

 شنودة  عبد المسيحرريما فيكتو  المدير الفني  3

 سالمة حسين  بالل عبد الجابر المراقب المالي 4

 

 ع ج     س أس اإليا و اأتد ي ف ه  يع  ء  س س اإليا و ةد اأ  ك   اأدس هد  اأد    انخ ى  -هع 

 ية ين.  تصممي ألص ي أف   دس  ي يي   اا فسص أي ألض   ن أألضصر  لته ي يي   يا ض تي دس  لته  مختبال ي
 

 اأ س ظ اأد  م   ع   س س اإليا و   - 
 .إيي   يامخصط  بال ي ال ي يام فميدآ ي ال ي ياخ كلمص  بياممصي ياخى ل   ياخصالي: ال يياتلصن   يي    رث  ألن  لته ي
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  يع  ء أس   اأتب     ن  و ع  خ  اأهي    هفأهي  ئ س   -ز
 

 اأد هف   اأ   ا  اأد    اأ س   يع  ء 

 رئيس اللجنة خضر محمد محمود جروان 

 .2007يفخ  يل دس ي يي   يامصالي / ألصد   -
 ألض    لته إيي   ك في الاب ي اتخلص   بياخى ص  يات سلتخلي. -

يا خ    ن ألصد   - أيبتي   2012بااصيي ألصد    1985ألمل دس  دس ك في 
 يامممي دس   صصب إيي تي ألى ى    هص : 

 ي نخصج ي   ى   ياامن بياخعى   ي ألمتلص  يارلع. −
 يامى   يامصاس.  −
ياممتكي     -نصئسب يامى   يا صد ااس في يالزت   اتع صألص  ياىبيئلي   −

 يا  بلي يات  ييي.
 ا ق يةبسش بكمص  أد ت لص. ى   ستتتي ياخزبتى ات −
 ية ين.  – ى   ألصد ك في أيبتي يامممي   −

 

 ع ج جابريال جورج إميل كليس

 .  صستخل  إيي   أألمص  -
دس ك في أيبتي يامممي    2011بااصيي ألصد    1991ألمل   ا ألصد  -

 بيسخت    صصب إيي تي  خ ىي    هص:
  ى   أنامسسسي ياكمرل ت .  −
 يامسسسى   يامسصاس بي يي ي. −
 ية ين.   – ى   ألصد ك في أيبتي يامممي  −
  ى   ياخخملش يالسخ يتللس املم ألي ك فص  أيبتي يامممي.  −
/ يا اليص  يامخمى    WEST WORD ى   ألسسصد ك في  −

 .ية  تملي

 ع ج ا د ع      ظ يحدب

   .01/07/1968  يالى   −
يا  يق /   –نصئسسب يا ئلسسسه املم ألسي مصبفسسص ي األيبتي  −

 أ بلل.
 .يا س يق –يا ئلسسه ياخ  لسساي اا فسي سمسسص ل النسى  −
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   أس   ليا و اأد  ط . اأ جكد أس   ا  آ يع  ء أس   اأت ش      اأدك ة ئ س    –  
   آ* أس   اأت ش      اأدك ة 

 اأد    يع  ء اأ س   
  ئ س اأ س        يحدب    د ظ حس  

 ع ج ك يب غ ز  ع بهللا اأ د  ند
 ع ج   دب ا د ع     دب    ظ

 
 * أس   اأ جكد  
 اأد    يع  ء اأ س   

  ئ س اأ س   خ     دب   دجي    اظ
 ع ج جابريال جورج إميل كليس 

 عضو حس    يحدب    د ظ  يش ن
 

 * أس   ليا و اأد  ط 
 اأد    يع  ء اأ س   

  ئ س اأ س   جروان  محمد محمود خضر
 ع ج اأج ا  و    ف     دب ث   

 عضو حس    يحدب    د ظ  يش ن

 عضو ش جيو ةقتج  ع ب اأدس ح   د 

 عضو  ف     ع ب اأس    حس    في 

 

 2021ا تد ع   اأ س ظ خفي اأد م  – ط
 . 2021ا  تلخمع ال ي ياخ كلمص  بياممصدئص  فف  ألصد   .1
 .   2021ا صد فف  ييسخمصألص   4ياخى ل  أل ى  ال ي  .2
 . 2021ألصد فف  يسخمصع أي ال ي يام فمي   ا  ت  ى .3

 

 ا تد ع   أس   اأتب        ب   اأ س     اأ    د  - 
 . 2021يلن ال ي ياخى ل  ب ى   يامتص ص  ياخص سس فف  يا صد  يسخمصألص   4ت  أل ى 
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 ا تد ع    س س اإليا و   – ك 
 بفصن يامض   فمص  تس : 2021يسخمصألص  فف  يا صد    5أل ى  لته ي يي   

 ا ي اأد ج
ا  تد ع   اأتد عبي 

 ح  ه  

 5 منذر أحمد سليمان حسين 

 5 كايد غازي عبدهللا الشعباني

 5 خضر محمد محمود جروان 

 5 جابريال جورج اميل كليس

 0 محمد إسماعيل محمد سيان

 0 أحمد إسماعيل محمد سيان

 5 أشرف أحمد سليمان حسين/ ممثل شركة الزورد

 
      يحدب حس     
  ئ س  س س اإليا و 
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 فيالدلفيا لصناعة االدوية شركة 

 ( شركة مساهمة عامة)

 المملكة األردنية الهاشمية  –عمان 

 القوائم المالية 

 وتقرير مدقق الحسابات المستقل 

 2021كانون االول  31للسنة المنتهية في 

 



 

 

 

 

 شركة فيالدلفيا لصناعة االدوية 

 )شركة مساهمة عامة(  

 المملكة األردنية الهاشمية  –عمان 

 المحتويات

  

 

 

 البيان الصفحة

 .. المستقل.................................تقرير مدقق الحسابات  1

  
 .... قائمة المركز المالي .......................................... 4

  
 قائمة األرباح او الخسائر والدخل الشامل االخر ................  5

  
 ............................ المساهمين قائمة التغيرات في حقوق  6

  
 .... قائمة التدفقات النقدية ......................................... 7

  
 ... إيضاحات حول القوائم المالية ................................ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل 

 

 المحترمينالى السادة الهيئة العامة  

 شركة فيالدلفيا لصناعة االدوية )ع.م(

 المملكة األردنية الهاشمية –عمان  

 

 الـــرأي 

لقد دققنا القوائم المالية المرفقة لشركة فيالدلفيا لصناعة االدوية )المساهمة العامة( والتي تتكون من قائمة المركز المالي  كما 

وقائمة االرباح او الخسائر والدخل الشامل االخر وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات   2021كانون األول    31في  

 منتهية في ذلك التاريخ وملخص ألهم السياسات المحاسبية والمعلومات اإليضاحية األخرى.النقدية للسنة ال

في رأينا أن القوائم المالية تُظهر بعدالة ،من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي لشركة فيالدلفيا لصناعة االدوية المساهمة 

المالي وتدفاوأد  2021كانون األول    31العامة كما في   الدولية ئها  للمعايير  التاريخ وفقاً  المنتهية في ذلك  للسنة  النقدية  قاتها 

 إلعداد التقارير المالية. 

 أساس الرأي 

لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، ان مسؤووليتنا وفقا لهذ  المعايير مفصؤلة اك ر ضؤمن بند مسؤوولية مدقق الحسؤابات 

 قريرنا.حول تدقيق القوائم المالية من ت

نحن مسؤتقلون عن الشؤركة وفقا لقواعد السؤلوك المهني للمحاسؤبين المهنيين الصؤادر عن المجلو الدولي لمعايير السؤلوك المهني 

للمحاسؤؤبين باالضؤؤافة الط متتلبات السؤؤلوك المهني االخرى لتدقيق القوائم المالية في االردن، حيال تم االلتزام بهذ  المتتلبات  

لبات المجلو الدولي لمعايير السؤؤؤلوك المهني، نعتقد أن بينات التدقيق ال بوتية التي حصؤؤؤلنا عليها كافية للسؤؤؤلوك المهني ومتت 

 ومناسبة لتوفر أساساً  لرأينا حول التدقيق.

 أمور التدقيق المهمة 

قوائم المؤاليؤة للسؤؤؤؤؤنؤة ان امور التؤدقيق المهمؤة هي تلؤك االمور التي وفقؤا الجتهؤادنؤا المهني كؤانؤت االك ر اهميؤة خالل تؤدقيق ال 

 الحالية.

لقد تمت دراسة هذ  االمور ضمن االتار الكلي لتدقيق القوائم المالية البداء رأينا حول هذ  القوائم ونحن ال نبدي رأيا منفصال   

 حول هذ  االمور ولم نجد اي امور تدقيق هامة لالشارة اليها في تقريرنا . 

  المعلومات االخرى

ة عن المعلومؤات االخرى والتي تتكون من المعلومؤات رير المحتوا  في البيؤانؤات المؤاليؤة وتقرير مؤدقق االدارة هي  المسؤؤؤؤؤوولؤ 

 الحسابات.

فيمؤا يخص تؤدقيقنؤا للبيؤانؤات المؤاليؤة فؤان مسؤؤؤؤؤووليتنؤا قراءة المعلومؤات االخرى وعملنؤا هؤذا  يؤيخؤذ بعين االعتبؤار فيمؤا اذا كؤانؤت  

هريؤة م  القوائم المؤاليؤة او معرفتنؤا التي حصؤؤؤؤؤلنؤا عليهؤا خالل تؤدقيقنؤا او التي من المعلومؤات االخرى رير متفقؤة من نؤاحيؤة جو

 ناحية اخرى تم بيانها جوهريا بشكل خاتئ.  

اعتمادا علط االجراءات التي قمنا بها، اذا  توصؤلنا الط ان هناك ختي جوهري في المعلومات االخرى،  فسؤيكون المتلوم منا 

 وجد شيء يمكن الكتابة عنه في تقريرنا هذا فيما يخص االمور االخرى. التقرير عن هذ  الحقيقة. ال ي



 

 

 

 

  مسؤولية اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن القوائم المالية  

إن اإلدارة مسوولة عن إعداد هذ  القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية العداد التقارير المالية، باإلضافة 

الط تحديد نظام الرقابة الداخلي الضؤؤؤروري إلعداد قوائم مالية خالية من األختاء الجوهرية سؤؤؤواء الناتجة عن احتيال أو عن 

 ختي.

وائم المالية ، فإن اإلدارة مسؤوولة عن تقييم الشؤركة السؤتخدام مبدأ االسؤتمرارية واالفصؤاح ،كما ترا  مالئماً ، خالل إعدادها للق

عن األمور المتعلقة بمبدأ االسؤتمرارية بما في ذلك اسؤتخدام مبدأ االسؤتمرارية في المحاسؤبة، إال إذا نوت اإلدارة تصؤفية الشؤركة 

 بديل واقعي آخر عدا عن القيام بذلك. أو إيقاف عملياتها أو عدم وجود أي

 إن المسوولين عن الحوكمة مسوولون عن الرقابة علط عملية إعداد التقارير والقوائم المالية للشركة.

   مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية

إن أهدافنا تتم ل بالحصؤؤول علط تيكيد معقول بين القوائم المالية ككل خالية من األختاء الجوهرية سؤؤواء ناتجة عن إحتيال أو 

 عن ختي وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا حول البيانات المالية.

ي جرى وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سؤيعمل دائماً التيكيد المعقول هو تيكيد عالي المسؤتوى ولكنه ال يعتبر ضؤماناً إن التدقيق الذ

علط اكتشؤؤؤؤؤاف الختؤي الجوهري ان وجد. إن األختؤاء قد تنتت عن احتيؤال أو ختؤي ويتم اعتبؤارها جوهرية إذا كانت، منفردةً أو 

لط أسؤؤاو هذ   مجتمعةً، من الممكن التوق  وبشؤؤكل معقول أن تو ر في القرارات االقتصؤؤادية المتخذة من قبل المسؤؤتخدمين ع

 القوائم المالية.

التدقيق،  المهني خالل  المهني والمحافظة علط الشك  الدولية، نقوم بممارسة االجتهاد  التدقيق  التدقيق وفقا لمعايير  كجزء من 

 باإلضافة الط:

اجراءات تدقيق  تحديد وتقييم مخاتر االختاء الجوهرية للقوائم المالية، الناتجة عن احتيال او ختي، وكذلك تصميم وتنفيذ   •

اكتشاف ختي   ان مخاتر عدم  لرأينا.  اساساً  لتكون  كافية ومناسبة  تدقيق  ادلة  والحصول علط  المخاتر  لهذ   تستجيم 

جوهري ناتت عن احتيال هي اكبر من تلك الناتجة عن ختي، لما قد يتضمنه االحتيال من تواتو او تزوير أو حذف متعمد 

 م الرقابة الداخلي.او تم يالت رير صحيحة او تجاوز لنظا

مناسبة حسم   • تدقيق  اجراءات  لغايات تصميم  التدقيق  باعمال  الصلة  ذات  الداخلية  الرقابة  فهم النظمة  علط  الحصول 

 الظروف وليو لغرض ابداء رأي حول نظام الرقابة الداخلية.

ات ذات العالقة التي قامت بها  تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبقة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واالفصاح •

 االدارة. 

التي تم الحصول عليها حول مالئمة استخدام االدارة لمبدأ االستمرارية في   • التدقيق  الط نتيجة بناءاً علط ادلة  التوصل 

المحاسبة، واذا كان هناك شك جوهري مرتبت بيحداال او ظروف حول قدرة الشركة لالستمرار وفقا لمبدأ االستمرارية. 

نا االشارة في تقرير التدقيق الط االيضاحات ذات العالقة في القوائم المالية او تعديل رأينا ان كانت هذ  االيضاحات  فعلي

رير كافية. ان استنتاجاتنا مبنية علط ادلة التدقيق التي حصلنا عليها حتط تاريخ تقرير التدقيق، وم  ذلك فان االحداال او  

 قف استمرارية الشركة كوحدة مستمرة. الظروف المستقبلية قد تودي الط تو

الحركات   • تم ل  المالية  القوائم  كانت  اذا  وفيما  االيضاحات  فيها  بما  المالية  القوائم  ومحتوى  وبنية  العام  العرض  تقييم 

 واالحداال بشكل يحقق االظهار العادل. 



 

 

 

 

 

المهمة والتي    نتواصل • التدقيق  له ومالحظات  المختت  التدقيق  فيما يتعلق بنتاق وتوقيت  الحوكمة  المسوولين عن  م  

 تتضمن اي نقات ضعف مهمة في نظام الرقابة الداخلي التي يتم تحديدها من قبلنا خالل التدقيق.

تعلقة باالستقاللية واالفصاح للمسوولين عن  تزويد المسوولين عن الحوكمة بما يفيد التزامنا للمتتلبات السلوك المهني الم •

الحوكمة حول كل العالقات واالمور االخرى التي من المعقول ان توخذ بالحسبان كمظاهر تو ر علط استقالليتنا وكذلك 

 االجراءات الوقائية ذات العالقة حيال امكن.

لتالي هي امور التدقيق المهمة.حيال نقوم بشرح هذ   تحديد االمور االك ر اهمية في تدقيق القوائم المالية للسنة الحالية وبا •

االمور في تقرير التدقيق اال اذا من  القانون او تعليمات االفصاح العام من ذلك االمر، او في الحاالت النادرة جدا والتي 

بية لالفصاح قد نقرر بها عدم االفصاح عن ذلك االمر في تقريرنا وذلك عندما يكون من المعقول التوق  ان العواقم السل

 تفوق المنفعة العامة لهذا االفصاح.

 

 تقرير حول المتطلبات القانونية

 تحتفظ الشركة بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية، وأن القوائم المالية متفقة معها ونوصي بالمصادقة عليها.

 

           

 IPBعن         المملكة االردنية الهاشمية                                                                    -عمان   

 األردن  -مازارز                                                                                2022شباط  20              

 د. ريم األعرج                                                                                                                            

  (820اجازة رقم )                                                                                                        

                                                                                                                                             

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 شركة فيالدلفيا لصناعة االدوية

 )شركة مساهمة عامة(  

 قائمة المركز المالي )بالدينار األردني(

          

 

 

 

 

 

 من هذ  القوائم المالية و تقرأ معها  أ ال يتجزءتشكل جز 26الط  8ان اإليضاحات المرفقة من صفحة   

    كانون األول  31كما في 

 الموجودات إيضاح   2021  2020

 الموجودات المتداولة     

 نقد ونقد معادل   5  1,662,603  1,602,699

 ذمم مدينة تجارية   6  6,701,006  8,655,375

 بضاعة ومستودعات  7  1,658,014  1,991,129

 بضاعة بالتريق     5,154  128,326

 أرصدة مدينة أخرى  8  215,143  199,974

 مجموع الموجودات المتداولة   10,241,920  12,577,503

 الموجودات غير المتداولة      

 ومعدات )بالصافي(ومصان  ممتلكات  9  2,388,824  2,383,177

 موجودات رير ملموسة 10  2,442,806  46,868

 مجموع الموجودات غيرالمتداولة    4,831,630  2,430,045

 مجموع الموجودات   15,073,550  15,007,548

  المساهمين المطلوبات وحقوق      

 المطلوبات المتداولة      

 دائنة بنوك  11  1,452,273  1,647,048

 ذمم دائنة تجارية    1,087,601  1,222,649

 شيكات اجلة   7,880  6,064

 مخصص ضريبة الدخل 12  69,967  5,748

 المساهمة  الوتنية  ضريبة  مخصص 12  4,926  1,667

 أرصدة دائنة أخرى  13  316,880  673,106

        المتداولة مجموع المطلوبات   2,939,527  3,556,282

 المساهمين حقوق  14    

 رأو المال المصرح والمكتتم به والمدفوع    7,500,000  7,500,000

 احتياتي اجباري    1,352,981  1,303,595

 احتياتي اختياري    266,772  266,772

 ارباح مدورة   3,014,270  2,380,899

 المساهمين مجموع حقوق    12,134,023  11,451,266

 المساهمين  مجموع المطلوبات وحقوق   15,073,550  15,007,548
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 شركة فيالدلفيا لصناعة االدوية

 )شركة مساهمة عامة(  

 الخسائر والدخل الشامل االخر )بالدينار األردني(قائمة االرباح أو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من هذ  القوائم المالية و تقرأ معها  أ ال يتجزءتشكل جز 26الط  8ان اإليضاحات المرفقة من صفحة   

5 

كانون األول  31للسنة المنتهية في      

  ايضاح   2021  2020

 العمليات المستمرة     

  المبيعات 15  6,601,221  7,655,266

 المبيعاتتكلفة  16  (3,467,898)  (4,197,924)

 مجمل الربح   3,133,323  3,457,342

 مصاريف بحال وتتوير   -  (180,315)

 مصاريف بي  وتوزي    17  (1,585,325)  (1,908,417)

 مصاريف ادارية  18  (793,800)  (906,509)

 مكافية اعضاء مجلو االدارة   (35,000)  (35,000)

 الربح التشغيلي   719,198  427,101

 مصاريف تمويلية   (233,906)  (302,148)

 اخرىايرادات    8,570  41,767

 ربح قبل الضريبة  من العمليات المستمرةال   493,862  166,720

 مصروف ضريبة الدخل 12  (78,713)  (23,341)

 مصروف ضريبة المساهمة الوتنية 12  (4,926)  (1,667)

 ربح السنة بعد الضريبة   410,223  141,712

 األخرىبنود الدخل الشامل    -  -

 مجموع  الدخل الشامل   410,223  141,712

 المعدل المرجح لألسهم   7,500,000  7,500,000

 عائد السهم األساسي    0.054  0.019



 

 

 شركة فيالدلفيا لصناعة االدوية 

 ( شركة مساهمة عامة) 

 )بالدينار األردني( المساهمينقائمة التغيرات في حقوق 

  رأس المال   2021كانون األول  31للسنة المنتهية في 
احتياطي  

 اجباري 
 

 احتياطي 

 اختياري 
 المساهمين مجموع حقوق   أرباح مدورة  

 11,451,266  2,380,899  266,772  1,303,595  7,500,000  2021كانون الثاني  1في 

 272,534  272,534  -  -  -  تعديالت سنوات سابقة  

 11,723,800  272,534  266,772  1,303,595  7,500,000  2021كانون الثاني   1الرصيد المعدل في 

 410,223  360,837  -  49,386  -  السنة    ربح

 410,223  360,837  266,772  49,386  -  مجموع الدخل الشامل  

 12,134,023  3,014,270  266,772  1,352,981  7,500,000  2021كانون األول  31في 

 

  رأس المال   2020كانون األول  31للسنة المنتهية في 
احتياطي  

 اجباري 
 

 احتياطي 

 اختياري 
 المساهمين مجموع حقوق   أرباح مدورة  

 11,684,554  2,630,859  266,772  1,286,923  7,500,000  2020كانون الثاني  1في 

 141,712  125,040  -  16,672  -  السنة    ربح

 141,712  125,040  -  16,672  -  مجموع الدخل الشامل  

 (375,000)  (375,000)  -  -  -  توزيعات ارباح 

 (375,000)  (375,000)  -  -  -  مجموع التعامالت مع المالك 

 11,451,266  2,380,899  266,772  1,303,595  7,500,000  2020كانون األول  31في 

 

 

 

 ها من هذ  القوائم المالية و تقرأ مع أ ال يتجزءتشكل جز 26الط  8ان اإليضاحات المرفقة من صفحة   
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 شركة فيالدلفيا لصناعة االدوية

 )شركة مساهمة عامة(  

 التدفقات النقدية )بالدينار األردني(  قائمة

 

 

 

 من هذ  القوائم المالية و تقرأ معها  أ ال يتجزءتشكل جز 26الط  8ان اإليضاحات المرفقة من صفحة   

7 

كانون االول  31للسنة المنتهية في     

 التدفق النقدي من النشاط التشغيلي ايضاح   2021  2020

 ربح السنة قبل الضريبة  493,862  166,720

 تعديالت    

 تعديالت سنوات سابقة  272,534  -

 واتفاءاتاستهالكات   9,10 256,193  309,848

 مدينةمخصص تدني ذمم  6 10,000  20,000

 مصاريف تمويلية  233,906  302,148

 تعديالت رأس المال العامل    

   تجارية  ذمم مدينة   1,944,369  1,253,175

 بضاعة ومستودعات  333,115  (195,630)

 بضاعة في التريق   123,172  (32,105)

 أرصدة مدينة أخرى  (15,169)  178,198

 دائنة تجاريةذمم   (135,048)  (131,916)

 شيكات اجلة  1,816  (23,275)

 أرصدة دائنة اخرى  (356,226)  16,202

 ضريبة الدخل المدفوعة 12 (16,161)  (161,187)

 صافي التدفق النقدي من النشاط التشغيلي  3,146,363  1,702,178

 التدفق النقدي من النشاط االستثماري    

 شراء ممتلكات ومعدات 9 (204,334)  (139,131)

 ممتلكات ومعدات المتحصل النقدي من بي     38,559  -

 موجودات رير ملموسة   (2,492,003)  -

 صافي التدفق النقدي من النشاط االستثماري  (2,657,778)  (139,131)

 التدفق النقدي من عمليات التمويل    

 مصاريف تمويلية  (233,906)  (302,148)

 بنوك دائنة  (194,775)  (516,108)

 توزيعات ارباح  -  (375,000)

 التدفق النقدي من عمليات التمويل  صافي  (428,681)  (1,193,256)

 صافي الزيادة في النقد  59,904  369,791

 كانون ال اني 1النقد والنقد المعادل في   1,602,699  1,232,908

 كانون االول 31النقد والنقد المعادل في  5 1,662,603  1,602,699



 

 

 شركة فيالدلفيا لصناعة االدوية

 )شركة مساهمة عامة(  

 إيضاحات حول البيانات المالية 

 

 معلومات عن الشركة  -1

كانون ال اني  17وتم تحويلها الط شركة مساهمة عامة بتاريخ  1993تموز  5فيالدلفيا لصناعة االدوية بتاريخ تيسست شركة 

الشركات  وسجلت  2006 مراقبة  دائرة  )  لدى  الرقم  والمدفوع 394تحت  به  والمكتتم  المصرح  الشركة  مال  رأو  وبلغ   )

االردن  و   -سحام     –ك عبدهللا ال اني ابن الحسين الصناعية  في مدينة المل  مصن  الشركة    ( دينار أردني . يق 7,500,000)

 تق   مكاتم ادارة الشركة في منتقة المقابلين . 

من اهم رايات الشركة التي تيسست من اجلها انتاج االدوية البشرية , المستلزمات التبية، محاليل التعقيم الجهزة رسيل الكلط، 

د المواد الخام واالالت و الماكنات و المعدات الالزمة للصناعة باالضافة الط اي رايات مواد التتهير و التصوير، شراء واستيرا

 اخرى واردة في سجل الشركة .  

 السياسات المحاسبية الهامة -2

 أسس اعداد القوائم المالية -2.1

التقارير المالية كما هي صادرة من قبل المجلو الدولي    لقد تم اعداد القوائم المالية بما يتالئم م  المعايير الدولية العداد - أ

 .  (IASB)للمعايير المحاسبية 

لقد تم إعداد هذ  القوائم المالية علط أساو أن المنشية مستمرة بالعمل في المستقبل المنظور ووفقا لمبدأ التكلفة التاريخية  -م

هر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية وفقا للمعايير )ماعدا الموجودات المالية  بالقيمة العادلة واية بنود اخرى تظ 

   الدولية(.

لقد تم عرض القوائم المالية بالدينار االردني وجمي  المبالغ الواردة في القوائم المالية تم تقريبها الط اقرم دينار اردني   -ت

 اال اذا تم االشارة الط رير ذلك. 

 بيانات المالية للفترة السابقة تم عرض البيانات المالية بشكل مقارن م  ال -ال

 االساسية  السياسات المحاسبية-3

 : قامت الشركة بتتبيق السياسات المحاسبية التالية بشكل  ابت لجمي  الفترات التي تم عرضها في هذ  القوائم المالية

 تصنيف االصول المتداولة وغير المتداولة  -أ

المركز قائمة  في  والتزاماتها  المنشية اصولها  متداولة ورير   تعرض  الط  اعتمادا علط تصنيف االصول وااللتزامات  المالي 

 متداولة. 

 يكون االصل متداوال عندما: 

 من المتوق  ان يتم تحققه او متوق  بيعه او استهالكه خالل الدورة التشغيلية االعتيادية.  ●

 يتم االحتفاظ به بشكل رئيسي الرراض المتاجر . ●

شهر بعد فترة اعداد التقرير عندما يكون االصل نقدا او معادل للنقد اال اذا كان هناك قيود    12من المتوق  تحققه خالل   ●

 علط استبداله او استعماله لتسوية التزام معين لمدة ا ني عشر شهرا علط االقل بعد فترة اعداد التقارير.

 ر متداولة.جمي  االصول االخرى يتم تصنيفها علط انها اصول ري

8 



 

 

 

 شركة فيالدلفيا لصناعة االدوية )م.ع( 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
 

 يكون االلتزام متداوال عندما:

 من المتوق  تسويته خالل الدورة التشغيلية للمنشي .  ●

 يتم االحتفاظ بااللتزام بشكل اساسي لغرض المتاجرة. ●

 فترة اعداد التقرير.من المتوق  تسويته خالل ا ني عشر شهرا بعد  ●

 ال يوجد حق رير مشروت لتيجيل تسوية االلتزام لمدة ا ني عشر شهر علط االقل بعد فترة اعداد التقرير. ●

 جمي  االلتزامات االخرى يتم تصنيفها علط انها التزامات رير متداولة.

 قياس القيمة العادلة  -ب

اصل او الذي سيتم دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين  القيمة العادلة تم ل السعر الذي سيتم الحصول عيه لبي    ●

المشاركين في السوق في تاريخ القياو. يتم قياو القيمة العادلة بافتراض ان معامل بي  االصل ونقل االلتزام يتم في  

 السوق االصلي لالصول و االلتزام، او في ريام السوق االصلي في السوق االك ر ربحا او التزاما. 

جمي  االصول وااللتزامات التي تقاو او يتم االفصاح عنها بالقيمة العادلة في القوائم المالية تصنف من خالل التسلسل  ●

 الهرمي للقيمة العادلة والموضح ادنا  ، استنادا الط الحد االدنط من المدخالت الالزمة لقياو القيمة العادلة ككل:

 في السوق النشت لالصول او االلتزامات المما لة.  اسعار معلنه )رير معدلة( -المستوى االول -

 ترق التقييم والتي يكون فيها الحد االدنط من مدخالت قياو القيمة العادلة ملحوظة.  -المستوى ال اني -

 ترق التقييم والتي يكون فيها الحد االدنط من مدخالت قياو القيمة العادلة رير ملحوظة. -المستوى ال الال -

 لعقود مع العمالءااليرادات من ا -ج

البضائ  والخدمات الط العميل   ● السيترة علط  المبرمة م  العمالء عندما تنتقل  العقود  يتم االعتراف بااليرادات من 

 بقيمة تعكو العوض النقدي للمنشية المرتبت بتبادل تلك البضائ  او الخدمات. 

 جمي  المعايير التالية: تقوم المنشية بالمحاسبة عن العقود المبرمة م  العمالء عند استيفاء ●

ان يوافق اتراف العقد علط العقد )ختيا او شفويا او وفقا للمارسات التجارية االعتيادية االخرى( وان يلتزم بيداء  -

 االلتزامات الخاصة بكل منهم.

 ان يكون بامكان المنشية ان تحدد حقوق كل ترف فيما يتعلق بالسل  او الخدمات التي سيتم نقلها -

 امكان المنشية ان تحدد شروت الدف  للسل  او الخدمات التي سيتم نقلها ان يكون ب -

ان يكون العقد ذو جوهر تجاري )اي يتوق  بين تتغير مخاتر او توقيت او مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية للمنشية   -

 نتيجة العقد(.

ان يكون من المرجح ان تحصل المنشية علط العوض النقدي الذي يحق لها قبضه مقابل السل  او الخدمات التي  -

امر ممكن، يجم علط  النقدي هو  العوض  قابلية تحصيل مبلغ  اذا كانت  تقييم ما  العميل. وعند  الط  نقلها  سيتم 

المبلغ عند استحقاقه. يمكن ان يكون مبلغ العوض  المنشية ان تيخذ بعين االعتبار فقت قدرة العميل ونيته لدف  ذلك  

النقدي متغيرا ألن   العوض  اذا كان  العقد  المذكور في  الحصول عليه اقل من السعر  للمنشية  الذي يحق  النقدي 

 المنشية قد تقدم للعميل تخفيضا علط السعر المتفق عليه.

 غ سعر المعاملة كايرادات يتم تخصيصها لذلك االلتزام. عندما يتم استيفاء التزام االداء، ينبغي ان تعترف المنشية بمبل ●
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 شركة فيالدلفيا لصناعة االدوية )م.ع( 

 ايضاحات حول القوائم المالية 

 الضرائب  -د

الضريبة علط  ● المالية ويحسم مصروف  السنة  الدف  والتي تخص  الواجبة  الدخل الضريبة  يم ل مصروف ضريبة 

أساو األرباح الخاضعة للضريبة وقد تختلف هذ  االرباح عن االرباح المعلنة في القوائم المالية والتي قد تشتمل علط 

 ي نفو السنه المالية او رير مقبولة ضريبياً.  ايرادات رير خاضعة للضريبة او مصاريف رير قابله للتنزيل ف

 يتم احتسام مصروف الضريبة وفقاً للقوانين سارية المفعول.  ●

 % من الدخل الخاض  للضريبة كضريبة مساهمة وتنية. 1يتم اقتتاع ما نسبته  ●

 يتم االعتراف بالمصاريف واالصول بعد خصم ضريبة المبيعات باست ناء: ●

بيعات علط األصول المشترا  او الخدمات وتكون رير مقبولة من قبل دائرة ضريبة  عندما يتم تكبد ضريبة الم -

الدخل والمبيعات، وفي هذ  الحالة يتم االعتراف بضريبة المبيعات كجزء من تكلفة االستحواذ علط االصل او  

 كجزء من المصاريف المتكبدة وحي ما يكون مالئم. 

مبلغ  ضريبة المبيعات الذي سيتم استعادته او دفعه لدائرة الضريبة و تقيد  يتم تسجيل الذمم المدينة والدائنة شاملة ل -

 جزء من الذمم المدينة او الدائنة في المركز المالي. 

 العمالت االجنبية  -ه

 المعامالت واالرصدة بالعمالت االجنبية  ▪

 ار الصرف في تاريخ العمليات.المعامالت بالعمالت االجنبية يتم ترجمتها الط العملة الوظيفية للشركة باستخدام اسع ●

يتم تحويل الموجودات والمتلوبات المالية بالعمالت االجنبية الط العملة الوظيفية باستخدام سعر الصرف بتاريخ اعداد  ●

 التقارير المالية.  

التي تم  ● النقدية في قائمة االرباح والخسائر فيما عدا تلك البنود  البنود  الناجمة عن ترجمة  يتم االعتراف بالفروقات 

 لتحوت والتي سيتم االعتراف بها في الدخل الشامل االخر. استخدامها كجزء من ا

البنود رير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية بالعملة االجنبية يتم تحويلها باستخدام اسعار الصرف في تاريخ المعامالت.   ●

الصرف في تاريخ تحديد قيمتها  البنود رير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بالعملة االجنبية يتم تحويلها باستخدام اسعار 

العادلة. االرباح او الخسائر الناجمة عن ترجمة البنود رير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة تعامل جنبا الط جنم م   

 االعتراف بالمكاسم او الخسائر في التغير في القيمة العادلة للبند. 

 االصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع -و

تصنف االصول رير المتداولة بينها محتفظ بها للبي  اذا كان من المحتمل استرداد قيمتها من خالل عملية بيعها وليو   ●

 من خالل االستمرار في استخدامها.

يتم االعتراف بهذ  االصول بالقيمة المسجلة او القيمة العادلة متروحا منها كلفة اتمام البي  ايهما اقل وخسائر تدني   ●

صنيف المبدأي كيصل رير متداول محتفظ به للبي  والمكاسم والخسائر الناتجة عن القياو يتم االعتراف بها  عند الت

 في قائمة االرباح والخسائر. 

عندما يتم تصنيف االصول رير الملموسة والممتلكات والمعدات كيصول محتفظ بها للبي  فانه ال يتم استهالكها او  ●

م تريقة حقوق الملكية في المحاسبة عن االست مارات المستخدم فيها تريقة حقوق  اتفاءها ويتم التوقف عن استخدا

 الملكية. 

 يتم عرض االصول المحتفظ بها للبي  بشكل منفصل ضمن االصول المتداولة في قائمة المركز المالي.   ●
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 شركة فيالدلفيا لصناعة االدوية )م.ع( 

 ايضاحات حول القوائم المالية 

 توزيعات االرباح  -ز

تقوم الشركة باالعتراف بالتزام مقابل االرباح الموزعة فقت عندما يتم المصادقة علط قرار توزي  االرباح وان قرار توزيعها 

الهيئة العامة عليها.   لم يعد تحت سيترة الشركة. ووفقا لقانون الشركات االردني فان قرار توزيعات االرباح يتم بعد مصادقة

 اما المتبقي من االرباح رير الموزعة فيتم االعتراف بها مباشرة في حقوق الملكية.

 الممتلكات والمصانع والمعدات   -ح

تقاو عناصر الممتلكات والمصان  والمعدات بالتكلفة والتي تشمل جمي  التكاليف التي تم تكبدها لوض  االصل في  ●

اجزا تكلفة  التشغيل  المقصود حالة  لالستخدام  جاهزاّ  يصبح  بحيال  الط  باالضافة  االقتراض  وتكاليف  االصل  من  ء 

 باالضافة الط تكاليف االقتراض الموهلة للرسملة متروحا منها االستهالك المتراكم واي خسائر تدني في القيمة. 

كان هناك عمر انتاجي مختلف لجزء هام من احد عناصر الممتلكات والمصان  والمعدات فانه يتم اعتبار  عنصر    اذا ●

 منفصل من الممتلكات والمصان  والمعدات. 

يتم االعتراف بالمكاسم والخسائر الناتجة عن استبعاد احد عناصر الممتلكات والمصان  والمعدات في قائمة االرباح   ●

 او الخسائر 

صاريف الالحقة يتم رسملتها فقت اذا كان من المتوق  تدفق المناف  االقتصادية المستقبلية المرتبتة بها الط الشركة الم ●

 وجمي  مصاريف االصالح والصيانة االخرى يتم االعتراف في قائمة االرباح او الخسائر عندما يتم تكبدها. 

فترة   ● نهاية  في  المتبقية  القيمة  منها  والمعدات متروحا  والمصان   الممتلكات  تكلفة  لتخفيض  االستهالك  احتسام  يتم 

حياتها األنتاجية وباستخدام تريقة القست ال ابت علط مدى عمرها االنتاجي وبشكل عام يتم االعتراف في االستهالك 

 في قائمة االرباح اوالخسائر. 

ة ترق االستهالك والعمر االنتاجي والقيم المتبقية للممتلكات والمعدات في تاريخ اعداد البيانات  تقوم الشركة بمراجع ●

 المالية وتقوم باجراء التعديالت اذا لزم االمر. 

 عقود االيجار -ط

 المستأجر 

علط عقود االيجار التي تنقل كليا او جزئيا الحق في السيترة   16التقارير المالية رقم    يتبق المعيار الدولي العداد ▪

علط استخدام اصل محدد لمدة زمنية محددة مقابل بدل محدد. وتتم بموجم هذا المعيار رسملة كافة عقود االيجار 

االجل  قصيرة  االيجار  عقود  ذلك  من  ويست نط  مقابلها  والتزامات  باصول  القيمة   واالعتراف  ذات  االيجار  وعقود 

ال ابت او اي اساو  القست  اما بتريقة  العقود كمصروف  المرتبتة بتلك  ا بات دفعات االيجار  المنخفضة حيال يتم 

 منتظم اخر.

 يجم علط المستيجر في تاريخ بداية العقد ا بات اصل مقابل حق االستخدام والتزام عقد االيجار. ▪

 مستيجر قياو اصل حق االستخدام بالتكلفة والتي تتضمن:في تاريخ بداية العقد يجم علط ال ▪

 مبلغ القياو االولي اللتزام عقد االيجار. -

 اي دفعات لعقد االيجار تمت في او قبل تاريخ بداية عقد االيجار ناقصاً اي حوافز ايجار مستلمة. -

 اي تكاليف مباشرة اولية متكبدة بواستة المستيجر.  -

المستيجر في تفكيك وازالة االصل محل العقد، واعادة الموق  الذي يوجد فيه    تقدير للتكاليف التي سيتكبدها -

 االصل الط الحالة االصلية او اعادة االصل نفسه الط الحالة المتلوبة وفقا الحكام وشروت عقد االيجار. 
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 شركة فيالدلفيا لصناعة االدوية )م.ع( 

 ايضاحات حول القوائم المالية 

 

يجم علط المستيجر في تاريخ بداية عقد االيجار قياو التزام عقد االيجار بالقيمة الحالية لدفعات االيجار رير المدفوعة   ▪

في ذلك التاريخ ويجم خصم دفعات االيجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد االيجار اذا كان يمكن تحديد ذلك  

ت االمكان  في  يكن  لم  واذا  بسهولة.  االقتراض المعدل  معدل  المستيجر  يستخدم  ان  فيجم  المعدل بسهولة  ذلك  حديد 

 االضافي للمستيجر. 

 يتم استهالك اصل حق االستخدام علط مدى الفترة االقصر بين كل من مدة العقد والعمر االنتاجي لالصل المحدد. ▪

لمنشية تتوق  ممارسة خيار الشراء، اذا كان عقد االيجار ينقل ملكية االصل االساسي او تكلفة حق االستخدام تعكو ان ا ▪

عقد   بدء  تاريخ  في  االستهالك  ويبدأ  االساسي  لالصل  االنتاجي  العمر  مدى  علط  االستخدام  قيمة  استهالك  يتم  فانه 

 االيجار.

لتحديد ما اذا كانت قيمة حق االستخدام قد تدنت وتحسم اي    36تقوم المنشية بتتبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم   ▪

 دني في القيمة المحددة. خسارة ت

 المؤجر  

 يجم علط الموجر تصنيف كل عقد من عقود ايجاراته اما علط أنه عقد ايجار تشغيلي او انه عقد ايجار تمويلي.  ▪

كان يحول بصورة جوهرية كافة المخاتر والمناف  العائدة لملكية   يصنف عقد االيجار علط انه عقد ايجار تمويلي اذا ▪

االصل محل العقد. ويتم تصنيف عقد االيجار علط انه عقد ايجار تشغيلي اذا كان ال يحول بصورة جوهرية ما يقارم  

 كافة المخاتر والمناف  العائدة لملكية االصل محل العقد.

جر ا بات االصول المحتفظ بها بموجم عقد ايجار تمويلي في قائمة المركز في تاريخ بداية عقد االيجار يجم علط المو ▪

 المالي وعرضها علط انها مبالغ مستحقة التحصيل بمبلغ مساوي لصافي االست مار في عقد االيجار.

ابت  يجم علط الموجر ا بات دفعات عقود االيجار من عقود االيجارات التشغيلية علط انها دخل اما بتريقة القست ال  ▪

او اي اساو منتظم اخر. ويجم علط الموجر تتبيق اساو منتظم اخر اذا كان ذلك االساو اك ر تعبير عن النمت 

 الذي تتناقص فيه الفوائد من استخدام االصل محل العقد

 تكاليف االقتراض -ي

يلة بشكل جوهري  مصاريف االقتراض المنسوبة مباشرة الط استمالك او انشاء او انتاج اصل يحتاج فترة زمنية تو ●

 ليصبح جاهز لألستخدام او للبي  يتم رسملتها كجزء من تكلفة االصل.  

 تكاليف االقتراض االخرى يتم االعتراف بها  كمصروفات في الفترة التي يتم تكبدها فيها.  ●

الالزمة   تتكون مصاريف االقتراض من الفائدة والمصاريف االخرى التي تتكبدها الشركة والمرتبتة باقتراض االموال  ●

 لألصل.

 االصول غير الملموسة -ك

 االصول رير الملموسة التي تم االستحواذ عليها بشكل منفصل تقاو مبدئيا بالتكلفة.  ●

كلفة االصول رير الملموسة التي تم الحصول عليها من دمت االعمال تم ل قيمتها العادلة بتاريخ االستمالك. الحقا   ●

المتراكم واي خسائر  بالكلفة متروحا منها االتفاء  الملموسة  يتم االعتراف باالصول رير  فانه  المبدأي  لالعتراف 

 متراكمة للتدني.

يا ال يتم رسملتها )باست ناء كلف التتوير المرسملة( ويتم تسجيل كافة المصاريف االصول رير الملموسة المولدة داخل ●

 المتكبدة في الفترة التي تم تكبدها فيها.
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 ايضاحات حول القوائم المالية 

 محدد المدة.  تقوم المنشية بتقيم العمر االنتاجي لألصل رير الملموو علط انه محدد او رير ●

االصول رير الملموسة ذات العمر المحدد يتم اتفاءها علط مدى عمرها االنتاجي ويتم قياو اي خسائر للتدني في   ●

 قيمتها عند وجود اي موشرات في ذلك التدني.

لط فترة االتفاء وتريقة االتفاء المستخدمة في االصول رير الملموسة ذات العمر االنتاجي المحدد يتم مراجعتها ع ●

االقل في نهاية فترة اعداد التقارير المالية. التغيرات المتوقعة في العمر االنتاجي او نمت االستهالك للمناف  االقتصادية 

المحاسبية.  التقديرات  في  تغيرات  اعتبارها  ويتم  مالئما  هو  كما  االتفاء  وتريقة  فترة  علط  عكسها  يتم  المستقبلية 

ة ذات العمر المحدد يتم االعتراف بها في قائمة االرباح والخسائر ضمن مصاريف االتفاء لالصول رير الملموس

 المصاريف التي تتالئم م  وظيفة االصول رير الملموسة . 

ال يتم اتفاء االصول رير الملموسة ذات العمر االنتاجي رير المحدد ويتم اخضاعها بشكل سنوي الختبار التدني اما  ●

ولدة للنقد. تقديرات العمر االنتاجي رير المحدد يتم مراجعتها بشكل سنوي  بشكل منفصل او كجزء من الوحدات الم

للتحقق من ان عمرها االنتاجي ما زال رير قابل للتحديد وخالفا لذلك يتم تغيير العمر االنتاجي ليصبح محددا وبي ر  

 مستقبلي.

 مصاريف البحث والتطوير 

 االرباح او الخسائر عندما يتم تكبدها. يتم االعتراف بمصاريف البحال في قائمة  ●

 مصاريف التتوير ترسمل فقت اذا كان من الممكن ان تحدد الشركة ما يلي: ●

 الجدوى الفنية الكمال االصل رير الملموو حيال يصبح متوفر لالستعمال او البي . -

 نيتها وقدرتها علط اكمال االصل رير الملموو الستعماله او بيعه. -

 االصل رير الملموو مناف  اقتصادية مستقبلية كيف سيولد  -

 توفر الموارد الكمال تتوير االصل  -

 القدرة علط قياو النفقات الالزمة لتتوير االصل بشكل مو وق. -

الحقا لالعتراف المبدأي يتم قياو مصاريف التتوير بالكلفة متروحا منها االتفاء المتراكم واي خسائر تدني متراكمة   ●

اتفاء االصل عندما تنتهي عملية تتوير  ويتم اتفاء  علط عمر  المتوق . يتم االعتراف بمصاريف  في القيمة. ويبدأ  

 االتفاء كجزء من تكلفة المبيعات وخالل فترة تتوير االصل يتم اختبار  بشكل سنوي فيما اذا تعرض الط تدني القيمة. 

 االعتراف المبدأي والقياس الالحق  –االدوات الماليه  -ل

 لمالية هي اي عقد ينتت عنه اصول مالية لمنشي  مقابل التزام مالي او اداة حقوق ملكية لمنشية اخرى. االداة ا 

 الموجودات المالية   .1

يتم تصنيف الموجودات المالية مبدئيا وبالقياو الالحق  الط موجودات مالية بالتكلفة المتفي ، بالقيمة العادلة من خالل   ●

عادلة من خالل االرباح او الخسائر. ان تصنيف الموجودات المالية المبدأي يعتمد علط الدخل الشامل االخر و بالقيمة ال 

 خصائص التدفق النقدي لألصل المالية و نموذج اعمال المنشية ألدارة االصول المالية. 

عتي الحق حتط يتم تصنيف وقياو االصل المالي بالتكلفة او بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر فيجم ان ي ●

المبلغ االساسي رير   بالمبلغ االساسي والفائدة علط رصيد  المتعلقة  بالدفعات  المرتبتة حصريا  النقدية  التدفقات  في 

 المسدد. 
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 شركة فيالدلفيا لصناعة االدوية )م.ع( 

 ايضاحات حول القوائم المالية

 لغرض القياو الالحق فان الموجودات المالية تصنف كالتالي: ●

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة  -

يتم قياو الموجودات المالية بالتكلفة المتفي  الحقا باستخدام سعر الفائدة الفعال ويتم اجراء اختبار التدني لهذ  الموجودات. ويتم 

تعديل او  االصل  استبعاد  يتم  عندما  الخسائر  او  االرباح  قائمة  في  الناتجة  الخسائر  او  باالرباح  قيمته. االعتراف  تدني  او  ه 

 الموجودات المالية بالتكلفة المتفية تشمل الذمم المدينة التجارية .

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر -

والحقا يتم    يتم قياو الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر مبدئيا بالتكلفة باألضافة الط كلفة العملية

قياسها بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بتغيرات القيمة العادلة في الدخل الشامل االخر. يتم االعتراف بالتوزيعات الناجمة عنها 

كدخل اخر في قائمة االرباح والخسائر عندما يصبح هناك حقا لشركة باستالمها. اداوات الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من 

 الشامل االخر ال يتم اخضاعها الختبار تدني القيمة. خالل الدخل

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر  -

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر تشمل الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة، والموجودات 

من خالل ارباح والخسائر والموجودات المالية التي تلزم الشركة بقياسها في القيمة العادلةالموجودات   المالية المعترف بها مبدئيا

المالية تصنف علط انها محتفظ بها للمتاجرة اذا تم الحصول عليها بهدف بيعها او اعادة شرائها في المستقبل القريم. الموجودات 

ائر تسجل في قائمة المركز المالي بقيمتها العادلة ويتم االعتراف بتغيرات القيمة المالية بالقيمة العادلة من خالل ارباح او خس

العادلة في قائمة االرباح او الخسائر. توزيعات االرباح علط االست مار في ادوات الملكية يتم االعتراف بها كدخل اخر في قائمة 

 االرباح او الخسائر عندما ي بت حق الشركة في استالمها.  

 الموجودات المالية تدني  -

االصول المالية رير االمعترف بها بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر، يتم تقييمها بتاريخ اعداد القوائم المالية لتحديد  

فيما اذا كان هناك اي ادله موضوعية علط تدني قيمتها م ل الموشرات حول اعالن االفالو من قبل ترف مدين او اختفاء 

 شت لالصل المالي بسبم وجود صعوبات مالية. السوق الن

 . المطلوبات المالية 2

والقروض  ● والخسائر  االرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  التزامات  الط  مبدئيا  المالية  االلتزامات  تصنيف  يتم 

 وااللتزامات المالية االخرى.

، وفي حالة القروض وااللتزامات المالية االخرى تسجل جمي  االلتزامات المالية يتم االعتراف بها مبدأيا بالقيمة العادلة ●

 بقيمتها الصافية بعد خصم تكاليف العمليات المباشرة. 

 تشمل االلتزامات المالية للشركة الذمم الدائنة التجارية ، القروض بما فيها التسهيالت البنكية . ●

العتراف بها الحقا بتكلفتها المتفي  باستخدام سعر  القياو االحق لأللتزامات المالية يعتمد علط تصنيفها. القروض يتم ا ●

الفائدة الفعال. يتم االعتراف باالرباح والخسائر في قائمة االرباح او الخسائر في قائمة االرباح والخسائر عندما يتم  

 استبعاد االلتزام المالي وباستخدام سعر الفائدة الفعال المستخدم في االتفاء.

يتم احتسام التكلفة المتفية بعد اخذ  الخصم او العالوة او العموالت او الكلف التي تعتبر جزءا من الفائدة الفعالة بعين   ●

 االعتراف. سعر الفائدة الفعال المستخدم في االتفاء يتم دمجه الط كلف التمويل في قائمة االرباح او الخسائر.
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 ايضاحات حول القوائم المالية

 البضاعة   -م 

 يتم تقييم البضاعة بالتكلفة او صافي القيمة القابلة للتحقق ايهما اقل. ●

تشؤمل تكلفة البضؤاعة كافة تكاليف الشؤراء وتكاليف التحويل والتكاليف األخرى المتكبدة في سؤبيل جلبه و وضؤعه في  ●

 راض.حالته ومكانه الحاليين  باست ناء تكاليف االقت

القيمة القابلة للتحقق هي السؤؤؤؤعر المقدر للبي  متروحا منه التكاليف المقدرة لالكمال والتكاليف الضؤؤؤؤرورية المقدرة  ●

 التمام عملية البي .

 خسائر التدني لألصول غير المالية -ن 

تقوم المنشية بتاريخ اعداد القوائم المالية بمراجعة القيم المسجلة بيصولها الغير متداولة تحديد فيما اذا كان هناك اي   ●

موشرات حول تدني قيمتها. اذا وجدت موشرات حول تدني القيمة خالل االختبار السنوي فيجم ان تقوم الشركة بتقدير 

القابلة لالسترداد هي كلفة االصل او الوحدة المولدة للنقد ناقص تكاليف االستبعاد  القيمة القابلة لالسترداد لألصل. القيمة  

وقيمة استخدام االصل ايهما اعلط.يتم تحديد القيمة القابلة للتحقق بشكل منفصل لكل اصل اال اذا كانت قدرة االصل  

ى. اذا زادت القيمة المرحلة  علط توليد النقد تعتمد بشكل كبير علط اصول اخرى او مجموعات من االصول االخر

للتحقق فيجم االعتراف بخسائر تدني وتخفيض قيمة االصل الط  القابلة  القيمة  للنقد عن  المولدة  لالصل او الوحدة 

 القابلة للتحقق.

عند قياو قيمة استخدام االصل يتم استخدام معامل الخصم بعد الضريبة والذي يعكو تقديرات السوق الجارية والذي  ●

 ديرات السوق الجارية والذي يعكو القيمة الزمنية للنقود باالضافة الط النقود المرتبتة باالصل. يعكو تق

فيما عدا الشهرة فان خسائر التدني المعترف فيها مسبقا يمكن استردادها اذا كان هناك تغيرات في الفرضيات التي  ●

المرحل بسبم عكو خسارة القيمة عن المبلغ المرحل  استخدمت لتحديد القيمة العادلة للتحقق.  يجم ان ال يزيد المبلغ  

الذي كان سيحدد متروحا منه االتفاء او االستهالك لو انه لم يتم االعتراف بيية خسارة في انخفاض قيمة االصل في 

السنوات السابقة. اي عكو في قيمة التدني يجم االعتراف به في قائمة االرباح او الخسائر اال اذا كان تسجيل هذا  

   االصل بمبلغ معاد تقييمه وفي هذ  الحالة يتم التعامل م  عكو قيمة االنخفاض باعتبارها زيادة في اعادة التقييم.

 النقد والنقد المعادل  - س

يتكون النقد والنقد المعادل في قائمة المركز المالي من النقد لدى البنوك وفي الصناديق وبنود النقد المعادل التي تستحق خالل 

  ال ة اشهر او اقل وال تكون معرضة لخسائر مهمة في القيمة. 

 المخصصات   -ع

ي( علط الشركة نتيجة احداال سابقة  يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون هناك التزام حالي )قانوني او استناج ●

ومن المحتمل ان تقوم المنشية بتحمل هذا االلتزام والذي يتتلم تدفق صادر للموارد ويمكن عمل تقدير مو وق به  

 لمبلغ االلتزام. 

القيمة التي يتم االعتراف بها كمخصص تم ل أفضل التقديرات لاللتزامات التي من الممكن أن تتحملها المنشية في  ●

 يخ التقرير م  األخذ بعين االعتبار المخاتر وعدم التيقن المرتبت بااللتزام.تار

 المصاريف المتعلقة بالمخصصات بتم االعتراف بها بقائمة االرباح او الخسائر.  ●

اذا هناك تي ير هام للقيمة الزمنية للنقود يجم ان يتم تسجيل المخصصات بالقيمة المخصومة باستخدام معامل الخصم  ●

 ضريبة والذي يعكو وحي ما يكون مالئما المخاتر المرتبتة بااللتزام.بعد ال
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 شركة فيالدلفيا لصناعة االدوية )م.ع( 

 ايضاحات حول القوائم المالية 

 منافع الموظفين  -ف

الخدمة التي يقدمها الموظفون ويتم االعتراف بالتزام للقيمة المتوق    مناف  الموظفين هي مصاريف التي تتحملها المنشية مقابل

ان تتكبدها الشركة اذا كان هناك اي التزام قانوني حالي او استنتاجي علط الشركة لدف  هذ  المبالغ مقابل الخدمات التي قدمها 

 الموظفين ويكون االلتزام قابل للتقدير 

 المعلومات االخرى.  -4

 االحداث بعد فترة اعداد التقارير   -4.1

االحداال بعد فترة اعداد التقرير هي تلك االحداال المرروبة او رير المرروبة التي تق  بين فترة اعداد التقرير وتاريخ المصادقة 

 علط اصدار بيانات المالية وهناك نوعين من احداال بعد فترة اعداد التقارير :

دليال في الظروف التي سادت بفترة اعداد تقرير وتعتبر احداال معدلة وعليه يجم ان تقوم تلك االحداال التي توفر   ●

 المنشؤية باالعتراف بي ر هذ  االحداال بتاريخ اعداد القوائم المالية.

تلك االحداال التي تشير الط ظروف نشيت بعد فترة اعداد التقرير وتعتبر احداال رير معدلة وعليه ال تقوم المنشية   ●

 باالعتراف بي ر هذ  االحداال في تاريخ اعداد القوائم المالية م  وجوم االفصاح عنها.  

 االلتزامات المحتملة  -4.2

جم عن احداال سابقة وسيتم تيكيد وجودها فقت بوقوع او عدم وقوع حدال االلتزامات المحتملة هي االلتزامات التي يمكن تن

مستقبلي رير موكد وليو ضمن سيترة الشركة  وال يتم االعتراف به في السجالت النه ليو من المحتمل تدفق صادر للمناف  

 االقتصادية لتسديد االلتزام  وال يمكن قياو مبلغ االلتزام بصورة مو وقة.   

 مات المحتملة التي قد تتكبدها الشركة فيما يلي:تتم ل االلتز

 دينار أردني  264,824 كفاالت بنكية )بالصافي(

  

 إستخدام األحكام والتقديرات -4.3

بعض التقديرات المحاسبية والتي نادرا ما تتتابق م  النتائت الحقيقية.    ان اعداد البيانات المالية يتتلم القيام باجراء ●

 كما ان االدارة تحتاج الط القيام لبعض االحكام عند تتبيق السياسات المحاسبية 

يتم اعادة تقييم التقديرات واالحكام بشكل مستمر وتعتمد الخبرة االدارة وعوامل اخرى تشمل توقعات المستقبلية التي  ●

 قد يكون لها ا ر مالي علط المنشية والتي يمكن تقديرها بشكل معقول في ظل الظروف المحيتة. 

 اهم التقديرات واالحكام التي قامت بها االدارة: ●

 (  12) ايضاح  الضرائم تقدير مصروف ومخصص -1

 ( 9تقدير العمر االنتاجي للممتلكات والمعدات ومصروف االستهالك السنوي ) ايضاح  -2

 قامت الشركة باجراء فحص تدني  للذمم المدينة التجارية وحسم تقديراتها فإن مخصص التدني تم اخذ  بصورة كافية.  -3

 ( 10تقدير اتفاء الموجودات رير الملموسة السنوي ) ايضاح  -4
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 ادارة المخاطر المالية  -4.4

مختلفة من المخاتر المالية ويقوم مجلو االدارة وادارة الشركة بمراقبة هذ  المخاتر وتحمل   قد تتعرض الشركة النواع 

لتحديد وتحليل   المخاتر  ادارة  يتم وض  سياسات  الشركة.  ادارة مخاتر  اتار  المسوولية حول تصميم  ومراقبة  كامل 

قبة هذ  المخاتر لكي ال يتم تجاوز الحدود المخاتر التي قد تواجهها الشركة وتحديد حدودها وترق السيتر  عليها ومرا

المسموح بها. يتم مراجعة سياسات ونظام ادارة المخاتر بشكل منتظم ليتم عكو التغيرات في ظروف السوق ونشاتات  

 المنشية بشكل صحيح. 

وبناء بيئة رقابية  ان المنشية ومن خالل التدريم ومعايير االدارة واالجراءات الموضوعة تهدف الط المحافظة علط االلتزام  

 والتي يفهم من خاللها الموظفين القواعد وااللتزامات بشكل واضح

 تتعرض الشركة للمخاتر التالية   يمكن ان

 مخاطر السوق  - أ

السوقية   تم ل مخاتر السوق مخاتر التذبذم في القيمة العادلة  لتدفقات النقدية لالدوات المالية بسبم التقلبات في ااسعار

 وتتضمن المخاتر انواع منها  : 

 مخاتر سعر الفائدة  •

تتم ل في مخاتر التذبذم في القيمة العادلة للتدفقات النقدية لالدوات المالية بسبم التغيرات في اسعار الفائدة السوقية. تتعرض 

الفائدة السوقية بشكل اساسي نتيجة االلتزامات تويل التغير في اسعار  ة االجل والمرتبتة بيسعار فائدة رير المنشية لمخاتر 

  ابتة. 

 الحصول علط تسهيالت ائتمانية جارية وقصيرة األجل وبعمالت مختلفة.   تقوم الشركة بادارة مخاتر سعر الفائدة عن تريق 

 مخاتر العملة االجنبية  •

النقدية بسبم ا للتدفقات  العادلة  القيمة  التذبذم في  العملة االجنبية مخاتر  لتغيرات في اسعار صرف العمالت. تم ل مخاتر 

تتعرض الشركة لمخاتر العملة بشكل رئيسي من النشاتات التشغيلية عندما يكون لديها ايرادات او مصاريف بالعملة االجنبية 

 او است مارات اجنبية. 

هي الدوالر االمريكي تقوم الشركة بادارة مخاتر العملة االجنبية عن تريق حصر التعامل قدر االمكان بعملة واحدة رئيسية و

 أو استخدام عقود التحوت في حالة وجود عمالت أخرى م ل اليورو وبمبالغ كبيرة ان لزم األمر.

 مخاتر سعر السوق •

تتعرض است مارات الشركة في ادوات حقوق الملكية الط مخاتر سعر السوق التي تنشي من عدم التيكد من القيمة المستقبلية 

 بها.  لألوراق المالية المست مر

 المخاطر االئتمانية   - ب

المخاتر االئتمانية تتم ل في عدم تسديد االتراف المقابلة اللتزاماتها والمتعلقة باالدوات المالية وعقود العمالء مما قد يودي 

 الط تعرض الشركة الط الخسائر المالية. 

لذمم التجارية( و نشاتاتها االخرى بما فيها تتعرض الشركة لمخاتر االئتمان الناشئة عن نشاتاتها التشغيلية ) بشكل اساسي ا

 ودائعها لدى البنوك.

 تم ل القيمة الدفترية لالصول المالية الواردة في قائمة المركز المالي الحد االقصط للتعرض الط مخاتر االئتمان. 

من المخاتر االئتمانية للذمم المدينة من خالل التعامل باعتمادات مستندية معززة أو الدف  المسبق للعمالء   تقوم الشركة  بالحد

 17                                                            الجدد.
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 مخاطر السيولة   -ج

هي المخاتر الناجمة عن احتمالية عدم تمكن الشركة من تحصيل اموالها للوفاء بالتزاماتها عند تواريخ  استحقاقها. كما قد تنتت 

عن عدم القدرة عن بي  اصل مالي بسرعة بمبلغ يقارم قيمته العادلة. وتتم ل االلتزامات المالية في نهاية فترة التقرير في الذمم 

 ائنة التجارية والمستحقات االخرى الواردة في قائمة المركز المالي. الد

تقوم الشركة بادارة مخاتر السيولة عن تريق تنوي  خياراتها في هذا الشين م ل العمل علط تيخير سداد االلتزامات لجعل فترة 

الزمة لتسري  تحصيل االيرادات من خالل سداد الدائنين مقاربة لفترة تحصيل المدينين ، كما تقوم الشركة ببذل المجهودات ال

خصم االعتمادات المستندية وتحصيلها بالسرعة المتلوبة . باالضافة الط حصول الشركة علط التمويل المتلوم من البنوك 

 التجارية لتمويل مشترياتها الخارجية .

 نقد ونقد معادل -5

 2021 

 دينار اردني

 2020 

 دينار اردني 

 1,743  7,742 الصندوق العام

 1,585,000  1,640,000 شيكات في الصندوق 

 14,180  14,180 دوالر  –البنك العربي 

 1,102  33 دينار –بنك المال االردني 

 639  390 دوالر –البنك االست ماري 

 35  35 دوالر –مصرف الراجحي 

 -  223 دينار -بنك صفوة االسالمي

 1,602,699  1,662,603 المجموع

 

 ذمم مدينة تجارية   –6

 2021 

 دينار اردني

 2020 

 دينار اردني 

 3,647,074  3,056,744 ذمم مدينة محلية  

 5,029,272  3,675,233 ذمم مدينة خارجية  

 (20,971)  (30,971) مخصص تدني ذمم مدينة

 8,655,375  6,701,006 المجموع
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 بضاعة و مستودعات – 7

 2021 

 دينار اردني

 2020 

 دينار اردني 

 1,596,018  1,288,716 مواد خام و تعبئة وتغليف

 272,076  236,580 بضاعة تامة الصن 

 75,486  75,179 مستودع قت  الغيار والمواد المستهلكة

 47,549  57,539 بضاعة تحت التشغيلمستودع  

 1,991,129  1,658,014 المجموع

 

 أرصدة مدينة أخرى – 8

 2021 

 دينار اردني

 2020 

 دينار اردني 

 148,862  108,243 مصاريف مدفوعة مقدما 

 5,716  5,716 تيمينات مستردة 

 26,628  21,455 تيمينات كفاالت 

 733  733 أمانات ضريبة الدخل 

 11,458  73,698 ذمم موظفين 

 6,577  5,298 ذمم اخرى

 199,974  215,143 المجموع
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 شركة فيالدلفيا لصناعة االدوية )م.ع( 

 ايضاحات حول القوائم المالية

 )بالصافي( ممتلكات ومصانع ومعدات -9

 المجموع   اثاث وديكورات   ماكنات ومعدات واجهزة وسيارات   مباني    أراضي  2021

           التكلفة

 4,992,826  239,189  3,056,065  1,572,707  124,865  2020كانون ال اني  1في 

 139,131  289  130,692  8,150  -  اضافات

 5,131,957  239,478  3,186,757  1,580,857  124,865  2020كانون االول  31في 

 204,334  -  199,101  5,233  -  اضافات

 (41,685)  -  (41,685)  -  -  )استبعادات(

 5,294,606  239,478  3,344,173  1,586,090  124,865  2021كانون االول  31في 

           استهالكات  

 2,455,817  151,240  1,800,758  503,819  -  2020كانون ال اني  1في 

 292,963  13,502  231,724  47,737  -  اضافات

 2,748,780  164,742  2,032,482  551,556  -  2020كانون االول  31في 

 160,128  3,277  144,991  11,860  -  اضافات

 (3,126)  -  (3,126)  -  -  )استبعادات(

 2,905,782  168,019  2,174,347  563,416  -  2021كانون االول  31في 

         -  صافي القيمة الدفترية

 2,383,177  74,736  1,154,275  1,029,301  124,865  2020كانون االول  31في 

 2,388,824  71,459  1,169,826  1,022,674  124,865  2021كانون االول  31في 
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 شركة فيالدلفيا لصناعة االدوية )م.ع( 

 ايضاحات حول القوائم المالية 

 

 موجودات غير مملوسة – 10

 2021 البيــان

 دينار اردني

 2020 

 دينار اردني

    التكلفة 

 271,876  285,564 01/01/2021رصيد 

 13,688  2,492,003 اضافات

 285,564  2,777,567 31/12/2021رصيد 

    االطفاء المتراكم  

 208,123  238,696 01/01/2021رصيد 

 30,573  96,065 اضافات

 238,696  334,761 31/12/2021رصيد 

 46,868  2,442,806 صافي القيمة الدفترية  

 .دوية و مستحضرات(ا (يم ل مبلغ الموجودات رير الملموسة ما تم تكبد  من تكاليف تتوير منتجات الشركة  -

الدولية للتحقق من عدم تعرضها   وتقوم الشركة بدراسة موجوداتها رير الملموسه بشكل سنوي وفقا لمعايير اعداد التقارير الماليه 

 ألي خسائر تدني في قيمتها. 

  بنوك دائنة – 11

 2021 

 دينار اردني

 2020 

 دينار اردني

 212,959  1,289 دوالر –بنك المال 

 2,393  7,621 دينار–البنك العربي 

 184,441  373,025 دوالر–البنك العربي 

 410  - دوالر –بنك االتحاد 

 15,232  10 دوالر -البنك االست ماري 

 615,583  712,052 دوالر -بنك صفوة االسالمي  

 410,287  188,347 دينار -البنك العربي االسالمي الدولي 

 205,743  169,929 دوالر -البنك العربي االسالمي الدولي 

 1,647,048  1,452,273 المجموع  
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 فيالدلفيا لصناعة االدوية )م.ع( شركة 

 ايضاحات حول القوائم المالية 

 التسهيالت البنكية   سقوف -

 2021 
 دينار اردني

 2020 
 دينار اردني

 709,000  709,000 دوالر –بنك المال 

 300,000  300,000 جاري دينار –البنك العربي 

 850,800  850,800 جاري دوالر –البنك العربي 

 709,000  - دوالر –االتحاد بنك 

 1,063,500  709,000 دوالر -بنك صفوة االسالمي  

 650,000  650,000 دينار–البنك العربي االسالمي 

 283,600  283,600 دوالر–البنك العربي االسالمي 

 4,565,900  3,502,400 المجموع

   %(. 4( بياختهلف  يامى  ي  صاىبال   %7.5 صاى  ص  يألفل     يتغ   ى  يا صئى  ألت  ياختهلف  يامى  ي -
 ان الغاية من التسهيالت الممنوحة للشركة هي شراء مواد اولية ومشتريات ولتسديد التزامات ودفعات للشركة.   -

 الضرائب -12

 مخصص ضريبة الدخل    -

 2021 
 اردنيدينار 

 2020 
 دينار اردني 

 129,299  5,748 كانون ال اني  1كما في الرصيد 

 23,341  78,713 مصروف ضريبة الدخل 

 (146,892)  (14,494) ضريبة الدخل المدفوعة  

 5,748  69,967 كانون االول  31كما في الرصيد 

 

 مخصص ضريبة المساهمة الوطنية   -

 2021 

 دينار اردني

 2020 

 دينار اردني 

 14,295  1,667 كانون ال اني  1كما في الرصيد 

 1,667  4,926 مصروف ضريبة المساهمة الوتنية 

 (14,295)  (1,667) ضريبة المساهمة الوتنية المدفوعة 

 1,667  4,926 كانون االول  31كما في الرصيد 

 أرصدة دائنة أخرى –13

 2021 

 دينار اردني

 2020 

 اردني دينار 

 192,990  98,277 مصاريف مستحقة 

 9,874  6,348 أمانات ضريبة دخل  

 18,670  19,559 أمانات الضمان االجتماعي

 -  17,273 ذمم موظفين  

 288,073  98,458 امانات المساهمين 

 44,166  49,166 مكافية اعضاء مجلو االدارة 

 119,333  27,799 أمانات ضريبة المبيعات 

 673,106  316,880 المجموع  
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 شركة فيالدلفيا لصناعة االدوية )م.ع( 

 ايضاحات حول القوائم المالية

 

 المساهمينحقوق   –14

 رأس المال ●

كشركة ذات مسوولية محدودة وحولت الط شركة   05/07/1993بتاريخ    تيسست شركة فيالدلفيا لصناعة االدوية  وسجلت

( دينار أردني وقد قامت الشركة بزيادة رأو  1,200,000برأو مال وقدر  )  2006كانون ال اني    17مساهمة عامة بتاريخ  

قررت   26/04/2016دينار أردني. وبتاريخ    (5,000,000)ليصبح    2015كانون االول    31المال منذ هذا التاريخ حتط  

دينار أردني من خالل رسملة تلك   (2,500,000)الشركة بموجم اجتماع الهيئة العامة رير العادي زيادة راو المال بقيمة  

الشركة الزيا المال  راو  ليصبح  االختياري   االحتياتي  رصيد  من  المتبقي  المبلغ  وتغتية  المدورة  االرباح  رصيد  من  دة 

 دينار أردني  وتوزي  هذ  الزيادة كيسهم مجانية علط المساهمين كل بنسة مساهمته في راو المال .    (7,500,000)

 احتياطي اجباري  ●

% خالل هذ  السنة المالية السنوات السابقة  10ويله من األرباح السنوية قبل الضريبة بنسبة  يم ل مبلغ اإلحتياتي اإلجباري ماتم تح

 ( من قانون الشركات األردني وهو رير قابل للتوزي  علط المساهمين.186بموجم المادة رقم )

 احتياطي اختياري ●

% خالل السؤنوات السؤابقة بموجم  20ريبة بنسؤبة  قبل الضؤ يتم اقتتاعه من األرباح السؤنوية  يم ل مبلغ اإلحتياتي االختياري ما

( من قانون الشركات األردني ويستعمل في االرراض التي يقررها مجلو االدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه  187المادة رقم )

 كله او اي جزء منه كيرباح علط المساهمين اذا لم يستعمل في تلك االرراض. 

 األرباح المدورة: ●

 . والسنوات السابقة بعد اقتتاع الضرائم واالحتياتيات  2021يم ل هذا المبلغ األرباح المرحلة للسنة المالية          

   المبيعات –15

 2021 

 دينار اردني

 2020 

 دينار اردني 

 2,553,860  2,895,406 مبيعات محلية  

 5,101,406  3,705,815 مبيعات تصدير 

 7,655,266  6,601,221 المجموع  

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 



 

 

 

 شركة فيالدلفيا لصناعة االدوية )م.ع( 

 ايضاحات حول القوائم المالية

 

 المبيعاتتكلفة   – 16

 2021  ايضاح  البيــان

 دينار اردني

 2020 

 دينار اردني 

 3,026,993  2,559,401   تكلفة المواد المستخدمة في اإلنتاج

16-1 مصاريف صناعية    837,256  893,092 

 164,274  45,746   واتفاءات استهالكات

 4,084,359  3,442,403   تكلفة اإلنتاج 

 47,860  47,549   بضاعة تحت التشغيل اول المدة

 (47,549)  (57,539)   بضاعة تحت التشغيل آخر المدة

 4,084,670  3,432,413   البضاعة المعدة للبيع 

 385,319  272,065   المدةبضاعة جاهزة أول 

 (272,065)  (236,580)   بضاعة جاهزة اخر المدة

 4,197,924  3,467,898   المجموع  

 

 مصاريف صناعية    1-16

 2021 

 دينار اردني

 2020 

 دينار اردني 

 443,824  430,826 رواتم و أجور

 51,714  47,410 مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي

 67,621  63,243 ماء وكهرباء 

 43,360  12,936 صيانة و إصالحات

 24,078  22,791 مصاريف تحليل مستحضرات

 15,704  22,154 اجور عمال

 43,290  26,392 تيمين صحي

 21,605  31,395 اليل مخبريةرسوم تح

 45,242  47,851 لوازم مستهلكة

 27,419  35,790 محروقات

 -  645 تتويرتدريم و 

 7,934  8,349 مصاريف معالجة ميا 

 3,673  3,151 تنقالت

 3,590  3,850 مصاريف اتالف 

 2,609  3,109 تامين المصن 

 12,740  11,061 مصاريف معايرة

 19,384  18,006 وجبات تعام 

 4,036  4,589 قرتاسية و متبوعات

 5,332  6,004 نظافة

 49,937  37,704 متفرقة

 893,092  837,256 المجموع  
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 شركة فيالدلفيا لصناعة االدوية )م.ع( 

 ايضاحات حول القوائم المالية 

 

 مصاريف بيع و توزيع –17

 2021 

 دينار اردني

 2020 

 دينار اردني 

 255,620  282,618 رواتم و أجور

 26,590  26,259 مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي

 16,150  16,300 ايجارات

 10,374  10,243 مصاريف مكاتم  البي  و التوزي  

 22,433  19,715 عتاءات

 11,612  8,697 تيمين صحي

 158,762  195,482 دعاية واعالن 

 1,364,688  988,392 1-17مصاريف اسواق خارجية              

 42,188  37,619 متفرقة

 1,908,417  1,585,325  المجموع  

 

 مصاريف االسواق الخارجية –17-1

 2021 

 دينار اردني

 2020 

 دينار اردني 

 739,136  336,825 السوق السعودي

 96,946  113,951 السوق السوداني

 26,152  5,435 السوق العماني

 173,310  127,044 السوق الجزائري

 181,720  189,608 السوق العراقي

 47,343  75,761 الفلستينيالسوق 

 100,081  139,768 اسواق التصدير االخرى

 1,364,688  988,392  المجموع  
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 شركة فيالدلفيا لصناعة االدوية )م.ع( 

 ايضاحات حول القوائم المالية 

 مصاريف ادارية  – 18

 2021 

 دينار اردني

 2020 

 دينار اردني 

 354,944  356,920 رواتم واجور

 38,793  37,587 مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي

 27,672  32,500 ايجارات

 16,032  10,036 بريد وهاتف

 4,012  2,547 قرتاسية و متبوعات

 37,126  42,376 مصاريف باصات وسيارات الشركة

 18,536  17,406 امن وحراسة

 16,553  11,700 أتعام مهنية

 5,327  5,251 ضيافة و نظافة

 34,660  29,664 تيمين صحي

 21,171  19,002 رسوم ورخص

 57,460  46,718 مصاريف مكتم عمان

 16,610  15,211 مصاريف برمجيات

 132,522  115,362 استهالكات و اتفاءات

 34,091  41,520 متفرقة 

 91,000  10,000 ديون معدومة 

 906,509  793,800 المجموع  
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