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.
بسم هللا الرحمن الرحيم
تقرير مجلس اإلدارة الثامن عشر لعام 2021
حضرات السادة املساهمين الكرام،،،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
يسرنا أن نقدم تقريرنا السنوي الثامن عشر وفقا ملقتضيات ومتطلبات تعليمات إفصاح الشركات واملعايير املحاسبية ومعايير التدقيق
الصادرة عن هيئة األوراق املالية .
أوال:
أ -أنشطة الشركة الرئيسية:
صناعة املنتجات الصيدالنية والصحية وتقديم الدعم التقني للشركات الدوائية التي تعمل داخل اململكة أو خارجها.
ب – أماكن الشركة الجغر افية وعدد املوظفين في كل منها:
عنوان الشركة:
مجمع الرازي الصناعي  -أم العمد – شارع مأدبا الرئيس ي
ص.ب 151 .أم العمد  16197عمان .
هاتف 00962-6-4290744
ال توجد فروع للشركة داخل اململكة األردنية الهاشمية أو خارجها .
عدد املوظفين:
عدد موظفي اإلدارة  8موظفين .
ً
عدد موظفين دائرة الشؤون اإلدارية  22موظفا.
عدد موظفي دائرة املوارد البشرية  8موظفين
عدد موظفي الدائرة املالية  14موظفا ً
عدد موظفي دائرة التدقيق الداخلي  3موظفين .
عدد موظفي دائرة تكنولوجيا املعلومات  6موظفين
عدد موظفين قسم املساهمين  1موظف .
عدد موظفي دائرة التخطيط  5موظفين .
عدد موظفي دائرة الرقابة العامة  3موظفين .
عدد موظفي املصنع  +الهندسية  +املعايرة  159موظفا
ً
عدد موظفي دائرة التسويق  40موظفا .
عدد موظفين دائرة إدارة الطلبات و عمليات البيع  +دائرة تطويراألعمال 5موظفين
ً
عدد موظفي دائرة املشتريات  +املستودعات  +الدائرة اللوجستية  33موظفا
عدد موظفي الدوائر الفنية (توكيد الجودة  +رقابة الجودة  +البحث و التطوير +الشؤون التنظيمية  +دائرة التثبتية  +مختبر
ً
األحياء الدقيقة (  106موظفا .

عدد موظفي الشركة األردنية ألنتاج األدوية ( )413موظفا محلي.
عدد موظفي األسواق الخارجية  56موظف (  ) 53موظفا خارجي .
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اجمالي املوظفين داخلي وخارجي ( )466موظف .
ج -حجم رأس املال العامل في الشركة :
بلغ مجموع موجودات الشركة كما هو في  2021/12/31مبلغ  49,135,442دينار ،حيث شكلت قيمة املوجودات املتداولة
منها ماقيمته  32,959,292دينار وبنسبة . % 67
ثانيا :الشركات التابعة للشركة :
 -1شركة دالص للمنتجات الطبيعية ( ذات مسؤولية محدودة )
النشاط الرئيس ي للشركة :تصنيع مختلف األشكال الصيدالنية من أدوية ومستحضرات طبيعية .
رأس مال الشركة 150 :ألف دينارا أردنيا ،مقسمة على  150ألف حصة.
نسبة ملكية الشركة األم بالشركة التابعة % 93.33 :حيث تملك الشركة األردنية إلنتاج األدوية  140ألف حصة .
عنوان الشركة:
مجمع ابن سينا الصناعي  -ناعور
ص .ب 94 .ناعور 11710عمان .
هاتف 5727207
عدد موظفيها ( ) 30موظفا .
ال توجد للشركة أية فروع في اململكة أو خارجها أو شركات تابعة
 -2شركة أراجن للتقانة الحيوية ( ذات مسؤولية محدودة )
النشاط الرئيس ي للشركة :تصنيع وتوزيع واملتاجرة باملنتجات املعتمدة على التقانة الحيوية مثل الكواشف املخبرية
والشخصية.
رأس مال الشركة 1,400,000 :دينارا أردنيا ،مقسمة على  1,400,000ألف حصة.
نسبة ملكية الشركة األم بالشركة التابعة :هي  %90حيث تملك الشركة األردنية إلنتاج األدوية  1260000حصة.
املشاريع اململوكة من قبل الشركة :شركة أراجن/املنطقة الحرة ( ذات مسؤولية محدودة ) في املنطقة الحرة سحاب ويبلغ
رأسمالها  30ألف دينار .
عنوان الشركة:
مجمع ابن سينا الصناعي – ناعور
ص .ب 94 .ناعور 11710عمان .
هاتف 5727207
عدد موظفيها (  ) 25موظفا .
ال توجد للشركة أية فروع في اململكة أو خارجها أو شركات تابعة.
 -3شركة سواغ ( ذات مسؤولية محدودة )
النشاط الرئيس ي للشركة :إنتاج سواغات ومستحضرات مبتكرة للمناولة عبر األشكال الصيدالنية املختلفة.
رأس مال الشركة 150 :ألف دينارا أردنيا ،مقسمة على  150ألف حصة.
ونسبة ملكية الشركة األم بالشركة التابعة :هي  % 93.33حيث تملك الشركة األردنية إلنتاج األدوية  140ألف حصة .
عنوان الشركة:
مصنع ابن سينا الصناعي  -ناعور
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ص .ب 94 .ناعور 11710عمان .
هاتف 5727207
عدد موظفيها (  ) 1موظف.
ال توجد للشركة أية فروع في اململكة أو خارجها أو شركات تابعة .
 – 4الشركة الجزائرية األردنية إلنتاج األدوية:
النشاط الرئيس ي للشركة :تسويق أدوية ومستحضرات الشركة األم والشركات التابعة
رأس مال الشركة 188,800 :دينارا أردنيا .
نسبة ملكية الشركة األم بالشركة التابعة. %99.66 :
عنوان الشركة:
الجزائر العاصمة جمهورية الجزائر
يبلغ عدد موظفيها (  ) 17موظفا .
ال توجد للشركة أية فروع في اململكة أو خارجها أو شركات تابعة.
ثالثا :أعضاء مجلس اإلدارة:
أ -أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:

 .1شركة البنك اإلسالمي األردني ويمثلها:
 معالي املهندس  /يعرب فالح القضاة• املنصب :رئيس مجلس اإلدارة وعضو لجنة الترشيحات واملكافآت .
تاريخ العضوية2021/09/26 :
تاريخ امليالد1972/10/23 :

• الشهادة العلمية واملهنية:
بكالوريوس هندسة صناعية – اإلدارة ومراقبة الجودة  /الجامعة األردنية .1995-1990

• أماكن العمل والفترة الزمنية ولغاية إعداد التقرير:
عدد سنوات الخبرة  26سنةوزيرا للصناعة والتجارة والتموين للفترة . 2018 – 2016تم التعيين بموجب مرسوم ملكي نائبا لرئيس مجلس أمناء صندوق امللك عبدهللا الثاني للتنمية . 2020 -2018 عمل رئيسا تنفيذيا ملؤسسة تطوير املشاريع .مؤسس شبكة اإلبتكار األردنية ( . ) JICرئيسا ملجلس إدارة العديد من املؤسسات التابعة (املؤسسة األردنية ملستهلكي الخدمة املدنية ومنظمة املعايير واملقاييساألردنية وإدارة مراقبة الشركات واملؤسسة األردنية لتطوير املشاريع ()JEDCO
كما كان عض و وووا في مجلس الس و ووياس و ووات اإلقتص و ووادية الذي أنش و ووأل جاللة ملك األردن  ،وعض و وووا في ال جنة الوزارية للتنميةاإلقتصادية وعضوا في فرقة العمل اإلقتصادية برئاسة وزراء األردن ..
ترأس املجلس على املستوى الوزاري . 2018-2017نائبا للرئيس التنفيذي واملدير العام ملنطقة الشورق األوسوط وشومال أفريقيا  /لشوركة بتراسووالر وهي شوركة أمريكية رائدةفي مجال أنظمة الطاقة الشمسية وتعتبر من أكبر موزعي األنظمة الشمسية على مستوى العالم ومفرها نيوجرس ي .
خبرة واسعة في قيادة مبادرات التنمية اإلقتصاديةالعمل الحالي  :مستشارا لسياسات تطوير األعمال واإلستثمار والتمويل لعدة شركات محلية ودولية .
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بيان عضويته في مجالس إدارة شركات أخرى:
عضوا في شركة الخطوط املالحية الوطنية
رئيس مجلس إدارة شركة التجمعات البحرية األردنية لإلستثمار .

 السيد أمجد خليل محمود الصوالحة• املنصب :عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة ادارة املخاطر وعضو لجنة الحوكمة.
تاريخ العضوية2020/06/07 :
تاريخ امليالد1968/08/27 :

• الشهادة العلمية واملهنية:
بكالوريوس محاسبة  /الجامعة األردنية .2001
دبلوم دراسات مالية ومصرفية اسالمية  /معهد الدراسات املصرفية  /البنك املركزي األردني . 1998
دبلوم محاسبة  /كلية عمان الجامعية املتوسطة . 1988
شهادة مقرض دولي معتمد في املصارف التجارية .
شهادة الدبلوم املنهي في األدارة املالية .
شهادة الدبلوم املنهي في األئتمان املصرفي املتقدم .
شهادة مصرفي اسالمي معتمد.

• أماكن العمل والفترة الزمنية ولغاية إعداد التقرير:
يعمل لدى البنك اإلسالمي األردني من  1992/03/07ولغاية تاريخه.
العمل الحالي :مدير دائرة الشركات الكبرى  -البنك اإلسالمي األردني.

• بيان عضويته في مجالس إدارة شركات أخرى:
الشركة الوطنية لصناعة الكوابل واألسالك الكهربائية .
 السيد طارق محمد سليمان املغربي• املنصب :عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة ادارة املخاطر وعضو لجنة التدقيق.
تاريخ العضوية.2020/06/07 :
تاريخ امليالد1983/10/26 :

• الشهادة العلمية واملهنية:
محاسب اداري قانوني C.M.A
ماجستير تمويل وبنوك – معهد الدراسات املصرفية سنة 2015
مصرفي اسالمي معتمد 2013
بكالوريوس ادارة أعمال  /األكاديمية العربية للعلوم املالية واملصرفية .2008

• أماكن العمل والفترة الزمنية ولغاية إعداد التقرير:
يعمل لدى البنك األسالمي األردني من عام  2003ولغاية تاريخه.
العمل الحالي :مدير دائرة الصكوك واملحافظ األستشارية  -البنك اإلسالمي األردني

• بيان عضويته في مجالس إدارة شركات أخرى:
ال يوجد.
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 أ .د .إبراهيم سميح األدهم• املنصب :عضو مجلس اإلدارة.
تاريخ العضوية2021/09/26 :
تاريخ امليالد1957/03/25 :

• الشهادة العلمية واملهنية:
بكالوريوس صيدلة  /جامعة القاهرة 1981-1976
ماجستير  /جامعة مانشيستر  /إنجلترا 1986-1984
دكتوراة  /جامعة مانشيستر  /إنجلترا . 1989
.

• أماكن العمل والفترة الزمنية ولغاية إعداد التقرير:
باحث ومشرف لطالب املاجستير والدكتوراة .
عضوا في  3جكعيات علمية
عضوا في  5لجان فنية
مدير فني في شركة كوزمودار
إستشاري امليكروبيولوجي ملجموعة شركات
املشاركة وحضور أكثر من  28مؤتمرا وطنيا ودوليا .
العمل الحالي :عميد كلية الصيدلة  /جامعة البترا األردنية لتاريخه .

• بيان عضويته في مجالس إدارة شركات أخرى:
ال يوجد.
 أ .د .مياس محمد الريماوي• املنصب :عضو مجلس اإلدارة.
تاريخ العضوية2021/09/26 :
تاريخ امليالد1971/11/01 :

• الشهادة العلمية واملهنية:
بكالوريوس صيدلة  /الجامعة األردنية .1994
ماجستير  /جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية .1998
دكتوراة – تكنولوجيا الصيدلة  /جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية . 2003

• أماكن العمل والفترة الزمنية ولغاية إعداد التقرير:
باحث ومخترع ومستشار لشركات صناعة األدوية في الداخل والخارج .
نش و و و وور أكثر من  25إبتكار وحص و و و وول على أكثر من  70براءة إختراع وطنية ودولية في مجال تكنولوجيا النانو وعلوم
املواد وصناعة األدوية والبيئة .
عمل في مناصب إستشارية متعددة في األردن والخارج .
العمل الحالي :عميد البحث العلمي والدراسات العليا  /جامعة البترا األردنية من  2018ولتاريخه .

• بيان عضويته في مجالس إدارة شركات أخرى:
ال يوجد.
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 .2شركة التأمين اإلسالمية ،ويمثلها:
 السيد محمود محمد محمود جروان• املنصب :عضو مجلس إدارة  /الرئيس التنفيذي للشركة ،عضو لجنة ادارة املخاطر.
تاريخ العضوية2020/07/05 :
تاريخ امليالد1953/06/15 :

• الشهادة العلمية :
دبلوم لغة إنجليزية
بكالوريوس نظم معلومات إدارية
ماجستير نظم معلومات إدارية (الديون املتعثرة في البنوك وطرق معالجتها ) .

• أماكن العمل والفترة الزمنية لغاية إعداد التقرير:
البنووك اإلس و و و ووالمي األردني من عووام ( :2013 – 1983موودير تنفيووذي /دائرة ش و و و ووؤون الفروع ،موودير تنفيووذي /دائرة الرقووابووة
الداخلية ،الدائرة األجنبية ،دائرة التدقيق الداخلي  ،عمل مس و ووتش و ووار مص و وورفي لتأس و وويس بنك األقل و و ب  /الض و ووفة الغربية
والبنك اإلسوالمي اليمني  /اليمن وبنك البركة  /سووريا و عضوو ا سوابقا في مجلس إدارة شوركة الصوناعات الكيماوية وشوركة
التأمين اإلسالمية ) ،وعمل رئيسا تنفيذيا لدى شركة السماحة للفترة من  2013ولغاية . 2019

• بيان عضويته في مجالس إدارة شركات أخرى:
ال يوجد .

 .3السيد د .محمود خالد علي الحلبي
• املنصب :عضو مجلس ادارة وعضو لجنة الترشيحات واملكافآت وعضو لجنة التدقيق.
تاريخ العضوية2020/06/07 :
تاريخ امليالد1943/07/28 :
• الشهادة العلمية :
دكتورال في الصيدلة بامتياز مع درجة الشرف – جامعة غرناطة  /اسبانيا .
تاريخ التخرج1978 :
• أماكن العمل والفترة الزمنية ولغاية إعداد التقرير:
استاذ مساعد لكلية الصيدلة – جامعة غرناطة من  1976/10/01إلى كانون ثاني .1978
الجامعة األردنية من 1979 – 1978
مسؤول املستحضرات الصلبة – دار الدواء من  1979/06/01إلى 1979/09/30
مدير ومدير مساعد إلدارة الصيدلة في مؤسسة حمد الطبية – قطر من .2003 – 1979
استاذ في كلية التمريض ملدة سبع سنوات (غير متفرغ) في دولة قطر.
عضو وضع املناهج املوحدة للمهن الطبية املساعدة لدول الخليج العربي .1981
عضو لجنة املشتريات املوحدة لألدوية لدول الخليج العربي لعدة دورات .
عضو ال جنة اإلستشارية لألدوية في وزارة الصحة القطرية.
عضو ال جنة الدائمة للتراخيص لألطباء والصيادلة وأطباء األسنان من  1980إلى .1989
• بيان عضويته في مجالس إدارة شركات أخرى
ال يوجد.
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 .4السيد د .عبد هللا عبدالقادرعبدهللا حيلوز
• املنص ووب :نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئس لجنة الترش وويحات واملكافئات ،رئيس لجنة ادارة املخاطر،وعض ووو لجنة
الحوكمة .
تاريخ العضوية2020/06/07 :
تاريخ امليالد1948/12/15 :
• الشهادة العلمية:
دكتورال في اإلقتصاد عام 1988
ماجستير في اإلقتصاد عام 1971
ليسانس في العلوم السياسية واإلقتصاد عام 1969
• أماكن العمل والفترة الزمنية ولغاية إعداد التقرير:
 1975 –1972باحث اقتصادي  /مجلس التخطيط الكويتي .1980
 2000 – 1975مستشار اقتصادي املؤسسة العربية لضمان اإلستثمار /الكويت
 2010 – 2009مستشار ضمان إئتمان الصادرات  /الشركة األردنية لضمان القروض
• بيان عضويته في مجالس إدارة شركات أخرى
ال يوجد
 -5السيد حسام جمال نعمان العويوي
• املنصب :عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الحوكمة ورئيس لجنة التدقيق.
تاريخ العضوية2020/06/07 :
تاريخ امليالد1956/02/24 :
• الشهادة العلمية :بكالوريوس في الحقوق  /جامعة اإلسكندرية .1980

• أماكن العمل والفترة الزمنية من تاريخ التخرج ولغاية إعداد التقرير:
البنك األسالمي األردني – دائرة الشؤون القانونية ملدة  33عام
مدير تنفيذي  /الدائرة القانونية – البنك األسالمي األردني – . 2016

• بيان عضويته في مجالس إدارة شركات أخرى
ال يوجد

ب – أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم
 .1محمود محمد محمود جروان:
• املنصب :عضو مجلس ادارة /الرئيس التنفيذي للشركة ،عضو لجنة ادارة املخاطر
تاريخ التعيين2019/11/01 :
تاريخ امليالد1953/06/15 :

• الشهادة العلمية  :ماجستير نظم معلومات إدارية .
• أماكن العمل والفترة الزمنية ولغاية إعداد التقرير:
البنك اإلسالمي األردني من عام ( 2013 – 1983مدير تنفيذي)
شركة السماحة ( 2019-2013الرئيس التنفيذي)
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 -2عائد موس ى عليان:
• املنصب :نائب الرئيس التنفيذي.
تاريخ التعيين 2019/05/01 :
تاريخ امليالد1968/06/21 :

• الشهادة العلمية :
بكالوريوس تحاليل بيولوجية  /الجامعة األردنية
تاريخ التخرج1990 :

• أماكن العمل والفترة الزمنية من تاريخ التخرج ولغاية إعداد التقرير:
عمل س و ووابقا في قطاع األدوية – ش و ووركة دار الدواء وش و ووركة أدوية الحكمة بمهمة مدير عمليات لوجس و ووتية ومدير س و وولس و وولة
التزويد.

رابعا :أسماء كبارمالكي االسهم وعدد األسهم اململوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة :

اسم املساهم
شركة البنك االسالمي االردني
المؤسسة االسالمية لتنمية القطاع
الخاص
شركة ريمكو لإلستثمار

عدد االسهم يف

2020/12/31

النسبة %

11.180.500

44.17

5.663.270

22.37

3.221.258

12.73

عدد االسهم يف

2021/12/31
17.689.770
3.221.258

النسبة %
69.89
12.73

خامسا :الوضع التنافس ي للشركة ضمن قطاع نشاطها :
• وضع الشركة التنافس ي مع الشركات املحلية املماثلة لها في طبيعة النشاط :
تعمل الشركة في إنتاج وتسويق األدوية في جو تنافس ي وال يوجد لديها منتجات ذات صبغة احتكارية كما أن منافسيها ال
يحتكرون السوق في منتجاتهم ،وكل له حصته وفق معطيات الجو التنافس ي من حيث جودة املنتج والنشاط التسويقي
والسعر ،وتعتبر الشركة رائدة في إنتاج مستحضرات أمراض القلب واألوعية الدموية وأدوية الجهاز الهضمي واألدوية التي
تصرف بدون وصفة طبية .
• أسواق الشركة الرئيسية داخليا وخارجيا:
تسعى الشركة لتوفير منتجاتها في جميع مدن وقرى اململكة عن طريق تسويق هذل املنتجات من خالل وكالء البيع املتخصصين
والذين يقومون بتوزيع املنتجات على جميع الصيدليات العاملة في اململكة كما أن دائرة التسويق التي تقوم بعمليات الترويج
لهذل املنتجات لدى األطباء فإنها تقوم أيضا باملشاركة في العطاءات املعلن عنها سواء كانت حكومية أو التي تخص القطاع
الخاص  ،كذلك عملت دائرة التسويق على ايجاد وكالء جدد في السوق املحلي وتخطيط سياسات التصنيع التشاركي والتوزيع
بالتنسيق معهم.
كما تغطي منتجات الشركة بعض أسواق دول الخليج العربي باإلضافة إلى بعض األسواق في أفريقيا سيما تونس والجزائر
والسودان واملغرب العربي و أرتيريا وأوغندا بموجب اتفاقيات مع وكالء في هذل األسواق بعد أن تم تسجيل منتجات الشركة
لدى دول هذل األسواق وفقا للتشريعات املعمول بها لدى كل دولة.
• حصة الشركة من إجمالي السوق املحلي واألسواق الخارجية مقارنة مع الشركات املحلية املماثلة .
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رغم عدم وجود إحصاءات دقيقة فإن نشاط الشركة يقدر بحوالي  %4من نشاط تصنيع األدوية العاملة في اململكة مع عدم
إمكانية مقارنة حصة الشركة مع الشركات املحلية املماثلة لها في طبيعة النشاط في األسواق الخارجية لعدم توفر مثل هذل
اإلحصائيات.

• أية معلومات أخرى تتعلق بالوضع التنافس ي للشركة محليا أو خارجيا .
إن نشاط الشركة في تقديم الدعم التقني لشركات األدوية األخرى ال يخضع لقانون العرض والطلب إنما تحكمه إتفاقيات
خاصة ويصعب عمل أي مقارنة ملثل هذا النشاط مع الشركات املماثلة رغم إعتقادنا أننا من الشركات الرائدة في هذا املجال في
منطقة الشرق األوسط  ،حيث تعتبرالشركة األردنية من الشركات الرائدة في مجال نقل التكنولوجيا وتقديم الدعم الفني حيث
تم األتفاق على تصنيع تعاقدي داخليا مع وكيل محلي مما يساهم في زيادة قيمة املبيعات ويوفر قيمة مضافة ملستحضرات
الشركة .
سادسا :درجة االعتماد على موردين محددين و/او عمالء رئيسين ( محليين وخارجيين ) :
ال يوجد
سابعا :الحماية الحكومية أو اإلمتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة أوغيرها :
ال يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها.
ثامنا  :القرارات الصادرة عن الحكومة أو املنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها
التنافسية:
تخضع الشركة لإلشراف الكامل لتعليمات وزارة الصحة األردنية .وتلتزم بتطبيق جميع ما يصدرعن مؤسسة الغذاء والدواء
األردنية من تعليمات وتخضع لعمليات التفتيش الدوري التي تقوم به هذل املؤسسة .حيث ال يتم فتح أي سوق في الخارج إال
بعد أن يتم تسجيل الشركة والتفتيش على مواقع إنتاجها لدى الجهات الحكومية لهذل األسواق باإلضافة إلى تسجيل كل منتج
دوائي ء يتم تصديرل إليها وتجدر اإلشارة هنا أن عملية التسجيل ال تتم إال بعد تحضير امللفات الفنية الالزمة وإجازتها من قبل
الجهات الحكومية املذكورة وتنفيذ متطلباتها بكل دقة وهي عملية مكلفة ماديا و تحتاج اجراءتها إلى وقت طويل  .كما تلتزم
الشركة بالتصنيع وفق ممارسة التصنيع الجيد ( .)GMPو لديها شهادة بذلك من عدة دول .
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: تاسعا
أ – الهيكل التنظيمي

الهيكل التنظيمي للشركة األردنية إلنتاج األدوية

Jordanian Pharmacetical Mfg. Co.
Managerial Chart

Chief Executive Officer

Deputy of CEO

Directors
Directors

Sales & Markting
Director

Operations Director

Supply Chain & Strategies
Director

Business
Development &
Licensing Director

General managers

Financial Director

Research &
Innovation
Director

Technical Director
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Internal Audit Manager

R&D Projects Manager

QA Manager

QC Manager

Validation Manager
BLC

Accounting Manager

Fin .Reports &Budgeting
Manager

RA Manager

IT Manager
Administrative Manager

Human Resources Manager
ERP Manager

Warehouse Manager

Planning Manager

Material Manager
Demand Planning Manager

Note that all managers are L 4

Logistic Manager

CLC

PD. Engineering Manager

Production Process Manager

Markets Support Manager

Country Manager

Regional manager

Managers

الهيكل التنظيمي للشركات التابعة
هيئة المديرين

العضو المنتدب

المدير الفني للشركة
التابعة

الدائرة
المالية

اإلنتاج

دائرة الرقابة
والجودة

دائرة التسويق

ب -عدد موظفي الشركة وفئات مؤهالتهم .
املؤهل العلمي
دكتورال
ماجستير
دبلوم عالي
بكالوريوس
دبلوم
مركز تدريب منهي
توجيهي
ثانوية فأقل
املجموع

عدد موظفي الشركة
األم
2
15
1
186
106
10
65
28
413

عدد موظفي شركة
دالص

عدد موظفي شركة
أراجن

عدد موظفي شركة
سواغ

عدد موظفي
الجزائرية
1

1
24

10
5

5

6
4
25

30

11
2

1

3
17

1

ج – برامج التأهيل والتدريب ملوظفي الشركة .
2021

ال و وبو وي ووان
عدد الدورات التدريبية

10

عدد التدريبات الفنية

8

التدريبات اإلدارية

2
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عاشرا :املخاطر التي تتعرض الشركة لها :
بلغت خسائراملجموعة املتراكمة  33,271,614دينار كما هي في  31كانون األول  2021أي ما نسبته  %131,4من رأس مال
الشركة املدفوع ،و تنص املادة ( )266من قانون الشركات رقم ( )22لسنة  1997وتعديالته على أنه اذا بلغت الخسائر
املتراكمة للشركة املساهمة العامة  %75من رأس مالها املكتتب به فيجب تصفيتها اال اذا قررت الهيئة العامة في اجتماع
غيرعادي زيادة رأس مالها ملعالجة وضع الخسائر أواطفائها  ،قررت الهيئة العامة في إجتماعها الغيرعادي املنعقد بتاريخ
 29تشرين الثاني  2021بزيادة رأس مال الشركة من  25,312,500سهم  /دينار إلى  69,756,944سهم  /ديناروذلك عن
طريق تخصيص أسهم الزيادة لبعض املساهمين وذلك بخصم إصدار 0,73قرش للسهم الواحد  ،ولم يتم إستكمال
اإلجراءات القانونية بتاريخ إعداد القوائم املالية املوحدة  ،وقد تم إستكمال إجراءات زيادة رأس املال في شهر 2022/01
.
حادي عشر :اإلنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة املالية :
 -1بلغت صافي مبيعات السوق املحلي  7,336,667دينار .
 -2بلغت صافي مبيعات السوق الخارجي  8,491,703دينار .
ثاني عشر :األثر املالي لعمليات ذات طبيعة غيرمتكررة حدثت خالل السنة املالية وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيس ي :
لقد وقعت الشركة إتفاقية شراكة مع مستثمرين جزائريين جرى بموجبها إعادة هيكلة الوضع املالي للشركة الجزائرية األردنية
ليتو افق مع القوانين الجزائرية ومن املتوقع اإلنتهاء من إجراءات هذه الشراكة خالل النصف األول من عام  2022مما يوفردعما
جيدا للشركة وقدرة مناسبة للنشاط خارج األردن .

ثالث عش ررر :الس ررلس ررلة الزمنية لارخاا أو الخس ررائراملحققة واألرخاا املوزعة وص ررافي حقوق املس رراهمين وأس ررعاراألوراق املالية ،آلخر
خمسة سنوات :

2017

2018

2019

2020

2021

البيان

868,498

()4,113.477

()5,913,926

()11.683,539

93,751

13,636,921

8,940,853

1,601,941

()10,117,029

1,954,353

األرباح املوزعة

ال ش يء

ال ش يء

ال ش يء

ال ش يء

ال ش يء

أسعار األوراق املالية

0,44

0,49

0,29

0,22

0,33

صافي الربح
صافي حقوق املساهمين

رابع عشر :تحليل املركزاملالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة املالية  : 2021تحديث
املبيعات
بلغ صافي مبيعات الشركة لعام  2021مبلغ  15,828,370دينار ،مقابل  14,915,160دينار للعام السابق ،وبنسبة ارتفاع
بلغت . % 6
صافي االرباح  /الخسائر
بلغت صافي األرباح بعد املخصصات للشركة عام  2021ما مجموعه  93,751دينار.
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املؤشرات املالية كما هي بتاريخ 2021/12/31
املؤشر

النسبة

صافي الربح 2021

93,751

حقوق املساهمين

1,954,353

حصة السهم من الربح

0,005

سعر السهم 2021/12/31

0,330

نسبة السيولة

2,6

مجموع املطلوبات/مجموع املوجودات

%96

مجمل الربح  /املبيعات

%0,6

خامس عشر :التطورات املستقبلية الهامة والخطة املستقبلية للشركة للسنة القادمة :
أ-املبيعات :
ُ
بذل أقل ب الجهود لتحقيق مبيعات خالل عام  2022تقدر بحوالي إجمالي  27مليون دينار ،وسوف يتم تحقيق ذلك بإذن
هللا من خالل ما يلي:
 -1فتح أسواق جديدة مثل سوق العراق ،سوق السودان،سوق رومانيا .....،وغيرها.
 -2إجراء مراجعة شاملة لإلتفاقيات مع الوكالء والعمالء بهدف تحسين شروطها لضمان تدفقات نقدية لسداد املبيعات في
مواعيدها وبضوابط مالية وقانونية أصولية.
 -3إعطاء األولوية في املبيعات لألصناف ذات الربحية العالية والحجم والكلفة األقل دون إجحاف بحق املستحضرات التي
يحتاجها املجتمع ..
 -4تطبيق معيار التعويض املعمول به في قطاع الصناعات الدوائية وانتهاج سياسة التعويض (بضاعة مقابل بضاعة ونقد
مقابل نقد).
ً
 -5ضبط عملية اإلنتاج بما ينعكس ايجابا على تقليل التكاليف وزيادة فاعلية اإلنتاج وبجودة عالية مطابقة لألنظمة الصحية
املحلية والدولية.
ب-تخفيض املصارف ويتم في األوجه التالية:
 -1ضبط نظام الورديات لتخفيض العمل األضافي بما يحقق خطة اإلنتاج بأقل التكاليف .
 -2تعديل الهياكل الوظيفية والتنظيمية ودمج بعض الوظائف وإلغاء اخرى لدعم الفاعلية اإلدارية واإلنتاجية.
 -3استخدام الطاقة البديلة لتقليل املصاريف التشغيلية .
 -4تطبيق (نظام العمليات األمثل) وذلك باتباع طرق علمية في تطبيق األنتاج السلس  /الرشيق  ،والذي يؤدي الى األنتاج
بأقل تكلفة مع تقليل الفاقد والحفاظ على الجودة العالية للمنتج .
 -5شراء آالت ومكائن جديدة للمصنع .
 -6نشر ثقافة الضبط والرقابة في كافة العمليات التي تحتاج الى مصاريف .
ج -اإلبتكار:
 -1تطوير األصناف ذات القيمة املضافة.
 -2تفعيل دور دائرة البحث والتطوير وتزويدها باملعدات والخبرات الالزمة.
 -3احياء بعض األصناف القديمة ذات الفرص التسويقية العالية .
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د -التعليم والتطوير
 رفع مستوى الكفاءة العلمية للعاملين واملشاركة في الدورات التدريبية واملؤتمرات ذات العالقة في الداخل والخارج.هو  -املساهمة في املجتمع املحلي:
ً
 املشاركة في نشاطات املجتمع املحلي بما ينعكس إيجابا على أفراد هذا املجتمع ،وبما يحقق قيام الشركة بمسؤولياتهااملجتمعية .
سررادس عشررر :مقدارأتعاب التدقيق للشررركة والشررركات التابعة ومقدارأي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها املدقق و/أو مسررتحقة
له:
املبلغ  /دينار
الشرح
7,500
األتعاب السنوية للشركة األردنية
األتعاب السنوية لشركة دالص

1,250

األتعاب السنوية لشركة سواغ

1,250

األتعاب السنوية لشركة أراجن

1,250

األتعاب السنوية لشركة اراجن (مناطق حرة)

1,250

األتعاب السنوية للشركة الجزائرية

1,250

املجموع

13,750

سابع عشر:
أ -1/عدد األوراق املالية اململوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة .2020/12/31
االسم

المنصب

شركة البنك االسالمي االردين للتمويل

الجنسية

االردنية

عدد االسهم المملوكة في

عدد االسهم المملوكة من قبل
الشركات المسيطر عليها من قبل
اي منهم

2020/12/31

2020/12/31

11,180,500

واالستثمار وميثلها
 .1محمد فهمي الجعبري

رئيس اجمللس

االردنية

 .3طارق محمد المغربي

عضو

االردنية

عضو

االردنية

 .2امجد خليل الصوالحة

الدولية

املؤسسة االسالمية لتنمية القطاع اخلاص
وميثلها .
 .1مصطفى محمد االسكندراني
 .2باسم علي تنتوش

عضو

20

ال يوجد

5,663,270

ال يوجد

عضو
شركة التأمني االسالمية

االردنية
عضو

 .1محمود محمد جروان

376,341

ال يوجد

/الرئيس

التنفيذي
انئب رئيس جملس

عبد هللا عبد القادر عبد هللا حيلوز

200,000

االردنية

ال يوجد

االدارة

حسام مجال العويوي

عضو

حممود خالد احلليب

عضو

االردنية
االردنية

13,000

ال يوجد

40,000

ال يوجد

أ2/عدد األوراق املالية اململوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة :2021/12/31
المنصب

االسم

شركة البنك االسالمي االردين

الجنسية

االردنية

عدد االسهم المملوكة في

عدد االسهم المملوكة من قبل الشركات
المسيطر عليها من قبل اي منهم

2021/12/31

2021/12/31

17,689,770

ال يوجد

للتمويل واالستثمار وميثلها
 .1معالي المهندس يعرب فالح

رئيس اجمللس

االردنية

 .2امجد خليل الصوالحة

عضو

االردنية

عضو

االردنية

عضو

االردنية

عضو

االردنية

القضاه

 .3طارق محمد المغربي
 .4الدكتور ابراهيم سميح االدهم
 .5الدكتور مياس محمد الريماوي

شركة التأمني االسالمية
 .1محمود محمد جروان

عبد هللا عبد القادر عبد هللا حيلوز

376,341

االردنية

ال يوجد

عضو /الرئيس التنفيذي

انئب رئيس جملس

االردنية

309,155

ال يوجد

االدارة

حسام مجال العويوي

عضو

االردنية

13,000

ال يوجد

حممود خالد احلليب

عضو

االردنية

40,000

ال يوجد
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أ 3/عدد األوراق املالية اململوكة من قبل أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية .
المنصب

الجنسية

عدد األسهم المملوكة
2021/12/31

عدد األسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها
من قبل أي منهم

اإلسم

حممود حممد جروان

الرئيس التنفيذي  /املدير
العام

االردنية

ال يوجد

ال يوجد

عائد موسى عليان

انئب الرئيس التنفيذي

االردنية

ال يوجد

ال يوجد

ب – عدد األوراق املالية اململوكة ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص اإلدارة العليا التنفيذية .
ال يوجد
ثامن عشر:
أ  -املزايا واملكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة .

معالي املهندس يعرب فالح القضاة
د.عبدهللا عبدالقادر عبدهللا حيلوز
السيد أمجد خليل محمود الصوالحة
السيد طارق محمد سلمان املغربي
السيد محمود محمد محمود جروان
د .محمود خالد علي الحلبي

عضو مجلس

الرواتب
السنوية
اإلجمالية
0
0
0
0
0
0

املنصب

اإلسم

السيد حسام جمال نعمان العويوي
أ.د .إبراهيم سميح األدهم
أ.د .مياس محمد الريماوي
د.محمد فهمي الجعبري

عضو مجلس
عضو مجلس
عضو مجلس
عضو مجلس سابق

0
0
0
0

رئيس املجلس
نائب الرئيس
عضو مجلس
عضو مجلس
عضو مجلس

نفقات
السفر
السنوية

اتعاب ال جان
السنوية

بدل
التنقالت
السنوية
9.000
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600

100
300
3,700
4,400
3,600
1,100

9,100
3,900
7,300
8,000
7,200
4,700

3,600
900
900
2,650

800
0
900
100

4,400
900
1,800
2,750

0

إجمالي املزايا
السنوية

ب  -املزايا واملكافآت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية .
اإلسم

املنصب

الرواتب

بدل

السنوية

التنقالت

اإلجمالية

السنوية

اتعاب ال جان نفقات السفر
السنوية

السنوية

إجمالي املزايا
السنوية

السيد محمود محمد جروان

الرئيس التنفيذي

225,000

9.000

0

0

234,000

السيد عائد موس ب عليان

نائب الرئيس التنفيذي

93,290

6,000

3,600

0

102,890
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تاسع عشر :التبرعات واملنح التي دفعتها الشركة خالل السنة املالية :
املبلغ  /دينار

اسم الجهة
تبرعات نقدية لجمعيات خيرية وصحية

88,016

املجموع

88,016

عشرون :العقود واملشاريع واإلرتباطات التي عقدتها الشركة املصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس
اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم :
ال يوجد عقود أو مشاريع أو إرتباطات عقدتها الشركة املصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس
اإلدارة أو أعضاء املجلس أو الرئيس التنفيذي أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم .
واحد وعشرون:املسؤولية املجتمعية:
تعتبر الشركة األردنية تواجدها في املناط ق فرصة من أجل تطوير مجتمعها املحلي القريب  ،وتحرص الشركة على التواصل
مع املدارس املحيطة وتدريب طلبة الجامعات وأبناء املناطق املحيطة وتشغيلهم كما أنها تشارك في نشاطات عامة حيث دعمت
األيام الطبية املجانية والتبرع باألدوية للمناطق املنكوبة .
وتعمل الشركة على التعاون مع الجامعات في مشاريع البحث العملية واملرتبطة بتطوير الصناعة و زيادة كفاءة األعمال.
اثنان وعشرون  :تطبيق قواعد حوكمة الشركات املساهمة :
تلتزم الشركة األردنية إلنتاج األدوية بالتشريعات والقوانين واألنظمة التي تحكم عمل الشركات املساهمة العامة الصادرة من
الجهات ذات اإلختصاص  ،ومن بين تلك التشريعات دليل قواعد حوكمة الشركات املساهمة العامة الصادر عن هيئة األوراق
املالية ،والذي عملت الشركة بكل جدية للتفاعل اإليجابي مع ما ورد به من نصوص وقواعد .
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تقريرالحوكمة لعام 2021
 .1اإلفصاا الخاص بقواعد حوكمة الشركات- :
تلتزم الشركة بالقواعد الواردة في تعليمات حوكمة الشركات املساهمة العامة املدرجة لسنة .2017
 −مجلس اإلدارة - :يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة حسب تعليمات الحوكمة.
 −مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة - :يلتزم مجلس اإلدارة بتطبيق ما جاء في تعليمات الحوكمة.
 −اللجان التي يشكلها مجلس اإلدارة - :لجنة التدقيق ،لجنة الترشيحات واملكافآت ،لجنة الحوكمة ،ولجنة ادارة املخاطر.
 −اجتماعات مجلس اإلدارة - :عقد مجلس اإلدارة ( )10اجتماعات عام .1202
 −تلتزم الشركة بما جاء بتعليمات الحوكمة.
 .2أسماء أعضاء مجلس اإلدارة- :

.3

معالي املهندس يعرب فالح القضاة

رئيس املجلس

غير تنفيذي

غير مستقل

د.عبدهللا عبدالقادر عبدهللا حيلوز

نائب الرئيس

غير تنفيذي

مستقل

السيد أمجد خليل محمود الصوالحة

عضو

غير تنفيذي

غير مستقل

السيد طارق محمد سلمان املغربي

عضو

غير تنفيذي

غير مستقل

السيد محمود محمد محمود جروان

عضو

تنفيذي

غير مستقل

أ.د .إبراهيم سميح األدهم

عضو

غير تنفيذي

غير مستقل

أ.د.مياس محمد الريماوي

عضو

غير تنفيذي

غير مستقل

د .محمود خالد علي الحلبي

عضو

غير تنفيذي

مستقل

السيد حسام جمال نعمان العويوي

عضو

غير تنفيذي

مستقل

األعضاء املمثلين:
الرئيس غير تنفيذي

غير مستقل

معالي املهندس يعرب فالا القضاة  /ممثل البنك اإلسالمي األردني
السيد أمجد خليل محمود الصوالحة  /ممثل البنك اإلسالمي األردني

عضو

غير تنفيذي

غير مستقل

السيد طارق محمد سلمان املغربي  /ممثل البنك اإلسالمي األردني

عضو

غير تنفيذي

غير مستقل

أ.د.إبراهيم سميح األدهم  /ممثل البنك اإلسالمي األردني

عضو

غير تنفيذي

غير مستقل

أ.د .مياس محمد الريماوي  /ممثل البنك اإلسالمي األردني

عضو

غير تنفيذي

غير مستقل

السيد محمود محمد محمود جروان  /ممثل شركة التأمين اإلسالمية

عضو

تنفيذي

غير مستقل
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 .4أسماء األشخاص التنفيذيين- :
السيد محمود محمد جروان

الرئيس التنفيذي

السيد عائد موس ب عليان

نائب الرئيس التنفيذي

 .5عضويات أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات املساهمة العامة األخرى- :

الشركة

اإلسم
معالي املهندس يعرب فالح القضاة

عضوا في شركة الخطوط املالحية
الوطنية
رئيس مجلس إدارة ش و و و وورك ووة التجمع ووات
البحرية األردنية لإلستثمار .

د.عبدهللا عبدالقادر عبدهللا حيلوز

ال يوجد

السيد أمجد خليل محمود الصوالحة

.6

عض و وووا في الش و ووركة الوطنية لص و ووناعة
الكوابل واألسالك الكهربائية .

السيد طارق محمد سلمان املغربي

ال يوجد

السيد محمود محمد محمود جروان

ال يوجد

أ.د.إبراهيم سميح األدهم

ال يوجد

أ.د .مياس محمد الريماوي

ال يوجد

د .محمود خالد علي الحلبي

ال يوجد

السيد حسام جمال نعمان العويوي

ال يوجد

ضابط االرتباط - :السيدة تغريد السويطي.

 .7أسماء اللجان املنبثقة عن مجلس لإلدارة- :
 -1لجنة التدقيق

 -2لجنة الترشيحات واملكافأت

 -3لجنة الحوكمة

 -4لجنة إدارة املخاطر

اسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق- :
اإلسم
السيد حسام جمال نعمان العويوي

نبذل عن مؤهالتهم
بكالوريوس في الحقوق  /ومدير تنفيذي  /عمل مستشار الدائرة القانونية
ملدة  33سنة ومحاضر للعلوم القانونية .

السيد د .محمود خالد الحلبي

دكتورال في الصيدلة – جامعة غرناطة  /اسبانيا
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السيد طارق محمد سلمان املغربي

محاسب اداري قانوني C.M.A
ماجستير تمويل وبنوك – معهد الدراسات املصرفية سنة 2015
مصرفي اسالمي معتمد 2013
بكالوريوس ادارة أعمال  /األكاديمية العربية للعلوم املالية واملصورفية .2008
وحاليا يعمل بوظيفة مدير دائرة الص و و ووكوك واملحافظ األس و و ووتش و و ووارية  -البنك
اإلسالمي األردني .

رئيس وأعضاء اللجان األخرى- :
أ -لجنة الترشيحات واملكافآت- :
 .1السيد د .عبد هللا عبد القادر عبد هللا حيلوز /رئيس ال جنة
 .2معالي املهندس يعرب فالح القضاة  /عضوال جنة
 .3السيد أمجد خليل الصوالحة  /عضو ال جنة
 .4السيد د .محمود خالد الحلبي /عضو ال جنة
ب -لجنة الحوكمة- :
 .1السيد حسام جمال نعمان العويوي /رئيس ال جنة
 .2السيد د .عبد هللا عبد القادر حيلوز /عضو لجنة
 .3السيد أمجد خليل محمود الصوالحة /عضو لجنة.
ت -لجنة ادارة املخاطر- :
 .1السيد د .عبد هللا عبد القادر حيلوز /رئيس ال جنة
 .2السيد أمجد خليل محمود الصوالحة  /عضو لجنة
 .3السيد محمود محمد محمود جروان  /عضو لجنة
 .4السيد طارق محمد سلمان املغربي  /عضو لجنة
 .5السيد عزت عبد العزيز صالح  /عضو لجنة
 .8عدد اجتماعات كل من اللجان- :
أ -لجنة التدقيق )8( - :إجتماعات حضرها كل أعضاء ال جنة.
ب -لجنة الترشيحات واملكافآت )3( - :اجتماعات ولم يتغيب أحد.
ت -لجنة الحوكمة :اجتماعين ،حضرهما كامل اعضاء ال جنة .
ث -لجنة ادارة املخاطر - :اجتماعين حضرها كامل أعضاء ال جنة.
.9

عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع املدقق الخارجي )4( - :مرات في العام.
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