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 عشر الخامسالتـقريـر السنوي 
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 شـــركــة فــيـالدلفيـــا لصناعـــة األدوية م.ع.م



 

 

 

 حضرة صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين المعظم

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ين بن عبدهللا الثاني ولي العهدصاحب السمو الملكي األمير الحس  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معالي المغفور له باذن هللا الدكتور سميح طالب دروزه رائد الصناعة 

 الدوائية في العالم العربي
 



 

 

 

 

  

نسعععععد لغععععدل شفضععععا للبشععععرية شساسععععه 

ة التععععي  ولععععد ش يععععا   ـالرعايععععة الصحيعععع

البعععععدن والعقعععععا للنظعععععر نحعععععو سعععععليمة 

المسعععععتقباا ألننعععععا نععععع من بععععع ن العقعععععا 

م وذلعععك معععن ـالسعععليم فعععي الجسعععم السليععع

خعععععالي  عععععوفير شدويتنعععععا لجميععععع  ف عععععات 

المجتمعععع  وبجععععودة عاليععععة وب سعععععار   

  قف حائال دون معالجة المرضد.



 

 

 

 كلمة السيد رئيس مجلس اإلدارة
 

محترمينااشعضاء الهي ة العامة الالسادة   

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركا ه اا 

 

 

 

بكععععم فععععي ا تمععععاع الهي ععععة  نرحععععبوزمالئععععي شعضععععاء مجلععععس اإلدارة شن  رنييسعععع

ا كمعععا لشععركة فيالدلفيعععا لصععناعة األدويعععة عشعععر السعععاد السععنوي الععععادي العامععة 

للشعععععركة  الخعععععامس عشعععععرويسعععععرني شن شضععععع  بعععععين شيعععععديكم التقريعععععر السعععععنوي 

مععع  ملخععع  ععععن  31/12/2020 يفععع المنتهيعععة متضعععمنا  البيانعععات الماليعععة للسعععنة

 وخطتها المستقبلية.وشهم التطورات  هاانجازات الشركة وواق  عمل

 

 المساهميناااحضرات السادة 

لقعععد كانعععو األولويعععة القصعععوة لمجلعععس لدارة الشعععركة خعععالي الععععام الماضعععي هعععي 

ومهنيعععا  واقتصعععاديا ا حيعععك شن الشعععركة  المحافظعععة علعععد معععوةفي الشعععركة صعععحيا  

لععم  سععتغني عععن خععدمات شي مععن موةفيهععا كمععا شنهععا لععم  قععم بتخفععي  را ععب شي 

كععع لك الت معععو الشعععركة بكافعععة شوامعععر  اموةعععف حتعععد لعععو كعععان يعمعععا معععن المنععع ي

 الدفاع.

شمعععا علعععد صععععيد شعمعععاي الشعععركة فقعععد  مكنعععو الشعععركة معععن لطعععال   ال عععة شصعععنا  

 وهي: 2020 ديدة خالي العام 

 

1. Panthophil Toner.                                  

2. Panthophil Clear Face.            

3. Panthophil Baby Nappy Care Cream.  

 

 

 .2020ام ـــالي عــاح خــتفتيش بنجــاز الـــد ا تيــاه بعــة شدنـــدر ـــ و المــادات األيــد شهــن  جديــة مــو الشركـد  مكنــ لك فقــك

 ISO 9001 : 2015ودة ـــام لدارة الجـــنظ -

 ISO 13485: 2016ة ــات الطبيــ مــودة المستلـــام لدارة الجـــنظ -

 ISO 22716 : 2007ا ـــرات التجميـــد لمستحضـــ  الجيـــارسات التصنيـــمم -

 د.ـــ  الجيـــات التصنيـارســمم -

 

 ي:ـــاز ما يلـــن لنجــة مـــو الشركـــد  مكنـــي فقــد الفنــد الصعيــوعل
 

ا ــة وبمــالعالمي  GS1ات ـــ  متطلبــق مــوافــا يتــة بمــصيد نيــرات الــات للمستحضــ  الشحنـــد و جميـــ  ورصـــام  تبــق نظـــ طبي ●

 د .ـــاله  اــة هــا لخدمــ هيلهـات و ــ  الشحنــة  جميــر آلــن  وفيــك مـــد ذلــب علــ ر 
 

ة ــة مسجلــ مات طبيــة مستلــن خمســ وي عــا مســكممث  EMERGO EUROPE B.V. – Netherlandsة ـــاد شركــاعتم ●

 ة.ــاألوروبي  CEادات الـ ــا شهـــة و حمــو  األوروبيــللس

 

الم ــة اإلعــد بوابــة علــا مسجلــرات  جميــة مستحضــن شربعــة عــمس ول ةــكجه   Chemasol Ltd. – Cyprusة ـركــاد شــاعتم ●

 ة.ـــو  األوروبيــللس CPNPا ــرات التجميــن مستحضــع

 



 

 

 

 

قامو  كحيا مستمر علد  طوير العنصر البشري في الشركة ــا وبشكــالعمبرارــبا ستم هاانــق ليمــن منطلــة ومــ ت الشركـــد ركــا فقــشيض

 الشركة بعقد عدة دورات  دريبية لعدد من موةفي الشركة  تعلق بشكا مباشر بمهامهم الوةيفية وعلد النحو التالي:

 

 الرقم اسم الدورة عدد الموةفين

6 Tactical selling skills 1 

1 Bachelor's program 2 

 

 المساهمين الكراماااحضرات 

عععة فعععي شسعععواقها بسعععبب اإلمالقعععات و عععراكم المخععع ون فعععي بعععع  األسعععوا ا كععع لك  لقعععد وا هعععو الشعععركة خعععالي الععععام الماضعععي صععععوبات  مف

سععععر صعععر  العملعععة مقابعععا العععدو ر و حديعععدا  فعععي السعععو  السعععوداني حيعععك لعععم يعععتم  فقعععد وا هعععو صععععوبات شخعععرة وذلعععك  عععراء  عععدهور

 و  اللبناني ولكن بحجم شقا.الشحن له ا السو  نهائيـا  العام الماضـيا ك لك وا هو نفس ه ه اإلشكالية في الس

 المساهمين الكراماااحضرات 

 . 2019ام ـــي العـار فــدين 1,273,528غ ــة بمبلــار مقارنـــدين 141,712 وـــبلغ 2020ام ـــة لعـــاح صافيــة اربــركــو الشـــحقق ●

غ  ــمبل 2019ام ــلعة ــات الشركــي مبيعـــغ صافـــن بلــي حيــار فـــدين 7,655,266  غـــمبل 2020ام ــة لعـــات الشركـــي مبيعــغ صافــبل ●

 ار.ــدين 9,114,673

ن ــي حيــف 2019وذلك بعـــد  وزيعـــات شربــاح عـــام ار ــدين 11,451,266 غــمبل 31/12/2020ي ــن فــو  المساهميــي حقــغ صافــبل ●

 .دينار  11,684,554 مبلغ 31/12/2019ن في ـو  المساهميـــي حقـــغ صافــبل

 

 المساهمين الكراماااحضرات 

كمعععا ش قعععدم بج يعععا الشعععكر للعععد لدارة ر الج يعععا للعععد كافعععة مسعععاهمي الشعععركةا سعععمي وباسعععم شعضعععاء مجلعععس اإلدارة بالشعععكختامعععا  ش قعععدم با

حققتهعععا الشعععركة خعععالي الععععام الماضعععي التعععي هعععم فعععي  حقيعععق النتعععائ  ئالشعععركة وكادرهعععا العععوةيفي المتميععع  بكافعععة المواقععع  الععع ين سعععاهم ادا

بععالرمم مععن كافععة الظععرو  والصعععوبات الطارئععة والمفا  ععة التععي شلمععو ببلععدنا والعععالم ش معع  متمثلععة بجائحععة كورونععا ومععا نععت  عنهععا مععن 

 شوضاع اقتصادية قاسية الصعوبةا آملين من هللا العلي القدير شن نجتاز ه ه المحنة بفضله سبحانه و عالد.

 

 موفق دائما اااوهللا ال

 

 

 منــ ر احمــد حسـيـــن                                                                                                                     

 رئيــس مجلــس ا دارة                                                                                                                      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    

 

 

 بسـم هللا الرحمـن الرحيم
  

  2020عن سنة  عشر الخامس قريــر مجلــس اإلدارة السنوي  

 

 شو  : نب ة عن الشركة ونشاطا ها ومايا ها وموقعها الجغرافي وحجم اإلستثمار.     
 

يسسست ك ص و يرت ا تصاسسوعةل يتص تع ا يل سسستك تص سسالدع   5/7/1993تأسسس سسك  سسالدل يا لصناع صاسسوعةل تاليخل   ع خ   .أ

تص سالدل ة   واتيةل واعصل يرخال تصاسوعةل  حاس ك 17/01/2006( ي  ع خ  3235ذت  تصم سويصال تصمد يلا تدك  م   

( ون معةان 221يتص تع ا ة   تداخك تصاسسسسنل تصةعةاةال ص  سسسسالدل ص اسسسسمة  سسسسالدل و سسسسعكمل ةعولد يتونا ت اح ع  تصمعلا  

(   ع خ  394ية  سسسسسسست ك تص سسسسسسالدل د سسسسسسالدل و سسسسسسعكمل ةعول ود يلا تدك  م    1997( ص سسسسسسول 22تص سسسسسسالدع   م   

ت مثك غعخع  تص سسالدل تصدعصال يل تة ع  ي  تصمم  ل تا لةال تصهع سسمال. –الدل كا ةمعن يوالدز ت سستاك تص سس 19/03/2006

تاليخل تصم الخل يتصم   زوع  تصطمال يودعصاك تص اةا  اجهزا غ اك تص    يواتل تص طهاال يتص ااخالد  عإلضعيل تص   التء 

 اسسسسسسوعةل. يتمثاك تص سسسسسسالدع  تاجومالد تصاال ال يتسسسسسسس االتل تصماتل تصالع  تص رول يتلم  يتصمعدوع  يتصما ت  تص رول ص

 يتصمد ال تص ل ت اعط  أةمعمً و ع هل صغعخعتهعد تضعيل صمعمل تاغالتض تاخالو تصات لا يل تصوظع  تاسعسل ص  الدل.

 

يتم غ و ال وال ع  4,479سدعب ة   أ ض و عح هع   –هللا تصثعةل  ن تصد ان تصاوعةال  خةع ومو  تص الدل يل و خول تصم ك ةم 

 يخم غ و ال وال ع تاسال جعكزا إلضعي هع ص ماوع ةو  تصدعجل. 943و ال وال عد  عإلضعيل تص  و عحل تم غ  3,599و عحل تصموعء 

يذصك دمع يل  يل تاسسسسسسساتر تصالع جال (28 ( ووه   لتخك تم لند ي 124واظنعًد خامك   (152 ة ل تصاعو ان يل تص سسسسسسالدل  

31/12/2020. 

 

 ( لخوع .15,007,548يل تص الدل  عص خوع  تا لةل   خم غ حت  تإلس ثمع  .ب

 

  انيا : الشركات التابعة والشقيقة.
 

ةعو سسسل يسسسل تا لن أي خسسسع   تا لند ة مسسسع  أةسسس   م تسسسالتمل تص سسسالدل  ا مسسسل تص سسسالدع  تص سسسةاةل أي تص ع اسسسل وسسسع  سسسالدع  أخسسسالو

 تةضسسسعء وت سسسر تملت ا يكسسسل  سسسالدل مري ل ص  تسسسع ا يتصالسسس وع  تص اجا سسس ال غعصماسسسلخاجسسس   سسسالدل و سسساطال ة اهسسسع وسسسن ممسسسك 

يذصسسسسسك دمسسسسسع يسسسسسل  ( سسسسسسه 683,983حاسسسسسل تم  سسسسسك كسسسسس   تص سسسسسالدل حاسسسسسل يسسسسسل  أ  وسسسسسع   سسسسسالدل يا لصناسسسسسع  مةسسسسس ت    ذ. . 

31/12/2020 

 

 . الثا : شسماء شعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ونب ة  عريفية عنهم

سمال أةضعء يخ الف تصمت ر ة   يضع أك تف تص الدل يو ع ال تدةاةهع يخومثق ةن   وت ر تإللت ا دكخ  ان وت ر تإللت ا ون 

خ   تصاع   ع تج معة (3 ةة  تصمت ر يم  تصمالعطال تلت ا يصتول   يصتول تصدادمل  آصتول تص ال سسسسسسادع  يتصم عيي ون صتول تص  ماق

2020. 

 

 ش.    شعضاء مجلس اإلدارة 
 

 (.رئيس مجلس اإلدارة.     السيد من ر شحمد سليمان حسين )1

   01/12/1967واتصا  . 

  2005/ ةع    عصا خــا  تلت ا صدال . 

 2009  ال ون تمار  ئار وت ر تلت ا  الدل مري ل ص  تع ا يتصال وع  تص اجا. 

   تصد مل ي غك خ صهع ووعصب تلت خل و ا لا ووهع :ةمك يل  الدل أليخل  2009يصغعخل تمار 1990ون ةع 

 .و خال تص تئالا تص اج  ال يتص الطال يةم اع  تصماع 

 .)و خال ةم اع   الدل أليخل تصد مل  تا لن 

 .و خال ةم اع  تص الر تايسل ي مع  أيالخةاع صمتماةل  الدع  أليخل تصد مل 

 .ةعئب تصم خال تصاع  ص  الدل تصاال ال صاوعةل تاليخل 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .     السيد كايد مازي عبد هللا الشعباني )نائب الرئيس(.2
   20/11/1964واتصا . 

 1986 / ةع     عصا خـا  تتــع ا. 

   31/10/2019تصالئار تص ونا ي ص الدل يا لصناع صاوعةل تاليخل ح   تع خ 

 2018ون دعةان تصثعةل  ي ل ص  تع ا يتصال وع  تص اجا  الةعئب  ئار وت ر تلت ا  الدل مر. 

 08/2017صغعخل  و خال ةع   الدل تمتدعل ص اسعطل تصمعصال. 

  2012و خال تصاسعطل يل  الدل تمتدعل ص اسعطل تصمعصال صغعخل. 

   2012ةضا وت ر تلت ا ي ئار صتول تص  ماق يل  الدل تصام  ص س ثمع ت  يتص ومال تصاةع خل صغعخل ةع. 

 2006غعخل و خال تصاسعطل يل  وك تمتدعل ص. 

  1997يسال  الدل تص اعين تصاال ل   وك تصموس ل تصاال ال تصمااليال(  صغعخل. 

 1991ص ما اوع  تصم ةال   تص اخك( صغعخل  لو الف تصهائل تصاعو. 

 
 

 (.مجلس لدارة .    الدكتور خضر محمد محمود  روان )عضو3
 .19/10/1961واتصا         

  2007/ ةع  لد ا ت  يل تإللت ا تصمعصال. 

 .ةضا  وت ر تلت ا  الدل مري ل ص  تع ا يتصال وع  تص اجا  ال 

   يل  الدل أليخل تصد مل يل ووعصب تلت خل ة خ ا ووهع : 2012يصغعخل ةع   1985ةمك يل تصن الا ون ةع 

 .تإلة ع  د  و خال تص دن يتص ا خال د ةم اع  تصماع 

 .تصم خال تصمعصل 

  تصمم  ل تصاال ال تص االخل.  -ص اوعةع  تص يتئال ةعئـب تصم خال تصاع  ص ـالدل تصتزخالا 

 .و خال س   ل تص زيخ  ص  الر تايسل ي مع  أيالخةاع 

   تا لن. –و خال ةع   الدل أليخل تصد مل 

 
 

 

 .      السيد شحمــد لسماعيا  محمـــــد سيـــــان )عضو(.4

   01/07/1968واتصا. 

  تصاالتر / أ  اك. –ةعئــب تصالئاـــر صمتماةـل كعيدــع ي صألليخل 

   تصاـالتر. –تصالئاــر تص وناــ ي ص الدـل سمــعخك مةـ 

 

  ورج اميا كليس )عضو(.  ابريايالسيد .      5

   05/05/1960واتصا. 

  وعج  اـال تلت ا أةمــع  ون جعوالINSEAD   1993/ ةع. 

 .ةضا وت ر تلت ا  الدل مري ل ص  تع ا يتصال وع  تص اجا  ال 

   يل  الدل أليخل تصد مل يتس    ووعصب تلت خل و ا لا ووهع:   2011يصغعخل ةع    1991ةمك وو  ةع 

   .و خال أة طـــل تص ممااتال 

 .تصمـــ خال تصمـعصل يتإللت ي 

   تا لن. –و خال ةع   الدل أليخل تصد مل 

 .و خال تص الطال تمس التتاتل صمتماةل  الدع  أليخل تصد مل 

   و خال ةــع   الدلWEST WORD تصامخع  تصم د ا تاوالخ ال /. 

 
 

 

 .       السيد محمد لسماعيا  محمـــــد سيـــــان )عضو(.6

   06/10/1967واتصا. 

  1994/ ةع    عصا خر ودعسمـــل. 

 تصاالتر / أ  اك. –متماةل كعيدع ي صألليخل تصالئار تص ونا ي ص 

  تصالئار تص ونا ي ص    ل و عجالTeam Mart  -  .تصاالتر / أ  اك 

 



 

 

 

 

 

 

 / ممثال  لشركة  زورد للتجارة والخدمات اللو ستية )عضو المهند  ششر  شحمد سليمان حسين    . 7

  .((12/02/2020)من  اريخ         

   24/04/1982واتصا 

   2006دهال عئال كو سل   عصا خـا . 

   05/07/2020ةعئب و خال ةع   الدل يا لصناع صاوعةل تاليخل ون تع خ 

  2016 - 2020و خال تصمامع ص الدل يا لصناع صاوعةل تاليخل. 

  2016-2013و خال تصام اع  /  الدل يا لصناع صاوعةل تاليخل. 

  يل  الدل أليخل تصد مل يل تصموعصب تص عصال: 2013يصغعخل  2006ةمك يل تصن الا ون 

   2013 – 2012و خال تصام اع. 

  2012 – 2008و خال تصماوع. 

  2007-2006وهو   صاعةل. 

 

 ب.  شعضـــــاء اإلدارة العليــــــا

 (.الدكتور  امر سالمه محمد الوراوره )المدير العام.     1

  19/01/1978 واتصا. 

   2001صا صل   عصا خـا. 

  2019-2017/  الدل يا لصناع صاوعةل تاليخل ةعئب تصم خال تصاع  ص وين تصممااع د تص  اخق يتطاخال تاةمع. 

  / 2016-2014 الدل يا لصناع صاوعةل تاليخل و خال تص  اخق 

  / 2014-2011  الدل تص الر تايسل ص اوعةع  تص يتئال يتص امعيخلو خال تالطال تص  اخق 

  / و خال وو ج Abbott International 2010-2011 

  / 2010-2006 تص يصال ص  يتءو خال وو ج. 

  2006-2001و خال وو ج تم امل / تا لةال صاوعةل تاليخل. 

 

 

 (.نائب المدير العامحسين )ششر  شحمد سليمان  لمهند .     ا2

   24/04/1982واتصا 

   2006 دهال عئالكو سل   عصا خـا . 

   05/07/2020ةعئب و خال ةع   الدل يا لصناع صاوعةل تاليخل ون تع خ 

  2016 - 2020و خال تصمامع ص الدل يا لصناع صاوعةل تاليخل. 

  2016-2013يا لصناع صاوعةل تاليخل و خال تصام اع  /  الدل. 

  يل  الدل أليخل تصد مل يل تصموعصب تص عصال: 2013يصغعخل  2006ةمك يل تصن الا ون 

   2013 – 2012و خال تصام اع. 

  2012 – 2008و خال تصماوع. 

  2007-2006وهو   صاعةل. 

 

 

 (.المراقب المالي) بالي عبدالجابر حسين سالمه .     السيد 3     

   29/10/1976واتصا 

   1999 ودعسمل  عصا خـا. 

  2008وعج  اال يل تصمدعسمل. 

 2013   ةع تصمالتمب تصمعصل ص الدل يا لصناع صاوعةل تاليخل وو. 

  يل  الدل يا لصناع صاوعةل تاليخل يل تصموعصب تص عصال: 2013يصغعخل  2002ةمك يل تصن الا ون 

 ي ئار م   تصمدعسمل ودعسبد و الف يل م   تصمدعسمل .  

  / 2002-2000  الدل تصدع  ةع ف أ ا  هعب يأيمل ودعسب. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 (.المدير الفني)ريما فيكتور عبد المسيح شنودة الدكتورة    . 4

   09/02/1970واتصا 

   1993صا صل   عصا خـا. 

 2008صاا صل وعج  اال يل ت . 

  2014تصم خال تصنول ص الدل يا لصناع صاوعةل تاليخل ون. 

  / 2013 – 2007تص يتئال  ص اوعةع  تص الدل تصث ثالو خال تا دعث يتص طاخال يتصالمع ل تصواةال. 

  / 2007 – 2005  الدل تص الر تايسل ص اوعةع  تص يتئال يتص امعيخلو عة  و خال تا دعث يتص طاخال. 

  تص يتئال يتص اماعئال يل تصموعصب تص عصال:يل  الدل تصمالدز تصاال ل ص اوعةع   2005يصغعخل  1997ون يل تصن الا  كةم 

 .و الف تا دعث يتص طاخال 

 .و خال تا دعث يتص طاخال  عصادعصل 

 .و عة  و خال تا دعث يتص طاخال 

 

 

 .صهيب طالب عودة )مدير العمليات(.    5
 

   9/4/1985واتصا 

  وعج  اال تلت ا تمةمع(MBA)  2014 

  1/6/2020تاليخل ون تع خ  و خال تصام اع  /  الدل يا لصناع صاوعةل 

  2020-2016و خال تصماوع ص الدل يا لصناع صاوعةل تاليخل 

  2016-2015و الف  ئا ل  تصماوع( /  الدل يا لصناع صاوعةل تاليخل 

  2015-2011ضع ل  ئا ل  تادا  تصتالا( /  الدل أليخل تصد مل 

  و الف  ئا ل  تص م ل تصطمال( / وتماةل تصال اج ص  أوانGIG 2009-2011 

 

 

 .2019و  2020ف كثر لعامي  %5نسبته  رابعا : كبــار مالكـــي األسهـــم ال ين يملكون ما

 

 خامسا : الوض  التنافسي للشركة ضمن نشاط قطاعها.

 دز  تص سسسالدل خ   تصن الا تصمعضسسسال ة   تمك مع   عصاواسسسال تصم سسسالي تص ي خا مال تصالدازا تاسسسسعسسسسال ص وتع  يل تصاسسسوعةل  -

تصماظنان صدضسسسا  تص ي ت  تص   خمال يي  سسسع   تخنعلتص يتئال ون خ    التوج تص   خب تصم سسس مالا لتخ اعً يخع جاعً ون خ   

 ل.تصوعظمل صامك تصاوعةل تص يتئايتصم ط مع  ث تص  الخاع  امكد يذصك واتدمل ون تص الدل اح تص

تص اسسسع يل تاياال و سس دضسسالت  تص سسالدل يل تاسسساتر تص ل تامك ياهع ون خ   تسسس مالت  ةم وع ة   ت سستاك أصسسوعف تص سسالدل  -

 .تصمال  نل يل ك   تاساتر 

 :2020تم وك تص الدل ون تط ر تاصوعف تصت خ ا تص عصال خ   ةع   -

1- Panthophil Toner.                                     

2- Panthophil Clear Face.            

            3- Panthophil Baby Nappy Care Cream.  

 

 

 

 كبــار مـالكـي األسهم
2019 2020 

 النسبة الم وية عدد األسهم النسبة الم وية عدد األسهم

 % 22.021 1,651,561 % 22.028 1,651,561 . محمد لسماعيا محمد سيان1

 % 22.021 1,651,561 % 22.028 1,651,561 لسماعيا محمد سيان. شحمد 2

 %11.370 852,757 %11.370 852,757 . من ر شحمد سليمان حسين3

 % 11.036 827,702 % 11.036 827,702 . كايد مازي عبد هللا الشعباني4

 % 9 683,983 % 8.720 653,983 شركة  زورد للتجارة و الخدمات اللو يستية. 5



 

 

 

 

 

 

 

 

 محددين محليا وخار يا.سادسا :  در ة ا عتماد علد عمالء وموردين 

تامك تص سسسسالدل ة   تواخع أة سسسسط هع يل وتع  تصماع يتص سسسسالتء يتصمدل ةن أسسسسساتر ج خ ا  يوا لخن ج ل  عسسسسس مالت  يأ الر تصام ء  

 يتصما لخن ص خوع ك  :

 

  الموردون .ش

 المشترياتالنسبة من ل مالي  / دينار المشترياتحجم  المورداسـم 

 %11 358,160 شركة سنا لصناعة األدوية

Jiangsu Jiaerke Pharmaceuticals  259,709 8% 

   

 العمالءب.  

 المبيعاتالنسبة من ل مالي  / دينار المبيعاتحجم  اسـم العميــا

 %46 3,561,799 شربيا –مجموعة هاوكاري لألدوية 

 %30 2,318,712 األردن –مستودع شدوية النوعي 

   
 

 

 ةواألنظم بمو ب القوانين التي  تمت  بها الشركة شو شي من منتجا ها وا متيازاتالحماية الحكومية  سابعا :

  م ت م ع تص الدل  أخـل حمعخل ح اوال أي  أخل تو اعرت  دمع أن وو تعتهع م ت م ع  دمعخل أي تو اعرت   ماجب تصةاتةان     

  تصم ت ل ص خهع يل لتخك تا لن يخع ج . اومع تم  ك تص الدل حةار تو اعر يل أصوعف تاليخل  ديتاةظمل      

   2020م خاج  أي  التءت  تخ التع أي حةار تو اعر حا ك ة اهع تص الدل خ   تصاع. 

 

 

مادي علد عما الشععركة شو    امنا : القرارات الصععادرة عن الحكومة شو المنظمات الدولية شو ميرها التي لها ا ر

 منتجا ها شو قدر ها التنافسية.
 

ص  خاسسسسس   أي مالت  ةن تصد اول أي أي ون تصموظمع  تص يصال ص  تأثاال ة   ةمك تص سسسسسالدل أي ة   وو تعتهع دمع أن  تص سسسسسالدل تطمق  

تصم ا ةل  ماتصسنع  تصماتل تص تخ ل يل تاسواع تصم س دضسالت  تصاسا مةالد يد صك  تا لن -   غ تء يتص يتءتصموسس سل تصاعول صواعخاال 

 .WHO ووظمل تصادل تصاعصمال د صك ت  ز  تص الدل   طماق واعخاال  .صم  دضالتتهعتصماتصنع  تصما م ا ون تصهائل 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 للشركة اسعا : الهيكا التنظيمي 

 الهيكا التنظيمي: .ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 عدد موةفي الشركة وم هال هم: .ب

 العــدد المـ ها العلمــي

 5 وعج ـ ـاــــال

 86   ــعصا خــر

 17 د ال وت مع / ل  ا 

 6 ثعةاخل ةعول

 38 ثعةاخل ةعولأمك ون 

 152 الموةفينل مالي عدد 

 

 

 .2020 ـ. برام  الت هيا والتدريب لموةفي الشركة خالي العام 

د معوك تص سسسالدل  اة  ة ا لي ت  ت  خمال صا ل ون  عمسسسس مالت   عصامك ة   تطاخال دنعءا تصماظنان يتدنازك ةظالت مخمعن تص سسسالدل 

 . ا ق    ك ومع ال  مهعوه  تصاظانالت دتصماظنان

 

عدد 

 الموةفين
 الرقم الدورةاسم 

6 Tactical selling skills 1 

1 Bachelor's program 2 

 

 عاشرا : المخــــاطر التي  تعرض لها الشركـــة.

 تصمالعطال تص ل ت االض صهع تص الدل توع والعطال ةالضال وثك  تص ات ث تصطمااال أي تصدالتئق يكل وغطعا  ماجب  اصاال تأوان  عو لد

تصموعي ل يأي والعطال طمااال ت ا ق  مائل تصاوعةل تص يتئال يت مثك  عصموعي ل تص  خ ا ساتًء ة   تصم  او تصمد ل أي تإلم امل أي تصاعصمل 

 تص ماالا تصماجالا يل تص ار تص يتئل.

 

 حادي عشر: ا نجازات التي حققتهـــا الشركــــة.        

 :2020النتائ  المالية لعام 

 . 2019لخوع  يل تصاع   1,273,528لخوع  وةع ةل  مم غ  141,712   غك 2020حةةك تص الدل ت  ع  صعيال صاع   ●

 وم غ  2019صاع  ومااع  تص الدل صعيل  غلخوع  يل حان    7,655,266  وم غ 2020ومااع  تص الدل صاع   صعيل غ   ●

 .لخوع  9,114,673

لخوع  يل حان   غ صعيل حةار تصم عكمان يل  11,451,266 وم غ 31/12/2020  غ صعيل حةار تصم عكمان يل  ●

 .لخوع   11,684,554 وم غ 31/12/2019

 : 2020ال  خ   تصاع  صتم وك تص الدل ون تط ر تمصوعف تصت خ ا تص ع ●

4. Panthophil Toner.                                     

5. Panthophil Clear Face.            

6. Panthophil Baby Nappy Care Cream.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 تس مال  تص الدل يل تصامك ة    تاساع ودنظ هع يل تساتمهع ون خ   ت تاك أصوعيهع ياهع. ●

 

 .2020ت  تت خ   هعلت  تلخزي تصم  جل ألةع   ا  تج اعر تص ن اش  وتع  خ   ةع   ●

 ISO 9001 : 2015ةظع  تلت ا تصتالا  -

 ISO 13485: 2016ةظع  تلت ا تصتالا تصم   زوع  تصطمال  -

 ISO 22716 : 2007ومع سع  تص اواع تصتا  صم  دضالت  تص تماك  -

 ومع سع  تص اواع تصتا . -

 

تصاعصمال ي مع تالتب ة     GS1تصامك ة   تطماق ةظع  ت مع ي ص  يتتماع تص دوع  ص م  دضالت  تصاا مةال  مع خ اتيق وع و ط مع   ●

 ن تاياال آصل تتماع تص دوع  يتأكا هع صال ول ك ت تصه ف.ذصك و

 

دممثك و وي  ةن خم ل و   زوع  طمال و ت ل ص  ار   EMERGO EUROPE B.V. – Netherlandsتت خ  تة معل  الدل ت   ●

 تاي ي ال.  CEتاي ي ال يتدمك  هعلت  تصـ 

 

و ويصل ةن أ  ال و  دضالت  تتماك و ت ل ة    ات ل تإلة   ةن  دتهل  Chemasol Ltd. – Cyprusت  تت خ  تة معل  الدل  ●

 ص  ار تاي ي ال. CPNPو  دضالت  تص تماك 

 

  اني عشر: األ ر المالــي لعمليــات ذات طبيعـــة مير متكـــررة.

 تص الدل تصالئا ل.م خاج  أي تثال وعصل صام اع  ذت  طماال غاال و  ال ا ح ثك خ   تص ول تصمعصال يم ت خك ضمن ة عط 

 

 .وصافي حقو  المساهمين وسعر السهم السلسلة ال منية لألرباح المحققة واألرباح الموزعة  الك عشر : 

 . 2016ي  2017د 2018د 2019 وةع ةل وع  اعةع  ةع  2020تص    ل تصزووال ص ماعةع  تصمعصال صاع  

 2016 2017 2018 2019 2020 البيانات

 6,801,054 6,930,636 8,000,441 9,114,673 7,655,298 صافي المبيعات .1

 %32 %19 %27 %27 %33 نسبة المبيعات المحلية .2

 %68 %81 %73 %73 %67 نسبة مبيعات التصدير .3

صافي األرباح قبا الرسوم  .4

 والضريبة
166,720 1,429,528 1,068,803 901,822 731,069 

 655,393 856,496 1,008,557 1,273,528 141,712 صافي ربح السنة .5

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

 2,500,000 - - - - األسهم المجانية الموزعة .7

 9,295,969 10,152,456 10,786,022 11,684,550 11,451,267 صافي حقو  المساهمين .8

 2.21 1.55 1.58 1.57 1.430 سعر الورقة المالية * .9

 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 رش  الماي .10

 

 .2020دعةان تاي   31* ساال تصا مل تصمعصال دمع كل يل 



 

 

 

 

 و 2019 بالسعععنواتتها مقارن 2020  حليا المرك  المالي للشعععركة ونتائ  شعمالها خالي السعععنة الماليةعشعععر:  راب 

2018. 

 2018 2019 2020 النسبــة

 3.54 3.1 3.7 ( Current Ratio )نسبة التــــداوي   .1

 2.94 2.65 3.2 (Quick Ratio )النسبة السريعة  .2

 45.2% 52% 50% (  Gross Profit Margin )هامــش مجمـا الربـح  .3

 1.9% 14% 13% ( Net Profit Margin )هامـش صـافي الربـح  .4

 1.2% 11% 10% ( Return on equity )العائد علد حقو  الملكيــة  .5

 0.9% 8% 7% ( Return on assets )العائد علد ل مالي األصوي  .6

 2.11 2.4 2.7 ( Inventory Turnover )معدي دوران المخ ون  .7

 51.0% 57% 58% ( Total Assets Turnover)معدي دوران األصوي  .8

 88.4% 92% 1.01 ( Receivable Turnover )معدي دوران المدينين  .9

 خا   361 خا  407 397 ( Average Collection Period )متوسط فترة التحصيا  .10

 24% 27% 21% ( Debts to Assets )لت امات للد األصوي ل مالي اإل .11

 31% 37% 27% ( Debts to equity )لت امات للد حقو  الملكية ل مالي اإل .12

 JD 1,702,178 405,598 1,668,236(/ cash flow from operationالتدفق النقدي من العمليات التشغيلية ) .13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 للشركة. خطة المستقبليةالتطورات المستقبلية الهامة وال :خامس عشر

 
 ت مثك خطل تص الدل تصم  ةم ال يل تصمدعي  تاسعسال تص عصال:

 .تس مالت  تص الداز ة   تة  ع  تص الدل يتختعل أساتر ج خ ا تزخ  ة عطع  تص الدل يومااعتهع -1

 .د خل تاةظمل تصنوال يل تص الدل يذصك واتدمل ص  طا  تصدعصك يل تصاوعةل تص يتئالتتطاخال يواتص ل  -2

 تصامك ة   تد خل خطاط تإلة ع  تصاعو ل يل تص الدل يذصك  ه ف رخعلا تصطعمل تإلة عجال يتد ان ةاةال تصمو تع . -3

 خا مال تصاعوك تاك  يل تصاوعةل تص يتئال. تختعل  التوج ت  خمال صماظنل تص الدل  ه ف  يع دنعءا تصاواال تصم الي يتص ي -4

 .تص الداز ة   تة تل يتنااك أةظمل تصالمع ل تص تخ ال ص  تك جماع ةم اع  تص الدل -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  عاب المهنية.ساد  عشر: األ

 2020 تة العب تص علا تصم  ب تص يصل تصمهول ص س  ع ت  يتص  ماق ص  ماق ح ع ع  تص الدـسسسـسسسل صاع   تةعلا مال   تصهائل تصاعول 

 لخوع (.  7,500 أتاــعب ت ماــق   غـك   

   لخوع ( 4000   2020  غك أتاعب تصم   ع  تصةعةاةل ص  الدل تصمدعول أخمن تصاةا ل ص اع. 

 

 شقربائهم.و شعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلياقبا  عدد األورا  المالية المملوكة منعشر:   ساب 

 األسهم المملوكة لرئيس وشعضاء مجلس اإلدارة.عدد  -ش

 الجنسيـة المنصـــب ا ســــم الرقم
 عدد األسهـم كما في 

31/12/2019 31/12/2020 

 852,757 852,757 أ لةل  ئار وت ر تإللت ا من ر شحمد سليمان حسين 1

 827,702 827,702 أ لةل ةعئـــب تصــالئاــر مازي عبد هللا الشعبانيكايد  2

 275,500 275,500 أ لةل ةضـــا  خضر محمد محمود  روان 3

 24,999 24,999 أ لةل ةضـــا  ابرياي  ورج اميا كليس 4

 1,651,561 1,651,561 ةالتمل ةضـــا محمد لسماعيا محمد سيان 5

 1,651,561 1,651,561 ةالتمل ةضـــا شحمد لسماعيا محمد سيان 6

 159,834 153,124 أ لةل /  الدل مري لةضـــا ششر  شحمد سليمان حسين 7

 

 

 العليا. التنفي ية عدد األسهم المملوكة من قبا ششخاص اإلدارة -ب

 الجنسيـة المنصـــب ا ســــم الرقم
 عدد األسهـم كما في

31/12/2019 31/12/2020 

 1000 --- أ لةل تصم خال تصاع   سالمه محمد الوراوره امر  1

 159,834 153,124 أ لةل ةعئب تصم خال تصاع  ششر  شحمد سليمان حسين 2

 --- --- أ لةل تصمالتمب تصمعصل بــالي عبدالجابر حسين سـالمة 3

 2,250 2,250 أ لةل تصم خال تصنول ريما فيكتور عبدالمسيح شنودة 4

 31/12/2020شعضاء اإلدارة العليا السيطرة علد شي شركات شخرة كما في *   يمتلك شي من 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 )ال و ة واألبناء القصر( اء مجلس اإلدارة واإلدارة العليايس وشعضئعدد األسهم التي يمتلكها شقرباء ر -ج

 

 الجنسيـة ا ســـم الصلـة اسم العضــو الرقم
 عدد األسهـم كما في

31/12/2019 31/12/2020 

 249 249 تا لةال ليمان عبد الرحيم طاهر سعدي ريجل كايد مازي عبد هللا الشعباني 1

 99,750 99,750 تا لةال مند رفيق نامق شحيبر ريجل  ابريـاي  ورج لميا كليس 2

 1,843 1,843 تا لةال مي ابراهيم صالح حسين ريجل خضر محمد محمود  روان 3

 3,000 3,000 تا لةال نجمة مازن لبراهيم علي شحمد ريجل حسين ششر  شحمد سليمان 4

 1,450 1450 تا لةال عون ششر  شحمد حسين ت ن ششر  شحمد سليمان حسين 5

 700 700 تا لةال ششر  شحمد حسين سند ت ن ششر  شحمد سليمان حسين 6

 75 75 تا لةال شحمد من ر شحمد حسين ت ن من ر شحمد سليمان حسين 7

 75 75 تا لةال فرح من ر شحمد حسين  وك من ر شحمد سليمان حسين 8

 75 75 تا لةال كريم من ر شحمد حسين ت ن من ر شحمد سليمان حسين 9

 75 75 تا لةال مهيب من ر شحمد حسين ت ن من ر شحمد سليمان حسين 10

 

 31/12/2020السيطرة علد شي شركات شخرة كما في  العلياشقرباء رئيس وشعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة *   يمتلك شي من 

 

 

 إلدارةالشركات المسيطر عليها من قبا شعضاء مجلس اعدد األسهم التي  متلكها  -د

 

 اسم الشركة الرقم
 عدد األسهـم كما في 

31/12/2020 31/12/2019 

1 
 653,983 683,983 شركة  زورد للتجارة والخدمات اللو يستية *

 

  الدل مري ل ص  تع ا يتصال وع  تص اجا  ال ذ. .  كل  الدل خم  هع أغ ب أةضعء وت ر تإللت ا.* 

 

 .عشر: الم ايا والمكافآت  امن

 م ايا ومكافآت رئيس وشعضاء مجلس اإلدارة :  – ش

حال   غ وتماع وع خاسسم صالئار  2020ت  تالاسسام وم غ خم سسل آمف لخوع  ص ك ةضسسا دم عيأا أةضسسعء وت ر تإللت ا صاع   

 أخالو. أي وزتخع ةاوا  لخوع . يص  خ ةعض  أةضعء وت ر تإللت ا     توة   أي تخل   م  35,000يأةضعء وت ر تإللت ا وم غ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 العليا :التنفي ية م ايا ومكافآت شعضاء اإلدارة  –ب 

( تصمامعال و خ تصم خال تصاع د دتصالئار تص ونا ي  دك ون ة مع  أن تإللت ا تصا اعخمان تصت ي  ألةع  تجمعصل تصاليتتب يتصم عيآ  اةضعء  

 .ون تص الدل ت ساع  انخ  ال و
 

 

 

 

 

 

 

 المجمـــوع مكافآت بــدي  نقـالت روا ـب ــمـــــــــــا س

 72,040 5,000 1,200 65,840  امر سالمه محمد الوراوره / المدير العام 

 74,140 - 1,800 72,340 نائب المدير العامششر  شحمد سليمان حسين / 

 30,149 - 1,320 28,829 بالي عبد الجابر حسين سالمة / المراقب المالي

 37,776 - 1,320 36,456 الفني ريما فيكتور عبدالمسيح شنوده/ المدير

 18,998 - 950 18,048 طالب اسماعيا عودة / مدير العملياتصهيب 
    

 

  اس  عشر: التبرعـــات.

صتمااع  صاسسعصة تيم  ت  تص مالع  هع  لخوع د م وك ة    سس ك تمالةع  ةاوال  أليخل(. ( 460وم غ   2020  غك مامل تص مالةع  صاع  

 لخوع  ةة تً. 1200 عإلضعيل تص   تصالاالخل يتصمالتدز تصطمال

 

 دارة والشععركات الحليفة والتابعةم  مجلس اإلوالمشععاري  وا ر باطات التي عقد ها الشععركة عشععرون: العقود 

 شو المدير العام شو شي موةف في الشركة شو شقاربهم.

 
أ  اك يتص ل تاال و  ا هع ص  سسعلا أةضسسعء وت ر  -تالتمل تص سسالدل  عتنعمال تارخع يل تص سسار تصاالتمل وع وتماةل كعيدع ي صألليخل

 . ة معً  أة  م خاج  تخ  ةةال أي و سسع خع أي ت تمعطع  ومالول وعودم  سسساعن  سسساعن يأحم  تسسسمعةاك تإللت ا: ودم  تسسسمعةاك ودم

 تصم خال تصاع  أي أي واظف يل تص الدل أي أمع  ه . ئار وت ر تإللت ا أي تص الدع  تصد انل يتص ع ال أي

 

 البي ة والمجتم  المحلي. مساهمة الشركة في حماية :واحد وعشرون

 البي ة ش. مساهمة الشركة في حماية

  تصممع سل تصتا ا ص مال مالت  (  دال خ   تص ال م ون  GLP  تصممـع ســــل تصتاــــ ا ص  اواــع ( ي  GMPت مـــع تص الدــل أةظمــل 

تصماتل تصمالياضل يتصمالتتال يةنعخع  تصمال مالت   عص و اق وع يرت ا تصمائل د دمع أن ووعطق تص اواع تامك ضمن ةظع  كاتئل م 

غمع  تصماتل تص  تصمائل تصالع جال  ك خ   حتز  ة   ي تال خعصل دمع أن تصماتل تص امعيخل يوال نع  تإلة ع  تص عئ ل م  خ مة  الالي 

 خ   طالحهع يل  م ل تصمتع ي تصاعول  ك يل حنالا تو اعصال خعصل تالضع صمالتممل يرت ا تصمائل. 

 المحلي  تم جالممساهمة الشركة في ب. 

 يل خ ول تصمت مع تصمد ل.م خاج  و عكمل ص  الدل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 2020 قرير حوكمة الشركات للعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 المعلومات والتفاصيا المتعلقة بتطبيق شحكام و عليمات قواعد حوكمة الشركات  -ش 

/ب( ون 118/ن( ي  12يتصاعل ا  عمس وعل اح ع  تصمعلتان    2017أيمً :  وعء ة   تا امع  حادمل تص الدع  تصم عكمل تصم  جل ص ول 

 تةالخال تصدادمل يل تل ت ( ون تا امع  تصدادمل ية  ت  17( ي  5ييامع خ ا ق  عصمعلتان   2018( ص ول 18معةان تاي تر تصمعصال  م   

 ص الدل يا لصناع صاوعةل تاليخل. 2020تص ةالخال تص واي صاع  

  عصةاع   مع خ ز  ون ةة  تج معةع  ييضع تلصاع  تصموعسمل ص طماق تا امع  تصدادمل.   وت ر تإللت اثعةاعً : مع

 مل.صغعخع  تطماق ماتة  تصداد دضاال يتمالت  دعيل تاةظمل يتص تعن تصمط ا ل   عصامك    ك و اتصك ص س ةا  صتول تصدادملثعصثعً : 

  2020شعضاء مجلس اإلدارة الحاليين والمستقيلين خالي العام  .ت

 

  نفي ي المنصب اسم العضو التسلسا
مير 

  نفي ي
 مستقا

مير 

 مستقا

      ئار وت ر تإللت ا من ر شحمد سليمان حسين 1

     ةعئب  ئار وت ر تإللت ا كايد مازي عبدهللا الشعباني 2

     ةضــا خضر محمد محمود  روان 3

     ةضــا  ابرياي  ورج اميا كليس 4

     ةضــا محمد لسماعيا محمد سيان 5

     ةضــا شحمد لسماعيا محمد سيان 6

     / ومثك  الدل مري لةضــا ششر  شحمد سليمان حسين* 7

 12/02/2020تة مع تً ون  *  

 

 اإلدارة ا عتباريينممثلي شعضاء مجلس  - ـ 

 أ الف أحم  س امعن ح ان ةضا تة مع ي ومثك ص الدل مري ل ص  تع ا يتصال وع  تص اج  ال. مهو  تص

 

 2020المناصب التنفي ية في الشركة واسماء األشخاص ال ين يشغلونها خالي العام  -د

 اسم الشخ  ال ي يشغله المنصب التنفي ي التسلسا

 سالمه الوراورهد.  امر  المدير العام  1

 ششر  شحمد حسينم.  نائب المدير العام 2

 ر شنودةريما فيكتود.  المدير الفني 3

 بالي عبد الجابر سالمة المراقب المالي 4

 

 



 

 

 

 عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها شعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة العامة األخرة -هـ 

 أي ةضا ون أةضعء وت ر تإللت ا تصاضاخل يل وت ر تإللت ا  ص الدـع  و عكمل ةعول أخالو يل تا لن . م  كم خ

 

 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة  -و

 .ي صتول تلت ا تصمالعطال صتول تصدادمليآ د صتول تص ال ادع  يتصم عد صتول تص  ماق تص تعن تص عصال :  إللت اخومثق ةن وت ر ت

 

 وشعضاء لجنة التدقيق ونب ة عن خبرا هم وم هال همرئيس  -ز
 

 الم هالت والخبرات المنصب اللجنةشعضاء 

 رئيس اللجنة خضر محمد محمود  روان

 .2007لد ا ت  يل تإللت ا تصمعصال / ةع   -

 ةضا  وت ر تلت ا  الدل مري ل ص  تع ا يتصال وع  تص اجا  ال. -

يل  الدل أليخل  2012يصغعخل ةع   1985ةمك يل تصن الا ون ةع   -

 تصد مل يل ووعصب تلت خل ة خ ا ووهع :

 .تإلة ع  د  و خال تص دن يتص ا خال د ةم اع  تصماع 

 .تصم خال تصمعصل 

  م  ل تصم  -ةعئـب تصم خال تصاع  ص ـالدل تصتزخالا ص اوعةع  تص يتئال

 تصاال ال تص االخل.

 .و خال س   ل تص زيخ  ص  الر تايسل ي مع  أيالخةاع 

 تا لن. –دل أليخل تصد مل  و خال ةع   ال 

 

 عضو  ابرياي  ورج لميا كليس

 .وعج  اال تلت ا أةمع  -

يل  الدل أليخل تصد مل يتس       2011يصغعخل ةع    1991ةمك وو  ةع   -

 ووعصب تلت خل و ا لا ووهع:

 .و خال أة طـــل تص ممااتال 

 .تصمـــ خال تصمـعصل يتإللت ي 

  تا لن. –و خال ةع   الدل أليخل تصد مل 

 .و خال تص الطال تمس التتاتل صمتماةل  الدع  أليخل تصد مل 

  و خال ةــع   الدلWEST WORD  تصامخع  تصم د ا /

 .تاوالخ ال

 عضو محمد اسماعيا سيان

 -   06/10/1967واتصا. 

   1994  عصا خر ودعسمـــل / ةع. 

  تصاالتر /  –تصالئار تص ونا ي صمتماةل كعيدع ي صألليخل

 أ  اك.

  تصالئار تص ونا ي ص    ل و عجالTeam Mart  -   / تصاالتر

 أ  اك.

 

 

 و لجنة لدارة المخاطر. لجنة الحوكمةا تآوشعضاء لجنة الترشيحات والمكافرئيس  – ح

 تآ* لجنة الترشيحات والمكاف

 المنصب شعضاء اللجنة

 رئيس اللجنة من ر شحمد سليمان حسين

 عضو محمد اسماعيا محمد سيان

 عضو  ابرياي  ورج لميا كليس

 



 

 

 * لجنة الحوكمة

 المنصب شعضاء اللجنة

 رئيس اللجنة خضر محمد محمود  روان

 عضو  ابرياي  ورج لميا كليس 

 عضو محمد اسماعيا سيان

 

 

 * لجنة لدارة المخاطر

 المنصب شعضاء اللجنة

 رئيس اللجنة د. خضر  روان

 عضو د.  امر الوراورة 

 عضو م. ششر  حسين 

 عضو د. ريما شنودة

 عضو بالي سالمة    

 

 2020ا تماعات اللجان خالي العام  – ط

 يذصك   مب جعئدل دا يةع. 2020ص  تت مع صتول تص ال ادع  يتصم عيئع  خ   ةع   .1

 . 2020صاع  خ   تتج معةع   3تص  ماق ةة   صتول  .2

 يذصك   مب جعئدل دا يةع. 2020ةع  خ   تج معع أي صتول تصدادمل  ص  تاة  .3

 

 ا تماعات لجنة التدقيق م  مدقق الحسابات الخار ي  -ي

 .2020 ان صتول تص  ماق يو مق تصد ع ع  تصالع جل خ   تصاع   تج معع يتح ت  ةة  
 

 

 

 ا تماعات مجلس اإلدارة  – ك 

 يدعن تصدضا  دمع خ ل : 2020تج معةع  خ   تصاع   3ةة  وت ر تإللت ا 

 اسم العضو
عدد ا  تماعات التي 

 حضرها

 3 من ر شحمد سليمان حسين

 3 كايد مازي عبدهللا الشعباني

 3 خضر محمد محمود  روان

 3  ابرياي  ورج اميا كليس

 0 محمد لسماعيا محمد سيان

 0 شحمد لسماعيا محمد سيان

 2 ششر  شحمد سليمان حسين/ ممثا شركة  زورد

 

 من ر شحمد حسين  

 رئيس مجلس اإلدارة 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


