التقرير السنوي السابع والثالثون
لشركة المركز العربي
للصناعات الدوائية والكيماوية
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جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة السابع والثالثون

 -1تالوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق الذي عقد بتاريخ . 2020/12/22
 -2سماع تقرير مجلس االدارة عن اعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ  2020/12/31والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها .
 -3تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية االخرى واحوالها واوضاعها المالية عن عام  2020والمصادقة عليهما .
 -4مناقشة الميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ  2020/12/31والمصادقة عليهما.
 -5ابراء ذمة اعضاء مجلس االدارة وفقا ألحكام القانون.
 -6انتخاب اعضاء مجلس ادارة للسنوات االربع المقبلة .
 -7انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس االدارة بتحديدها .
 -8اي امو ر اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول االعمال ويدخل في نطاق اعمال االجتماع العادي للهيئة العامة وحسب القانون .
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اعضاء مجلس االدارة
مجلس االدارة
 رئيس مجلس االدارة
السيد مازن حمزه احمد طنطش
 نائب رئيس مجلس االدارة
شركة الموقف للخدمات التجارية
ويمثلها شفيق هاني شفيق الحايك
األعضاء
 شركة مجموعة طنطش لالستثمار
و يمثلها االنسة عريب ناجي داوود ابوزياد من تاريخ 2020/11/17
و يمثلها السيد خالد احمد علي خوالده حتى تاريخ 2020/11/17
 شركة االستثمار المثالي للتجارة
ويمثلها السيد جواد عايد ميخائيل النبر
 الشركة العامة لصناعة االدوية والمستلزمات الطبية
ويمثلها السيد عادل احمد شبيب الجبوري من تاريخ 2020/12/31
ويمثلها الدكتور حسين باسم عليوي حتى تاريخ 2020/12/31
 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
ويمثلها السيد احمد حمد مطلق النعيمات
 شركة استثمار للخدمات المالية
ويمثلها السيد حسام الدين شفيق عودة الرفاعي
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كلمة رئيس مجلس االدارة
حضرات السادة المساهمين الكرام
السالم عليكم ورحمة هللا ،،
يسرني لقائكم في هذا العام في اجتماعنا السنوي السابع والثالثون ألقدم لكم نتائج اعمال عام . 2020
حضرات السادة المساهمين الكرام....
ال شكككي فكككي ان عكككام  2020هكككو عكككام عانكككت الشكككركة فيكككت كمكككا عانكككت جميكككع القطاعكككات االقتصكككادية مكككن جائحكككة كورونكككا التكككي اصكككابت العكككالم ومكككن ضكككمنها االردن حيككك
عانينككا مككن االتالقككات المتكككررة للقطاعككات االقتصككادية  ،كمككا اسككتمرت فيككت معانككاة الشككركة مككن عككدم التككزام المقككاول فككي انجككاز المشككروع حسككب الوعككود المتكككررة بككذلي
 ،وحاليا المقاول ال يوجد لديت امكانية إلكمال العمل حسب العقد مما اضطرنا الى اللجوء للقضاء في هذا االمر وبالتالي ادى ذلي الى تأخر المشروع .
وتأمل ادارة الشركة الى انهاء المشروع في عام  2021والبدء في االنتاج .
الحضور الكريم...
إنني انتهز هذه الفرصة ألتقدم لكم بجزيل الشكر واإلمتنان ولكل من ساهم في تطوير الشركة والمحافظة على ديمومتها متمنيا للجميع دوام التقدم والنجاح .
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتت

رئيس مجلس االدارة
مازن حمزه طنطش
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التقرير السنوي السابع والثالثون
عن اعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31
حضرات السادة المساهمين الكرام؛
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يتشرف مجلس ادارة شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية المساهمة العامة المحدودة ان يرحـب بكم ويشكر حضــوركم اجتماع الهيئة العـامة العــادي السابع والثالثون ويسعده ان يقدم لكـــم
تقــريره الســنوي متضمنا ً نتائج اعمالت للسنة المالية المنتهية بتاريخ  2020 /12/31وهي على النحو التالي :
اوالً:

على الصعيد العام

ان إدارة الشركة التنفيذية تعمل حثيثا ً الستكمال مشروع تطوير المصنع حي تم تركيب الماكينات الجديدة في عام  ، 2013وسيبدأ اإلنتاج على الخطوط الجديدة حال حصول الشركة على موافقة الجهات
الرسمية المختصة .وبعد االنتهاء من جميع أعمال المشروع ستتميز الشركة بكفاءة تشغيل عالية وجودة المنتج.
ثانيا  :االرباح والخسائر
بلغت خسائر الشركة لعام  2020مبلغا ً وقدره  67967دينار وذلي النخف اض المبيعات الناتج عن توقف العمل على خطي االنتاج اللذين سيتم استبدالهما وبسبب الظروف السيئة في المناطق المحيطة في
المملكة  ،هذا وعند االنتهاء من اعمال التوسعة ستزيد الطاقة االنتاجية بما يقارب  %50مما سينعكس إيجابا على نتائج الشركة عدا عن اضافة خطين جديدن للكبسول اللين .
ثالثا  :تعليمات اإلفصاح
عمالً بتعليمات االفصاح المطلوبة من هيئة االوراق المالية نبين لكم ما يلي- :
اوالً :نشاط الشركة
النشاط الرئيسي للشركة هو انتاج الكبسوالت الجيالتينية الصلبة الفارتة
الموقع الرئيسي للشركة هو مدينة عبد هللا الثاني الصناعية  /سحاب وال يوجد أي فروع للشركة داخل المملكة او خارجها
بلغ حجم االستثمار الرأسمالي  4،545،295دينار لعام 2020
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أراضي
مباني وهناجر
آاالت وماكينات
وسائط نقل
أثاث وعدد و أدوات
مشروع توسعة

322،476
556،599
4،933
1
1،044
3،660،240

ثانياً :الشركات التابعة
ال يوجد شركات تابعة للشركة

ثالثاً :أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا

أسماء أعضاء مجلس االدارة ونبذة تعريفية عنهم
االسم

المنصب

الشهادة العلمية

مازن حمزة احمد
طنطش
(ممثل عن نفست)

رئيس مجلس
االدارة

بكالوريوس علوم
مالية ومصرفيت
جامعة جورج
واشنطن

سنة
التخرج

تاريخ
الميالد

الجنسية
االردنية

6

1996

1973

الخبرات العملية
-

رئيس مجلس االدارة والرئيس التنفيذي -مجموعة طنطش
رئيس مجلس االدارة والرئيس التنفيذي -شركة الشرق االوسط للصناعات الدوائية والكيماوية –ميدفارما رئيس مجلس
االدارة  -الشركة االردنية لالستثمار والنقل السياحي – الفا
رئيس مجلس االدارة والرئيس التنفيذي  -شركة استثمار للخدمات المالية
نائب رئيس مجلس االدارة  -شركة الثقة لالستثمارات االردنية -جوردان انفست
رئيس مجلس االدارة  -شركة االستثمار المثالي للتجارة
رئيس مجلس االدارة  -شركة طنطش للسياحة والسفر

شركة الموقف
للخدمات التجارية
ممثال عنها

نائب رئيس
مجلس ادارة

شفيق هاني شفيق
الحايي

بكالوريوس
ادارة اعمال

1981

1957

االردنية

ممجموعة طنطش
ممثال عنها

-

رئيس جمعية النقل السياحي المتخصص من  2017/1/15ولغاية تاريخت
نائب رئيس جمعية النقل السياحي من  2014/11/2ولغاية تاريخت
عضو مجلس ادارة جمعية النقل السياحي المتخصص من  2010ولغاية تاريخت
عضو مجلس ادارة هيئة تنشيط السياحة من  2009حتى 2012
مدير عام الشركة االردنية لالستثمار والنقل السياحي الفا من  2007/8/29ولغاية تاريخت
نائب المدير العام شركة الفا
مساعد المدير العام للشؤون التجارية شركة الفا من 12006حتى2007/1
مدير تجاري شركة الفا من  1995/6حتى 2006/10
مدير تسويق ومبيعات عدة شركات باألردن من 1990حتى1995
مدير اداري وفني شركة الحايي للتعهدات من  1981حتى 1989

مدير عالقات عامت – BCD Travel
2009 – 2002

عريب ناجي داوود
ابوزياد من
تاريخ2020/11/17

عضو مجلس
ادار ة

 خالد احمد عليخوالده حتى تاريخ
2020/11/17

عضو مجلس
ادار ة

دبلوم سكرتاريا
تنفيذيت

فلسطيني

1999
1979

مساعد مدير العام – الوادي
2010 – 2009
مساعدة الرئيس التنفيذي – مجموعة طنطش لالستثمار
 – 2012حتى تاريخت

االردنية
1976
2007
ماجستير
تخصص محاسبة

شركة االستثمار
المثالي للتجارة
ممثال عنها
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االردنية
عضو مجلس
ادارة

1998
بكالوريوس
هندسة صناعية
الجامعة االردنية

1975

 عضو مجلس إدارة للشركة االردنية لالستثمار والنقل السياحي )الفا( من  2015/3/17ولغاية تاريخت. -عضو مجلس إدارة لشركة الشرق االوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية (ميدفارما) من

2002
 جواد عايدميخائيل النبر

-

ماجستير ادارة
مالية االكاديمية
العربية للعلوم
المالية
والمصرفية

-

 2015/3/17ولغاية تاريخت.
رئيس اإلدارة المالية لشركة مركز العبدلي الطبي (مستشفى العبدلي) من تاريخ  2019/1/6ولغاية تاريخت.
نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الدائرة المالية لشركة الشرق االوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية
(ميدفارما) من  2015ولغاية .2019
مستشار مالي لعدة شركات من  2012ولغاية .2015
مدير مالي لشركة مستشفى الخالدي (مركز الخالدي الطبي) من  2009ولغاية .2012

مدير مالي للشركة االردنية العامة لتجارة السيارات (وكالء سيارات هوندا) من  1998ولغاية .2009

شركة استثمار
للخدمات المالية
ممثال عنها
حسام الدين شفيق
عوده الرفاعي

االردنية
عضو مجلس
ادارة  /العضو
المتدب

الشركة العامة
لصناعة االدوية
والمستلزمات الطبية/
سامراء
ممثال عنها
عادل احمد شبيب
الجبوري من تاريخ
2020/12/31

د.حسين باسم
عليوي حتى
تاريخ
2020/12/31
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بكالوريوس
صيدلة  /جامعة
بغداد

1962
1986

عراقية
1976

عضو مجلس
االدارة

عضو مجلس
االدارة

ماجستير هندسة
كيماوية/الجامعة
التكنولوجية

دكتوراه هندسة
كيماوية

2001

2014

1982

عراقية

 العضو المنتدب  /شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية من تاريخ 2019/3/27 نائب المدير العام شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية حتى تاريخ 2019/3/1 مدير فني شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية مدير فني شركة الشرق االوسط للصناعات الدوائيةمدير فني الشركة المتحدة لألدوية

-

مدير قسم االستثمار االجنبي في وزارة الصناعة والمعادن العراقية حاليا .
عضو مجلس ادارة
تدرج بعدة مناصب في وزارة الصناعة والمعادن العراقية .
عضو مجلس ادارة الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبالستيكية  /قطاع مختلط ( العراق)
عضو مجلس ادارة الشركة العامة للصناعات االنشائية  /شركة عامة /احدى تشكيالت وزارة الصناعة والمعادن

المؤسسة العامة
للضمان االجتماعي
ممثال عنها

 تدرج بعدة مناصب وحاليا ً مدير ادارة فرع الكري /المؤسسة العامة للضمان االجتماعيعضو مجلس
ادار ة

احمد حمد مطلق
النعيمات

ماجستير ادارة
جامعة مؤتة

2003

1970

االردنية

ب أسماء ورتب اشخاص االدارة العليا ونبذه تعريفية عن كل منهم
االسم

المنصب

تاريخ التعيين

الشهادة العلمية

حسام الدين
شفيق عودة
الرفاعي

عضو مجلس
االدارة المنتدب

2019/3/27

باكالوريوس
صيدلة /جامعة
بغداد

سنة
التخرج

تاريخ
الميالد

1986

1962

الجنسية
اردنية

الخبرات العملية
-

العضو المنتدب  /شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية من تاريخ 2019/3/27
نائب المدير العام شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية حتى 2019/3/1
مدير فني شركة المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية
مدير فني شركة الشرق االوسط للصناعات الدوائية
مدير فني الشركة المتحدة لألدوية

رابعاً :المساهمون الذين يملكون  %5فأكثر من أسهم الشركة كما في /31كانون اول من عامي 2019،2020
الرقم
1
2

9

اسم المساهم
حمزة احمد يوسف طنطش
الشركة العامة لصناعة االدوية والمستلزمات الطبية

عدد االسهم 2019/12/31
2.789.296
875،000

النسبة
%55.786
%17.5

عدد االسهم 2020/12/31
2.789.779
875،000

النسبة
%55.796
%17.5

خامساً :الوضع التنافسي
بالنسبة للوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها فإنها الـوحيــدة التي تقوم بإنتاج الكبسوالت في االردن ولديها القدرة بتغطية معظم احتيـاجات الشركـات المحلية .امـا االسـواق الخارجية الرئيـسية
للشـركة فهـــي العراق وسـوريا والسودان والسعودية .اما بالنسبة للشركات المنافسة في االسواق الخارجية فهناي تنـافس من حي السعر والنوعية من الشركات الهندية واألوروبية.
سادساً :درجة االعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسين محليا ً وخارجيا ً
ال يوجد موردين محليا ً يشكلون  %10فأكثر من اجمالي المشتريات اما بالنسبة للموردين الخارجيين فيوجد موردين يشكلون أكثر من .%10
بالنسبة للمبيعات المحلية فال يوجد عمالء يشكلون  %10فأكثر من اجمالي المبيعات ،اما بالنسبة للعمالء الخارجيين فيوجد عمالء يشكلون أكثر من .%10
سابعاً :حماية حكومية أو امتيازات
ال يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة او اي من منتجاتها بموجب القوانين واالنظمة او تيرها وال يوجد براءات اختراع او حقوق امتياز حصلت الشركة عليها.
ثامناً :قرارات
ال يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة او المنظمات الدولية أو تيرها لها أثر مادي على عمل الشــركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية وتقوم الشركة بتطبيق المعايير الخاصة بمؤسسة المواصفات
والمقاييس االردنية والعالمية الخاصة بإنتاج الكبسوالت ومعايير الجودة الدولية  ISO 9001 : 2008و.GMP
تاسعاً :الهيكل التنظيمي والموظفين
أ-الهيكل التنظيمي للشركة
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ب  -عدد موظفي الشركة وفئات مؤهالتهم:
المؤهل العلمي
العدد

دكتوراه
اليوجد

ماجستير
اليوجد

بكالوريوس
2

دبلوم
1

ثانوية عامت واقل
6

اجمالي عدد الموظفين
9

ج – برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة خالل السنة المالية

ال يوجد موظفون جدد .
عاشرا ً:

المخاطر

ال يوجد مخاطر تعرضت لها الشركة خالل عام  2020أو من الممكن أن تتعرض الشركة لها خالل السنة المالية الالحقة ولها تأثير مادي عليها.
الحادي عشر :االنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية
االنتهاء من اعمال تركيب خطوط انتاج جديدة مع االستمرار في استكمال مشروع التطوير
االستمرار بتطبيق انظمة ادارة الجودة GMP
ال يوجد أي احدا هامة مرت على الشركة خالل السنة المالية
الثاني عشر :عمليات ذات طبيعة غير متكررة
ال يوجد اي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة تير متكررة حدثت خالل  2020وال تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة.
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الثالث عشر :السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر المحققة واالرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين واسعار االوراق المالية المصدرة من الشركة ولمدة خمس سنوات فهي كالتالي:
2016

البيان
االرباح او الخسارة
المحققة
االرباح الموزعة
صافي حقوق
المساهمين
اسعار األسهم

2018

2017

2019

()1.412.989

()1،119،943

()495،686

()184،284

()67679

اليوجد

اليوجد

ال يوجد

اليوجد

اليوجد

800043

()319،900

()866،006

()1،050،290

() 1،117،969

0.72

0.33

0.49

0.15

0.15

الرابع عشر- :تحليل المركز المالي للشركة
النسب المالية
نسبة التداول
العائد على االصول
هامش الربح التشغيلي
هامش الربح الصافي
العائد على رأس المال
العائد على حقوق المساهمين
المبيعات الى مجموع الموجودات
المبيعات الى حقوق المساهمين

2019
 0.065مره
 % 2.998 %106.915 % 220.710 % 3.686% 17.546
% 1.359
% 7.950 -

2020
 0،063مره
 %1.106 %16،449 %60،22 %1،354% 6،54
% 1،137
% 10،053 -

الخامس عشر :التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للشركة
انتاج وتسويق الكبسوالت اللينة
فتح اسواق جديده والعمل على تقوية العالقة مع العمالء واالحتفاظ بهم
االستمرار في تطوير واستقطاب الكوادر الفنية لرفع كفاءة االنتاج
العمل على تدريب الموظفين وتطوير قدراتهم الفنية واالدارية وتنمية روح الفريق
وتوقعات مجلس االدارة لنتائج اعمال الشركة ما يلي- :
زيادة االنتاج وكفاءتت نتيجة تشغيل خطوط انتاج جديدة
تقليل تكلفة االنتاج نتيجة لما ورد اعاله
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2020

زيادة الطاقة االنتاجية
زيادة المبيعات كنتيجة لدخول اسواق جديدة وايجاد عمالء جدد في االسواق المتاحة
السادس عشر :مدققو حسابات
مدققو حسابات الشركة السادة طالل ابوتزالة وشركاه الدولية وبلغت اتعابهم لعام  6000دينار لعام . 2020
السابع عشر :االوراق المالية المصدرة
أ-االوراق المـــالــية المصــدرة من قبــل الشـــركة والمـــملوكة من قــبــل أعـــضاء مجـــلــس االدارة بتاريخ  2019/12/31و2020/12/31
الرقم
1

االسم
مازن حمزة احمد طنطش

2

شركة الموقف للخدمات التجارية
ويمثلها شفيق هاني شفيق الحايي

3

شركة مجموعة طنطش لالستثمار
ويمثلها
عريب ناجي داوود ابوزياد

نائب رئيس مجلس
ادارة
ممثل العضو

االردنية

الشركة العامة لصناعة االدوية والمستلزمات الطبية SDI
ويمثلها

عضو

العراقية

4

عادل احمد شبيب الجبوري
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

المنصب
رئيس المجلس
نائب رئيس مجلس
ادارة

ممثل العضو
عضو

عدداالسهم2019/12/31
55،000
5،000

عدداالسهم2020/12/31
55،000
5،000

الجنسية
االردنية

ال يوجد
5،000

ال يوجد
5،000

ال يوجد
875،000

ال يوجد
875،000

اليوجد

اليوجد

االردنية

212،990

212،990

االردنية

اليوجد

اليوجد

االردنية

5،000

5،000

االردنية
االردنية
األردنية

العراقية

5
احمد حمد مطلق النعيمات

ممثل العضو
عضو

6

شركة االستثمار المثالي للتجارة
ويمثلها
ممثل العضو
جواد عايد ميخائيل النبر

14

االردنية

ال يوجد

ال يوجد

7

استثمار للخدمات المالية

عضو

االردنية

ويمثلها حسام الدين شفيق عودة الرفاعي

ممثل العضو

االردنية

5.000

5.000

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس او اي من اقربائهم.
عدد أعضاء مجلس االدارة سبعة أعضاء وعدد االجتماعات التي عقدت خالل عام  2020ثالثة اجتماعات
ب -االوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص االدارة العليا التنفيذية
الرقم

االسم

المنصب

الجنسية

عدد ا السهم
2019/12/31

عدد ا السهم
2020/12/31

1

حسام الدين شفيق عوده الرفاعي

عضو مجلس
االدارة المنتدب

االردنية

اليوجد

اليوجد

ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أي منهم.
ال يوجد أية اوراق مالية مملوكة ألقارب أعضاء مجلس االدارة وأقارب أشخاص االدارة العليا التنفيذية وال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أي منهم
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الثامن عشر :المزايا والمكافئات
أ -المزايا والمكافئات التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس االدارة

الرقم

االسم

المنصب

بدل التنقالت
السنوية

المكافآت
السنوية

نفقات
السفر
السنوية

بدل لجان

اجمالي المزايا السنوية

1

مازن حمزة احمد طنطش

رئيس المجلس

300

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

300

300

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

2

مجموعة طنطش

عضو

200

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

200

4

الشركة العامة لصناعة االدوية
والمستلزمات الطبية SDI

عضو

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

5

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

عضو

300

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

300

عضو

300

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

300

عضو

300

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

300

1700

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

1700

3

6
7

شركة الموقف للخدمات التجارية

شركة االستثمار المثالي للتجارة
استثمار للخدمات المالية

نائب الرئيس

المجموع

300

المزايا والمكافئات التي يتمتع بها أشخاص االدارة العليا التنفيذية
الرقم

االسم

المنصب

الرواتب السنوية
االجمالية

بدل التنقالت
السنوية

المكافآت
السنوية

1

حسام الدين شفيق عوده الرفاعي
المجموع

عضو مجلس االدارة المنتدب

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

التاسع عشر :التبرعات
ال يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة خالل السنة المالية
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نفقات
السفر
السنوية
ال يوجد
ال يوجد

بدل لجان

اجمالي المزايا
السنوية

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

العشـــرون :العقود والمشاريع او ارتباطات عقدتها الشركة مع الشركات التابعة او الحليفة
ال يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الشركة مع الشركات الـــتابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس االدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة وأقاربهم ،باستثنـاء
وجـود تعـامالت مع شـركة الشرق االوسـط للصـنـاعات الدوائية والكيماوية ومجموعة طنطش وشركة استثمار للخدمات المالية.
الحادي والعشرون :المساهمة في البيئة والمجتمع المحلي
تساهم الشركة في خدمة البيئة والمجتمع المحلي من خالل- :
التخلص من مخلفات االنتاج بالطرق العلمية
تقوم الشركة بخدمة المجتمع المحلي من خالل تعيين ابناء منطقة سحاب للعمل في المصنع
تدريب الطلبة
الثاني والعشرون :حوكمة الشركات
اما فيما يتعلق بقواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في سوق عمان المالي فان الشركة موجودة ضمن الشركات تير المدرجة في السوق المالي وتير مطلوب منها االلتزام بمعايير الحوكمة ولكن تقوم
الشركة بااللتزام بجميع القواعد العامة واآلمرة الواردة في دليل حوكمة الشركات كما تلتزم بمعظم القواعد االرشادية الواردة في الدليل باستثناء ما يلي:
المرجع

القاعدة

طبق جزئيا ً

لم يطبق

االسباب

مجلس اإلدارة
الباب الثاني
البند األول

يتم انتخاب أعضاء مجلس االدارة وفق أسلوب التصويت التراكمي من قبل الهيئة العامة

الباب الثاني /الفصل االول
البند الرابع عشر

وضع الية الستقبال الشكاوى واالقتراحات المقدمة من قبل المساهمين بما في ذلي اقتراحاتهم الخاصة
بإدراج مواضيع معينة على جدول أعمال الهيئة العامة بشكل يضمن دراستها واتخاذ القرار المناسب
بشأنها خالل فترة زمنية محددة

√

اجتماعات الهيئة العامة
الباب الثال
البند السادس
الباب الثال
البند الثال
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يتم االعالن عن موعد ومكان عقد اجتماع الهيئة العامة في ثال صحف يومية محلية ولمرتين على
االقل وعلى الموقع االلكتروني للشركة
يوجت مجلس االدارة الدعوة الى كل مساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة اما باليد او عن طريق البريد
العادي والبريد االلكتروني الخاص بالمساهم

يتم االلتزام بما ورد بقانون
الشركات فيما يتعلق بانتخاب مجلس
االدارة
سيتم وضع االلية مستقبالً

√

√
√

يتم تطبيق ما ورد بقانون الشركات
بهذا الخصوص
ال يتم توجيت الدعوة بالبريد
االلكتروني بسبب عدم وجود بريد
الكتروني للغالبية العظمى من
المساهمين

االفصاح والشفافية
الباب الخامس
البند الرابع

تقوم الشركة باستخدام موقعها االلكتروني على شبكة االنترنت لتعزيز االفصاح والشفافية وتوفير
المعلومات

√

ال تقوم الشركة باستخدام موقعها
االلكتروني على شبكة االنترنت
وستعمل مستقبالً على ذلي

الثالث والعشرون :اإلقرارات
يقر مجلس ادارة الشركة بعدم وجود أي امور جوهريت قد تؤثر على استمرارية الشركة خالل السنة المالية التالية
يقر مجلس االدارة بمسئوليتت عن أعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشــــركة

رئيس مجلس االدارة
مازن حمزة احمد طنطش

نائب رئيس المجلس
شفيق هاني شفيق الحايي

عضو
عريب ناجي داوود ابوزياد

عضو
احمد حمد مطلق النعيمات

عضو
عادل احمد شبيب الجبوري

عضو
حسام الدين شفيق عودة الرفاعي
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عضو
جواد عايد ميخائيل النبر

 -3نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي.
رئيس مجلس االدارة
مازن حمزة احمد طنطش

العضو المتدب
حسام الدين شفيق عودة الرفاعي

المدير المالي واالداري

وفي الختام نتقدم من السادة اعضاء الهيئة العامة بالشكر الجزيل لحضور هذا االجتماع املين منكم التكرم بالنظر باألمور المدرجة على جدول اعمال هذا االجتماع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وهللا ولي التوفيق
مجلس االدارة
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تقرير حوكمة الشركات للسنة المنتهية في 2020/12/31
اسماء اعضاء مجلس االدارة الحاليين والمستقيلين خالل السنة وتحديد فيما اذا كان عضو مجلس االدارة وممثلة ( تنفيذي  ،غير تنفيذي) ( مستقل  ،غير مستقل )
العضو  /ممثل العضوية
مازن حمزة احمد طنطش
شركة الموقف للخدمات التجارية
ويمثلها
شفيق هاني شفيق الحايك
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تنفيذي  /غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي

مستقل  /غير مستقل
مستقل
مستقل

غير تنفيذي

مستقل

شركة مجموعة طنطش لالستثمار
عريب ناجي داوود ابوزياد
ويمثلها خالد احمد علي خوالدة
الشركة العامة لصناعة االدوية والمستلزمات الطبيةSDI
ويمثلها
عادل احمد شبيب الجبوري
د.حسين باسم عليوي
شركة االستثمار المثالي للتجارة
ويمثلها جواد عايد ميخائيل النبر
استثمار للخدمات المالية
ويمثلها
حسام الدين شفيق عودة الرفاعي

غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي

غير مستقل
مستقل
مستقل
غير مستقل

غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي

مستقل
مستقل
غير مستقل
مستقل
مستقل

غير تنفيذي

مستقل

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
ويمثلها احمد حمد مطلق النعيمات

غير تنفيذي
غير تنفيذي

مستقل
مستقل

المناصب التنفيذية في الشركة
المنصب التنفيذي
العضو المنتدب

اسم الشخص الذي يشغله
حسام الدين شفيق عوده الرفاعي

جميع عضويات مجالس االدارة التي يشغلها عضو مجلس االدارة في الشركات المساهمة العامة ان وجدت
الرقم

اسم العضو

1

مازن حمزة احمد طنطش

العضوية أعضاء مجلس اإلدارة في شركات مساهمة عامة أخرى
 رئيس مجلس االدارة والرئيس التنفيذي لشركة الشرق االوسط للصناعات الدوائية والكيماوية –
ميدفارما
 رئيس مجلس االدارة للشركة االردنية لالستثمار والنقل السياحي – الفا
 نائب رئيس مجلس االدارة لشركة الثقة لالستثمارات االردنية – جورد انفست

شفيق هاني شفيق الحايك

عضو مجلس ادارة شركة الشرق االوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية  /ميدفارما

3

عريب ناجي داوود ابوزياد

ال يوجد

4

عادل احمد شبيب الجبوري

2

5
6
7
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احمد حمد مطلق النعيمات
جواد عايد ميخائيل النبر
حسام الدين شفيق عودة الرفاعي

عضو مجلس ادارة الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبالستيكية  /قطاع مختلط ( العراق)

ال يوجد
عضو مجلس ادارة شركة الشرق االوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية  /ميدفارما
عضو مجلس ادارة الشركة االردنية لالستثمار والنقل السياحي  /الفا
عضو مجلس ادارة شركة الشرق االوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية  /ميدفارما

عدد اجتماعات المجلس ستة اجتماعات خالل العام 2020
الرقم

االسم

1

مازن حمزة احمد طنطش
شركة الموقف للخدمات التجارية
ويمثلها شفيق هاني شفيق الحايك

2

3

4

عدد مرات
الحضور
3
3

شركة مجموعة طنطش لالستثمار
عريب ناجي داوود ابوزياد
ويمثلها خالد احمد علي خوالده

2

الشركة العامة لصناعة االدوية والمستلزمات الطبية SDI

1

ويمثلها
عادل احمد شبيب الجبوري
د.حسين باسم عليوي
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
3

5
احمد حمد مطلق النعيمات
6

7
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شركة االستثمار المثالي للتجارة
ويمثلها
جواد عايد ميخائيل النبر
استثمار للخدمات المالية
ويمثلها
حسام الدين شفيق عودة الرفاعي

3

3

ضابط ارتباط الحوكمة
السيد حازم ياسين جبريل مصطفى
أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة -:
 -2لجنة المكافآت والترشيحات
 -1لجنة تدقيق
أعضاء لجنة التدقيق وخبراتهم المتعلقة باألمور المالية والمحاسبية وعدد االجتماعات-:
الرقم

العضو
شركة مجموعة
طنطش لالستثمار

الممثل
الرئيس خالد احمد
علي خوالده حتى
تاريخ
2020/11/17

عدد الجلسات
ال يوجد

 مدير عالقات عامه – BCD Travel2009 – 2002

1

 مساعد مدير العام – الوادي2010 – 2009

عريب ناجي داود
ابوزياد من تاريخ
2020/11/18
المؤسسة العامة
للضمان االجتماعي
2

احمد حمد مطلق
النعيمات

شركة االستثمار
المثالي للتجارة
3

23

الخبرات

 -مساعدة الرئيس التنفيذي – مجموعة طنطش لالستثمار

حضور اثنان من
اثنان

حضور اثنان من
اثنان
جواد عايد ميخائيل
النبر

 – 2012حتى تاريخه
 ماجستير ادارة – جامعة مؤتة مدير ادارة فرع الكرك – المؤسسة العامة للضمان االجتماعي رئيس قسم االشتراكات – المؤسسة العامة للضمان االجتماعي رئيس قسم التفتيش – المؤسسة العامة للضمان االجتماعي مدير مديرية التفتيش – المؤسسة العامة للضمان االجتماعي ماجستير ادارة مالية االكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية رئيس اإلدارة المالية لشركة مركز العبدلي الطبي  /مستشفى العبدلي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الدائرة المالية لشركة الشرق االوسطللصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية  /ميدفارما
 مستشار مالي لعدة شركات مدير مالي لشركة مستشفى الخالدي  /مركز الخالدي الطبي -مدير مالي للشركة االردنية العامة لتجارة السيارات  /وكالء سيارات هوندا

رئيس واعضاء اللجان االخرى
اسم رئيس واعضاء لجنة المكافآت والترشيحات وعدد االجتماعات
اسم اللجنة
لجنة المكافآت والترشيحات

الرئيس
مازن حمزة احمد طنطش
ممثال عن نفسة

عدد الجلسات

حضور اجتماع من اجتماع

عضو
عضو
شركة االستثمار المثالثي للتجارة
مجموعة طنطش لالستثمار ويمثلها
خالد احمد علي خوالدة حتى تاريخ ويمثلها جواد عايد ميخائيل النبر
2020/11/17
حضور اجتماع من اجتماع
ال يوجد

عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل عام 2020

( ال يوجد ) .

رئيس مجلس االدارة
مازن حمزة احمد طنطش
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