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بسم الله الرحمن الرحيم

األخوات واإلخوة المساهمين  الكرام،

ــة العامــة  ــع  واألربعــون للهيئ ــا الراب ــة عــن أعضــاء مجلــس إدارتكــم  وكافــة العامليــن فــي المؤسســة اشــكر لكــم حضوركــم  اجتماعن بالنياب

وإننــي اشــعر بارتيــاح شــديد ألرى وجوهــا رايتهــا منــذ تأســيس الشــركة ومــا زالــت تحضــر اجتماعاتنــا الســنوية وتتابــع انجازاتنــا وهــي النســبة 

الكبــرى مــن مســاهمي هــذه الشــركة والــذي ان دل علــى شــيء فــا يــدل إال علــى االرتبــاط الوثيــق بيــن الشــركة ومســاهميها والــذي تجلــى 

بــاألداء المميــز والعطــاء المســتمر كمــا وتميــز بالثقــة العاليــة بــإدارة هــذه الشــركة وموظفيهــا.

وال يســعني ومــن هــذا المقــام إال ان أبــدأ كلمتــي بالشــكر والعرفــان لكافــة العامليــن فــي هــذه المؤسســة لعطائهــم المســتمر ومشــاركتهم 

معنــا بالنهــوض بالشــركة وتحقيــق أهدافهــا  االســتثمارية واالجتماعيــة .

لقــد امتــاز عــام 2017 فــي التركيــز علــى التطــور الداخلــي للشــركة فعلــى صعيــد المبنــى المقــام فــي مدينــة بيرزيــت هنالــك مخطــط قيــد 

التنفيــذ إلدخــال خطــوط إنتــاج مميــزة الهــدف مــن ورائهــا زيــادة حصتنــا فــي الســوق المحلــي والتصديــري اعتمــادًا بذلــك علــى التمويــل 

ــي. الذات

ولقــد اســتمرت الشــركة فــي توســيع مرافقهــا اذ  زادت مســاحة بنــاء التســويق بألفــي متــرا مربعــًا وذلــك للتمكــن مــن اســتيعاب التوســع فــي 

مناطــق التخزيــن وضمــن أنظمــة التخزيــن الجيــد العالميــة .

وهنالــك مخطــط حديــث إلنشــاء بنــاء محــاذي لموقــع الشــركة الرئيســي ســيتم تخصيصــه ألقســام التعبئــة إذ أن المســاحات الحاليــة للتعبئــة 

النهائيــة ومراقبتهــا قبــل تســريحها أصبحــت غيــر كافيــة وتؤثــر علــى الطاقــة اإلنتاجيــة للشــركة.

ــا  نأمــل  ان   ــارًا أردني ــا التوســعية للســنتين القادمتيــن والتــي تتطلــب اســتثمارات ماليــة تتجــاوز الســتة ماييــن دين ولقــد مــررت لكــم خططن

ــل خارجــي . ــى أي تموي نقــوم  بتغطيتهــا دون اللجــوء إل

أخواتي  وإخوتي 

بالرغــم مــن جميــع الصعوبــات وهبــوط أســعار األدويــة العالميــة والمنافســة الشرســة بيــن الشــركات المحليــة اســتطاعت شــركتكم ان تحافــظ 

علــى مكانتهــا لتكــون الرائــدة فــي هــذه الصناعــة والمميــزة بتحقيــق نتائــج ماليــة مميــزة ومرضيــة مقارنــة باألعــوام الســابقة إذ ازدادت 

ــال الشــديد علــى أســهمها وارتفــاع قيمــة الســهم مــن 4,80 دوالرًا للســهم الــى 5,40  دوالرًا  أي  مبيعاتهــا وأرباحهــا وتجلــى ذلــك باإلقب

بارتفــاع بلغــت نســبته 12,5  %.

أمــا علــى صعيــد االســتثمارات الخارجيــة فقــد حافظــت الشــركة علــى اســتثماراتها بالشــركات المحليــة الرائــدة والــذي بــدوره يعــود بالفائــدة 

الماليــة للشــركة.

وال يخفــى علــى احــد دور الشــركة فــي مســؤوليتها االجتماعيــة تجــاه أبنــاء هــذا البلــد فدعمــت المستشــفيات المحليــة والمؤسســات الطبيــة 

والتعليميــة والتربويــة ضمــن برامجهــا التنمويــة.

وختامًا اشكر لكم عطائكم ودعمكم متمنيًا من الله القدير ان يحفظ هذا البلد من أي مكروه وان يخلصنا من االحتال البغيض.

وفقنا الله جميعًا 

والسام عليكم ورحمة الله وبركاته
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ان مجلس اإلدارة قد تابع نشاطات  الشركة وشارك في لجانها  المنبثقة عنه  والتي تتلخص باالتي:

المرافق: ¤
بنــاء بيرزيــت : بعــد ان أنهــت الشــركة التوســعة اإلضافيــة  فــي هــذا المبنــى قامــت بتجهيــز جــزًا مــن التوســعة الســتقبال اآلالت المتخصصــة 

لصناعــة الكبســوالت اللينــة بعــد ان أنهــت مرحلــة تجهيــز الغــرف الازمــة واآلالت المســاعدة مــن معالجــة الهــواء والمــاء والرطوبــة وذلــك 

بأعلــى المواصفــات العالميــة.

وســيبدأ العمــل فــي هــذا الخــط مــن اإلنتــاج فــي مطلــع هــذا العــام وتقــوم جميــع دوائــر الشــركة بإعــداد الدراســة للمســتحضرات المنــوي 

تســويقها .

ولقد بلغت الكلفة اإلجمالية لهذا المشروع حوالي 2,5 مليون دوالر.

وتعمــل إدارة الشــركة علــى تحديــث المرافــق القديمــة فــي هــذا البنــاء ليتــم اعتمادهــا لتصنيــع الهرمونــات والمســتحضرات ذات الفعاليــة 

العاليــة وذلــك ضمــن أعلــى المواصفــات العالميــة. ولقــد خصــص مجلــس إدارتكــم ثاثــة ماييــن دوالر إلتمــام هــذا المشــروع والــذي مــن 

المتوقــع ان يزيــد مبيعــات الشــركة فــي الســوق المحلــي والســوق التصديــري ليحافــظ علــى مكانتهــا فــي طليعــة الصناعــات الدوائيــة ليــس 

فقــط فــي األســواق المحليــة ولكــن علــى مســتوى الــدول المجــاورة أيضــا .

األصناف الجديدة: ¤
لقــد قامــت الشــركة بتســجيل ثاثــة عشــر مســتحضرُا جديــدًا خــال هــذا العــام تــم تســويق معظمهــا ومــا زال العمــل جــار علــى تســجيل 

مســتحضرات جديــدة متخصصــة والتــي ســتزيد حصــة الشــركة مــن مبيعاتهــا لــوزارة الصحــة الفلســطينية اعتمادنــا بذلــك علــى االنفــراد فــي 

ــوزارة. ــاج هــذه األصنــاف وكذلــك إيجــاد البديــل لــدى المواطــن الفلســطيني وتخفيــف العــبء المالــي علــى ال إنت

اإلنتــاج: ارتفــع عــدد اإلنتــاج مــن 20,1  الــى 21 مليــون قطعــة اي بزيــادة قدرهــا 4,4 بالمئــة   وكذلــك  إنتاجيــة الفــرد اذ ازدادت  بنســبة 0,7  

% عــن العــام المنصــرم

ومــن أهــم المعوقــات أمــام زيــادة اإلنتــاج واإلنتاجيــة هــي ضيــق المســاحات المخصصــة لألدويــة خــال مراحــل اإلنتــاج  وكذلــك زيــادة 

اإلجــراءات الرقابيــة فــي عمليــة التصنيــع .

ولمعالجــة هــذه المعوقــات قــرر مجلــس إدارتكــم البــدء بتجهيــز بنــاءًا حديثــًا متخصصــًا لمراحــل التعبئــة النهائيــة والــذي ســيكون لــه األثــر 

االيجابــي علــى زيــادة اإلنتــاج وإنتاجيــة الفــرد.



 الحوكمة  في إطار تطبيق مبدأ الحوكمة في الشركة فقد انبثق عن مجلس اإلدارة اللجان التالية  ¤
لجنة االستثمار:  ¤

ــادة  لقــد بلــغ مجمــوع اســتثمارات الشــركة والتــي هــي خــارج نطــاق عملهــا الرئيســي  26,265,386  دوالرًا حتــى نهايــة عــام 2017 أي بزي

بقدارهــا %33 عــن حجــم هــذه االســتثمارات فــي العــام 2016.

ولقد تابعت اللجنة هذه االستثمارات واعتمدت تصنيفها الى :

z  استثمارات  في شركات حليفة

z  استثمارات تعود الى الدخل الشامل

z  استثمارات للمتاجرة

واعتمــد هــذا التصنيــف علــى دور الشــركة فــي هــذه االســتثمارات . امــا حقيبــة االســتثمارات المصنفــة للمتاجــرة فقــد بلغــت حوالــي11 

ــد. ــي جي ــاداء مال ــزت ب ــي تمي ــة والت ــى الشــركات المحلي ــم توزيعهــا عل ــون دوالرًا ت ملي

وتتابــع لجنــة االســتثمار جميــع اســتثمارات الشــركة لدراســتها ودراســة المخاطــر ان وجــدت التخــاذ القــرارات المناســبة لحمياتهــا والمحافظــة 

علــى الدخــل الــذي يتناســب وتطلعــات الشــركة.

لجنة الحوافز : ¤
تتابــع لجنــة الحوافــز والترقيــات أداء الموظفيــن وتعمــل علــى وضــع البرامــج والمشــاريع التــي تزيــد مــن انتمائهــم وتســاعدهم علــى تأميــن 

متطلبــات الحيــاة مــن خــال اإلقــراض الميســر او مــن خــال دعمهــم فــي تعليــم أبنائهــم فــي الجامعــات الفلســطينية.

لجنة التدقيق الداخلي: ¤
تقــوم لجنــة التدقيــق الداخلــي وضمــن برامــج ســنوية بتدقيــق جميــع العمليــات التــي تتــم بالشــركة مــن  ماليــة وإنتاجيــة بمــا فيهــا مراقبــة 

المخــزون وإدارتــه واألرصــدة الدائنــة والمدينــة للعمــاء ودراســة احتماليــة المخاطــر الناجمــة عــن نشــاطات الشــركة وطــرق تجنبهــا .

تقوم هذه اللجنة بتقديم تقاريرها لمجلس اإلدارة إلطاعه على أي خلل إن وجد ومتابعة الحلول الازمة لمعالجته.

كمــا وينبثــق عــن هــذه اللجنــة لجنــة المخاطــر والتــي تقــوم بمراجعــة هيــكل راس المــال بصــورة دوريــة، وبتحديــد تكاليــف فئــات راس المــال 

والمخاطــر المتعلقــة بــكل فئــة منهــا.

 بنــاءًا علــى توصيــات اإلدارة فانــه مــن غيــر المتوقــع ان يشــهد هيــكل راس المــال تغييــرًا رئيســيًا حيــث ان سياســة اإلدارة فــي هــذا الشــأن 

مســتقرة.
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أداء الشركة المالي لعام 2017



لقــد بلغــت مبيعــات الشــركة 32,982,013 دوالرًا مقابــل 32,392,201  دوالرًا فــي عــام 2016 اي بزيــادة نســبتها 1,82 %  كان معظمهــا 

فــي الســوق المحلــي وكذلــك لــوزارة الصحــة الفلســطينية .

أمــا صافــي الربــح للســنة فقــد بلــغ 11,02  مليــون دوالرا  بالمقارنــة مــع 7,57  مليــون دوالرا فــي عــام 2016 اي بزيــادة نســبتها %45,57 

وتأتــي هــذه الزيــادة باألربــاح مــن خــال إدخــال أصنــاف جديــدة للســوق المحلــي ولــوزارة الصحــة الفلســطينية والمنظمــات الغيــر حكوميــة.

ومــن الجديــر ذكــره بــان صافــي أربــاح الشــركة قــد تضاعــف مرتيــن ونصــف المــرة  منــذ عــام 2014 وحتــى نهايــة هــذا العــام. ولقــد تــم صــرف 

أكثــر مــن ثاثــة ماييــن دوالرًا خــال عــام 2017 تركــزت علــى توســعة مرافــق الشــركة وعلــى شــراء آالت جديــدة والتــي تزيــد مــن إنتاجيــة 

الشــركة وكذلــك إدخــال خطــوط إنتــاج جديــدة يفتقــر لهــا الســوق المحلــي.

األداء المالي للشركة لألعوام االربع الماضية :
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توصيات مجلس اإلدارة لنتائج الشركة المالية لعام 2017:
فــي اجتمــاع مجلــس إدارة الشــركة المنعقــد بتاريــخ 11/2/2018 اتخــذ المجلــس التوصيــات التاليــة العتمادهــا مــن قبــل الهيئــة العامــة فــي 

اجتماعهــا الســنوي العــادي

zz التوصيــة بتوزيــع إربــاح نقديــة بنســبة %20 مــن قيمــة األســهم االســمية اي مبلــغ 3,700,565   دوالرًا علــى مســاهمي الشــركة حســب

كشــف المســاهمين يــوم انعقــاد اجتمــاع الهيئــة العامــة .

zz توزيــع أســهم مجانيــة بنســبة 2,7 %  مــن األســهم المكتتــب بهــا أي مــا مجموعــه 499,576  ســهمًا ليصبــح األســهم المكتتــب بهــا

19,002,401  ســهمًا.

zz .التوصية بتحويل األرباح المتبقية الى األرباح المدورة

zz.تحويل ثاثة مايين دوالر من ارباح مدورة الى االحتياطي الخاص ليصبح مجموعه عشرون مليون دوالرًا
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طالل كاظم عبدالله ناصر الدين  رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام

يشــغل منصبــه كمديــر عــام للشــركة منــذ 1/4/1984 وكرئيــس للمجلــس منــذ عــام 1990، حاصــل 

علــى شــهادة الماجســتير فــي الكيميــاء الصناعيــة مــن الجامعــة االمريكيــة فــي بيــروت عــام 1974

ــي، عضــو مجلــس ادارة فــي شــركة االتصــاالت الفلســطينية ،  ــك الوطن رئيــس مجلــس ادارة البن

ــال . ــرو ب ورئيــس مجلــس ادارة شــركة بت

د. محمد ناصر الدين عبد الفتاح ناصر الدين  نائب رئيس مجلس اإلدارة 

في منصبه منذ 30/4/1984، حاصل على شهادة طب أسنان من جامعة القاهرة عام 1960

عضو مجلس إدارة في شركة بترو بال.

د. فرحان ناصر ابو ليل ابو ليل  عضو مجلس ادارة 

ــذ 30/7/1990،حاصــل علــى شــهادة  بكالوريــوس طــب وجراحــة عامــة تخصــص  ــه من فــي منصب

طــب أطفــال مــن جامعــة لنــدن عــام 1964 طبيــب أطفال، أســس قســم األطفال في المستشــفى 

الوطنــي فــي نابلــس.

بنك فلسطين، يمثله السيد ماهر جواد سمعان فرح  عضو مجلس ادارة

فــي منصبــه منــذ 28/4/2009، حاصــل علــى شــهادة بكالوريــوس فــي الهندســة المدنيــة مــن 

رئيــس مجلــس إدارة  بنــك فلســطين،   1966، عضــو مجلــس إدارة فــي  القاهــرة عــام  جامعــة 

الدوليــة.  / العالميــة  للمقــاوالت  الفلســطينية  الشــركة 



العقــم وأطفــال األنابيــب يمثلــه د. ســالم  لعــالج  التخصصــي  الطبــي  رزان  مركــز 

ابــو خيــزران  عضــو مجلــس إدارة  مصطفــى ســالم 

فــي منصبــه منــذ 18/4/2011، اختصاصــي أمــراض نســائية وتوليــد، حاصــل علــى الزمالــة البريطانيــة 

   MRCOG ،1991 عــام

رئيــس مجلــس إدارة ومديــر عــام مركــز رزان الطبــي التخصصــي لعــاج العقــم وأطفــال األنابيــب /

نابلــس / رام اللــه، رئيــس مجلــس إدارة المستشــفى العربــي التخصصــي نابلــس،

 رئيــس مجلــس إدارة المركــز العربــي لجراحــة القلــب وأمــراض الــدم / نابلــس، رئيــس مجلــس إدارة 

المستشــفى االستشــاري العربــي / رام اللــه

 

فراس كاظم عبدالله ناصر الدين  عضو مجلس إدارة

فــي منصبــه منــذ 9/6/2003، حاصــل علــى شــهادة بكالوريــوس صيدلــة مــن جامعــة األردن للعلــوم 

والتكنولوجيــا عــام 1992، مســاعد المديــر العــام للشــؤون اإلداريــة ومديــر التســويق فــي شــركة 

بيرزيــت لألدويــة، الرئيــس التنفيــذي لجراندفــارم لاســتثمار الصيدالنــي

د. يحيى محمد يحيى شاور عضو مجلس ادارة

فــي منصبــه منــذ 1992/5/28،حاصــل علــى شــهادة طــب متخصــص فــي التصويــر التشــخيصي مــن 

الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت عــام 1976.  طبيــب متمــرس فــي عيــادة خاصــة فــي الخليــل، مديــر 

العيــادات اإلشــعاعية والتخصصيــة، مســاعد بروفيســور فــي األشــعة وعضــو مجلــس إدارة ورئيــس 

دائــرة التعليــم الطبــي المســتمر فــي جامعــة القــدس.
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الحوكمة



مجلس االدارة
يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مؤلــف مــن ســبعة الــى تســعة أعضــاء ينتخبــون مــن قبــل الهيئــة العامــة  الممثلــة للمســاهمين بالتصويــت 

الســري . علــى أن ال تزيــد مــدة المجلــس عــن ســنتين تنتهــي بانتخــاب مجلــس جديــد .

عضوية مجلس االدارة 

ينــص النظــام األساســي للشــركة علــى سلســلة مــن األحــكام فــي مواضيــع العضويــة فــي مجلــس اإلدارة، وتتلخــص األحــكام علــى ان يكــون 

المرشــح حائــزا علــى مــا ال يقــل عــن الــف ســهم مــن اســهم الشــركة طيلــة مــدة العضويــة .ال يجــوز انتخــاب مــن لــم يكمــل الحــادي والعشــرين 

مــن عمــره لعضويــة مجلــس اإلدارة.

مهام مجلس االدارة 
مجلــس اإلدارة هــو ســلطة التخطيــط األولــى فــي الشــركة فهــو الــذي يضــع سياســتها ومخططاتهــا ويقــر األنظمــة التــي تســير عليهــا 

وتتبعهــا فــي عاقتهــا الداخليــة وهــو الــذي يشــرف علــى ســامة تنفيــذ هــذه السياســة والمخططــات وتطبيــق هــذه األنظمــة .  

واجبات ولجان  مجلس االدارة

يقــوم رئيــس وأعضــاء مجلــس االدارة بواجباتهــم مــن خــال جلســات دوريــة لمتابعــة ومناقشــة ســير اعمــال الشــركة ووضــع الخطــط الازمــة 

لتطويــر  أداءهــا. 

لجنة االستثمار والتطوير
 يترأسها السيد ماهر فرح وتضم في  عضويتها كل من د.فرحان ابو ليل، د.محمد ناصر الدين، فراس ناصر الدين

هدفها: مراجعة استثمارات الشركة وتحليلها والتوصيات بشأنها. 

الصاحيات المفوضه اليها: ترفع اللجنة التوصيات لمجلس االدارة إلقرارها.

لجنة التدقيق الداخلي
 يترأسها د. محمد ناصر الدين وتضم  في عضويتها كل من  د.فرحان ابو ليل و د. يحيى شاور.

هدفها: تدقيق العمليات المالية والفنية والبحث عن المخاطر التي من الممكن أن تواجه الشركة وااليعاز بكيفية تفاديها

الصاحيات المفوضة إليها: ترفع اللجنة التوصيات لمجلس االدارة إلقرارها.

لجنة التعيينات والترقيات
 يترأسها طال ناصر الدين وتضم  في عضويتها كل من د. سالم ابو خيزران ود.يحيى شاور.

هدفها: تحديد  الحد األدنى لألجور، مراجعة الحوافز والمكافآت، وإقرار الزيادات السنوية والتعديات على الرواتب. 

الصاحيات المفوضة إليها: ترفع اللجنة التوصيات لمجلس اإلدارة إلقرارها. 

اجتماعات المجلس: عقد مجلس إدارة الشركة ستة اجتماعات خال العام 2017

اجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي: ترســل دعــوة شــخصية لــكل مســاهم فــي الشــركة لحضــور اجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي تتضمــن الدعــوة 

جــدول أعمــال االجتمــاع. ويتــم اإلعــان عــن موعــد الهيئــة العامــة فــي الصحــف الرســمية قبــل موعــد االجتمــاع بأســبوعين علــى األقــل  .
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  1. بدل مواصات ومكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة )بالدوالر األمريكي  ( كما في 31/12/2017

المجموعمكافأة مجلس االدارةبدل مواصالتاالسم

84602400032460السيد طال كاظم ناصر الدين

42301680021030شركة بنك فلسطين م.ع.م

84602400032460السيد فراس كاظم ناصر الدين

84602400032460د.محمد ناصر الدين ناصر الدين

84602400032460د. فرحان ناصر  أبو ليل ابو ليل

مركز رزان الطبي التخصصي لعاج العقم وأطفال 
األنابيب

84602400032460

84602400032460د. يحيى محمد شاور

54990160800215790

المستشارون  القانونيون للشركة: األستاذ راتب محيسن.

مدقق الحسابات الخارجي للشركة: شركة سابا وشركاءهم )ديلويت آند توش-الشرق األوسط(

اإلجراءات القانونية والقضايا:

 يوجــد قضايــا مرفوعــة  مــن الشــركة علــى بعــض الزبائــن مجمــوع قيمتهــا 50 الــف دينــار.  كمــا وتطمئــن ادارة الشــركة مســاهميها الكــرام، 

وتعلمهــم بعــدم وجــود أي قضايــا مرفوعــة علــى الشــركة مــن الغيــر.

الســيطرة فــي الشــركة: عــدد األســهم التــي يملكهــا الســيد طــال ناصــر الديــن وإخوانــه وأقربائــه مــن الدرجــة األولــى قــد بلغــت   4,820,186 

ســهمًا كمــا فــي 2017/12/31 وتمثــل %26 مــن مجمــوع أســهم الشــركة.



المساهمون
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مساهمي الشركة موزعين حسب فئات األسهم التي يملكونها على النحو التالي كما في 2017/12/31:

نسبة المساهمةعدد االسهمعدد المساهمينالفئة
%20110,1070.05أقل من 100 سهم

%32282,2450.44من 101 وحتى 500 سهم
%194149,4220.81من 501 وحتى 1000 سهم

%348859,8484.65من 1001 وحتى 5000 سهم
%94680,0333.68من 5001 وحتى 10,000 سهم

%1403,194,99917.27من 10,001 وحتى 50,000 سهم
%302,126,80511.49من 50,001 وحتى 100,000 سهم

%2811,399,36661.61من 100,001 سهم فأكثر
%135718,502,825100المجموع

مساهمون يملكون أكثر من  %5 من أسهم الشركة كما في 2017/12/31:

عدد األسهم كما المساهم
في عام  2016     

نسبته من رأس 
المال عام 2016    

عدد األسهم كما في 
عام  2017

نسبته من رأس المال عام 
2017

1,524,0478.241,524,0578.23شركة اوركيد االستثمارية

م. روزان طبي تخصصي عاج عقم 
1,279,5586.921,353,5787.31واطفال انابيب

800,0004.32960,0005.18فراس كاظم عبدالله ناصر الدين

945,6815.11945,6815.11اياد كاظم عبدالله ناصرالدين

كان حجم التداول على أسهم الشركة في سوق فلسطين لألوراق المالية خال العام 2017 كما يلي: 

1,527,365 سهمعدد االسهم المتداولة
7,650,210 دوالر أمريكيقيمة االسهم المتداولة

289 عقدعدد العقود المنفذة
 4.80دوالرسعر افتتاح السهم
 5.40دوالرسعر اغاق السهم

5.45 دوالرأعلى سعر تداول
4.62 دوالرأدنى سعر تداول

25.8 %معدل دوران االسهم



آلية ايصال المعلومات للمساهمين:

 يتــم توجيــه دعــوة لحضــور اجتمــاع الهيئــة العامــة الســنوي لكافــة المســاهمين، كمــا ويتــم نشــر إعــان دعــوة انعقــاد الهيئــة العامــة للشــركة 

فــي الصحــف المحليــة وذلــك قبــل أســبوعين مــن انعقــاد االجتمــاع. 

كما ويتم وضع التقارير المالية الدورية على الموقع االلكتروني للشركة وبورصة فلسطين.

ال يوجــد مورديــن محدوديــن أو عمــاء رئيســيين محليــا وخارجيــا يشــكلون %10 فأعلــى مــن اجمالــي المشــتريات أمــا بخصــوص المبيعــات فــان 

وزارة الصحــة الفلســطينية تســتهلك أكثــر مــن %10 مــن مبيعــات الشــركة. كمــا وال يوجــد امتيــازات  و/ او بــراءات اختــراع للشــركة او أي مــن 

منتجاتهــا. وال يوجــد أي أثــر مالــي لعمليــات ذات طبيعــة غيــر متكــررة حدثــت خــال الســنة الماليــة وال تدخــل ضمــن نشــاط الشــركة الرئيســي.

شركة بيرزيت لألدوية
التقرير السنوي 2017

2021 -



مدراء دوائر



طالل ناصر الدين، المدير العام و رئيس مجلس اإلدارة 

يعمل في الشركة منذ 14/8/1974، حاصل على ماجستير كيمياء صناعية 

جمعة محمود أمين خلف،  نائب المدير ، ومساعد المدير العام للشؤون الفنية              

   يعمل في الشركة منذ 3/4/1977، حاصل على بكالوريوس كيمياء

فراس كاظم عبدا لله ناصر الدين ، مدير دائرة التسويق  ومساعد المدير العام للشؤون اإلدارية                                                                            

   يعمل في الشركة منذ 5/7/1993، حاصل على بكالوريوس صيدلة

تيسير محمد عيسى عليان، مدير دائرة البحث و التطوير  

 يعمل في الشركة منذ 8/10/1986، حاصل على ماجستير تكنولوجيا صيدالنية

تيسير هالل حسين أبوطه، مدير المستودعات المركزية                                                                                                

يعمل في الشركة منذ 2/7/1988، حاصل على بكالوريوس آداب

سلوى حسام خضرا لكور الجبالي ، مدير دائرة المشتريات                              

   تعمل في الشركة منذ 1/1/1991، حاصلة على ماجستير  هندسة كهربائية 

عبد القادر يونس خليل بدوي، مدير الدائرة المالية                                                  

ACPA ، يعمل في الشركة منذ 15/11/1984، حاصل على بكالوريوس إدارة

علياء طالل كاظم ناصر الدين ، مدير شؤون الموظفين                                                       

تعمل في الشركة منذ 6/1/2009، حاصلة على بكالوريوس علم اجتماع
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فهيم حسن حسين الزبيدي ، مدير دائرة تأكيد الجودة                                                                                                                          

يعمل في الشركة منذ 1/8/1984، حاصل على بكالوريوس كيمياء

ماهر تميم مصطفى التميمي، مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات

يعمل في الشركة منذ 1/2/1997، حاصل على بكالوريوس علم الحاسوب   

نجيب علي ذيب حمد، مدير دائرة التثبت                                                                                   

يعمل في الشركة منذ 8/7/1990، حاصل على بكالوريوس كيمياء 

   

وهبة سالم نصار زعارير، مدير دائرة الرقابة الدوائية

يعمل في الشركة منذ 14/9/1987، حاصل على بكالوريوس كيمياء 

يونس ذيب يونس عالمة، مدير دائرة اإلنتاج                                                              

يعمل في الشركة منذ 2/1/1995، حاصل على ماجستير هندسة كيميائية 

شروق محمد  عبد المجيد صالح، مدير دائرة التدقيق الداخلي  

تعمل بالشركة منذ 09/09/1998، حاصلة على بكالوريوس هندسة كيميائية

فؤاد حيدر مصطفى الترهي ، مدير دائرة الصيانة 

يعمل بالشركة منذ01/10/2002، حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكية 

عاهد محمد يوسف حسين، مدير دائرة المشاريع 

يعمل بالشركة منذ 16/2/1992، حاصل على دبلوم كهرباء 

رواتب ومكافآت اإلدارة العليا 
ــا خــال عــام 2017 )564,695(  ــب ومكافــآت اإلدارة العلي ــغ مجمــوع روات لقــد بل

دوالر علمــًا بــان  هــذه الرواتــب والمكافــآت ال تشــمل أتعــاب انتهــاء الخدمــة حســب 

قانــون العمــل المعمــول بــه فــي فلســطين.



لمحة عن الشركة
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تعتبــر شــركة بيرزيــت لادويــة الشــركة الرائــدة فــي مجــال التصنيــع الدوائــي فــي فلســطين، وتمــارس الشــركة نشــاطاتها مــن خــال ثــاث 

مواقــع اذ يقــع المركــز الرئيســي للشــركة فــي المنطقــة الصناعيــة لمدينــة رام اللــه حيــث يضــم هــذا الموقــع ثــاث مبــان.

 يضــم المبنــى األول األدارة العامــة والمســتودعات المركزيــة باإلضافــة الــى دائــرة تأكيــد الجــودة ودائــرة التثبــت ويعمــل فــي االدارة العامــة  

15 اداريــا يديــرون كافــة دوائــر الشــركة. أمــا المبنــى الثانــي فيضــم خطــوط انتــاج المســتحضرات العامــة مــن صلبــة وســائلة وشــبه صلبــة 

ومســتحضرات ســائلة معقمــة ودائــرة البحــث والتطويــر والمســتودعات الفرعيــة .وأمــا المبنــى الثالــث فيضــم ثاثــة أجنحــة منفصلــة بشــكل 

تــام، اذ يضــم الجنــاح األول خطــوط انتــاج مســتحضرات البنيســيلين والجنــاح الثانــي خطــوط انتــاج السيفالوســبيرين بينمــا يضــم الجنــاح الثالــث 

خــط انتــاج مســتحضرات الحقــن الجافــة، كمــا يضــم المبنــى دائــرة الرقابــة الدوائيــة.

أما الموقع الثاني فيقع أيضا في المنطقة الصناعية لمدينة رام الله ويضم دائرة التسويق بأقسامها المختلفة.

ويقع الموقع الثالث في بلدة بيرزيت حيث يتم فيه انتاج المستحضرات الهرمونية . 

وتقــوم الشــركة بانتــاج مــا مجموعــه مائــة وخمســة وســتون مســتحضرا دوائيــا موزعــة علــى عشــرة خطــوط انتــاج وتغطــي مجــاالت عاجيــة 

مختلفــة.

ــة والبرامــج  ــر حكومي تســتهدف الشــركة كافــة شــرائح المجتمــع الفلســطيني، باالضافــة الــى وزارة الصحــة الفلســطينية والمنظمــات الغي

الصحيــة المحليــة واالجنبيــة. علمــا بــأن ســوق الشــركة ال يقتصــر علــى الســوق الفلســطيني، اذ عمــدت الشــركة الــى ايجــاد نقــاط تواجــد فــي 

الســوق التصديــري وخصوصــا فــي شــمال إفريقيــا وأوروبــا الشــرقية. 

 هنالــك عــدة عوامــل مجتمعــة تســاعد الشــركة علــى االســتمرار فــي نجاحهــا كحيازتهــا علــى أفضــل الشــهادات العالميــة والمتعلقــة بالجــودة، 

كشــهادة التصنيــع الدوائــي الجيــد، وشــهادات أنظمــة الجــودة، هــذا باالضافــة الــى الحفــاظ علــى وضــع مالــي متيــن وكادر وظيفــي مؤهــل 

ــة،  ــى اســتثمارات وتحالفــات اســتراتيجية محلي ــة، اضافــة ال ــة عالي ــرات ومصداقي ــق اداري يتحلــى  بخب ــر المختلفــة وفري ومــوزع علــى الدوائ

اقليميــة وعالميــة وتطــور مســتمر فــي البحــث والتطويــر الدوائــي. كمــا وتعمــل الشــركة  فــي مرافــق عاليــة التقنيــة تصــل مســاحتها الــى 

16000 متــر مربــع، وخطــوط انتــاج تعمــل وفــق آخــر مــا توصلــت إليــه  تكنولوجيــا التصنيــع الدوائــي العالمــي ، باالضافــة الــى التعامــل مــع 

مورديــن عالمييــن فــي مجــال المــواد الخــام ومــواد التعبئــة. 

أهداف الشركة

تعمــل الشــركة باســتمرار علــى تحســين أدائهــا ومراجعــة نتائجهــا والمحافظــة علــى اســتثمارات مســاهميها، كــي تبقــى الشــركة الفلســطينية 

األكثــر تميــزا فــي فلســطين والرائــدة فــي الصناعــة الدوائيــة والقــادرة علــى توفيــر حيــاة أفضــل ألبنــاء مجتمعهــا

مجال أعمال الشركة

تقــوم الشــركة بتوفيــر الــدواء للمواطــن الفلســطيني بشــكل خــاص ولألســواق الخارجيــة بمواصفــات علميــة وعالميــة مــن خــالل خطــوط 

األنتــاج التاليــة :

z -خط انتاج الحقن السائلة المعقمة

z خط انتاج الحقن الجافة المعقمة

z خط انتاج السوائل والمعلقات 

z - خط انتاج المراهم والتحاميل 

z )خط انتاج المستحضرات الصلبة )3 خطوط 

z خط انتاج قطرات العين المعقمة 



موظفونا ومجتمعنا الصغير

موظفونــا هــم ســاحنا الــذي يضمــن نجاحنــا وتطورنــا. فقــد عمــدت الشــركة سياســة تطويــر وبنــاء كفــاءة موظفيهــا ممــا يؤهلهــم للرفــع مــن 

مســتوى العمــل ويدعــم زيــادة اإلنتاجيــة.  

وتدعــم الشــركة هــذه السياســة مــن خــال توفيــر البيئــة الصحيــة للموظــف مــا يزيــد مــن انتمــاءه وعطــاءه. فقــد تبنــت الشــركة برنامجــا يعمــل 

علــى توظيــف جــزء ممــا تقدمــه الشــركة للمســؤولية االجتماعيــة لخدمــة أبناءهــا مــن الموظفيــن وذلــك بتنفيــذ المشــاريع التاليــة:

 المنح الجامعية ألبناء العاملين في الشركة

 تســاهم الشــركة فــي تغطيــة أعبــاء التعليــم الجامعــي ألبنــاء موظفيهــا، وتتطلــع الشــركة الــى زيــادة عــدد المســتفيدين مــن هــذه المنــح فــي 

الســنوات القادمة.

صندوق التكافل االجتماعي

أطلقــت الشــركة صنــدوق للتكافــل االجتماعــي والــذي يعمــل علــى رعايــة عائــات موظفــي الشــركة فــي حــال تعرضهــم إلصابــات أدت الــى 

العجــز عــن العمــل أو الــى الوفــاة ســواء أثنــاء عملهــم أو خارجــه. ويهــدف الصنــدوق الــى اعانــة العائــات المتضــررة ومســاعدتهم علــى أعبــاء 

الحيــاة.

كما وقد بلغ عدد الموظفين 357 موظفًا لعام 2017 موزعين كالتالي: 

     

العددالمؤهل العلمي

1دكتوراه 
7ماجستير 

141بكالوريوس 
54دبلوم

84توجيهي
29ثانوي 

33اعدادي  
8ابتدائي 
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الشركات التابعة



شركة فلسطين للطباعة والنشر

اســتحوذت شــركة بيرزيــت لألدويــة عــام 1992 علــى شــركة فلســطين للطباعــة والنشــر والتــي تقــوم بتزويــد الشــركة بكافــة احتياجاتهــا مــن 

الكرتــون والمطبوعــات والنشــرات التــي تســتخدمها الشــركة. اذ أنهــا شــركة مســاهمة خاصــة، رأســمالها: 406،000  دينــارًا وتملــك الشــركة 

%67 منهــا ويعمــل فيهــا اربعــة عشــر موظفــًا وعنوانهــا شــارع رام اللــه القــدس مقابــل مخيــم االمعــري.

قائمة موظفي شركة فلسطين للطباعة والنشر حسب المؤهل العلمي لكل فرد:

العددالمؤهل العلمي
2 بكلوريوس اقتصاد وعلوم سياسية

1 دبلوم سكرتاريا وادارة اعمال
1دبلوم صيانة معدات

4دبلوم طباعة
2توجيهي

1 المرحلة الثانوية
1المرحلة االعدادية
2 المرحلة االبتدائية
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وضع الشركة التنافسي



تمتاز الشركة بعدة عوامل ترفع من وضعها التنافسي، وأهمها النمو المستمر للشركة من خال العناصر التطويرية التالية 

التصدير  ¤
تعمــل الشــركة  جاهــدة علــى توســيع اســواقها التصديريــة اذ ســجلت  اصنافــًا جديــدة فــي اســواق شــرق اوروبــا وتعمــل جاهــدة علــى تســجيل 

قائمــة مميــزة مــن اصنافهــا فــي ســوق روســيا الــذي يعتبــر مــن اكبــر االســواق االســتهاكية لألدويــة. 

النمو الداخلي للشركة  ¤
أنهــت الشــركة االســتثمار فــي فصــل مســتحضرات المضــادات الحيويــة الرئيســية فــي موقعيــن منفصليــن مســتثمرة بذلــك بــآالت حديثــة 

والزمــة لتتطابــق مــع متطلبــات الصحــة العالميــة واعلــى درجــات الجــودة. كمــا وأنهــت الشــركة تجهيــز قســم المعقمــات الســائلة  باألجهــزة  

والمعــدات الازمــة لزيــادة حجــم اإلنتــاج فــي هــذا القســم لتتــاءم مــع احتياجــات الســوق المحلــي والخارجــي. وأخيــرا تهــدف الشــركة الــى رفــع 

مســتوى جــودة المســتحضرات وزيــادة اإلنتاجيــة االمــر الــذي سيســاعدها علــى المنافســة ويؤهلهــا للدخــول فــي أســواق مميــزه كأســواق 

أوروبــا وغيرهــا مــن البلــدان الغنيــة. 

البحث والتطوير ¤
تعمل الشركة وباستمرار على انتاج ادوية جديدة لتزيد حصتها في األسواق المستهدفة.
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سياسة ومخاطر االستثمار



هنالك وقائع وأمور خارجية تعيق عمل الشركة وتشكل مخاطر على عملها، ومن أهم هذه المخاطر:

ضيق السوق المحلي والمنافسة الشديدة بين الشركات المحلية واألجنبية. 

 تغيير القوانين الفجائية  المتعلقة بتسجيل األدوية في الدول المستهدفة.

ــة بســبب طبيعــة العمــل والتنافــس  ــن فــي األســواق التصديري ــن المعتمدي ــى الزبائ ــل الذمــم المتراكمــة عل األســاليب المتبعــة فــي تحصي

الشــرس فــي هــذه األســواق.

المنافسة الشديدة في السوق المحلي وانخفاض  أسعار األدوية العالمية.

ممكن اإلشارة أن لجنة االستثمار المنبثقة عن مجلس اإلدارة تستعين بقراراتها وفق مبادئ المخاطر و لجان المخاطر 
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المسؤولية االجتماعية



مســؤوليتها االجتماعيــة مــن أولويــات عملهــا ومبادئهــا إذ تســتثمر ومنــذ ســنوات عــدة بدعــم وتطويــر مجتمعهــا مــن خــال حمــات وبرامــج 

عــدة أساســها تنفيــذ مشــاريع مســتدامة وهادفــة. هدفــت الشــركة منــذ أعــوام إلــى دعــم برامجهــا البيئيــة و التــي تعمــل علــى التقليــل مــن 

المخاطــر الناتجــة عــن التصنيــع الدوائــي. وقــد نجحــت الشــركة بالعمــل علــى انشــاء أول مبنــى صديــق للبيئــة يعمــل بــه منــذ مطلــع العــام 

.2012

 امــا فــي مجــال الصحــة فقــد قامــت بدعــم المستشــفيات و المراكــز الصحيــة  بهــدف رفــع المســتوى الطبــي فــي فلســطين لتلبيــة احتياجــات 

المرضــى   .

كمــا تواصــل الشــركة دعمهــا ألبنــاء شــعبها مدركــة أهميــة تمتعهــم بصحــة جيــدة تؤهلهــم علــى العمــل واإلنتــاج. اذ تدعــم الشــركة العديــد 

مــن المؤسســات الخيريــة و الجمعيــات الثقافيــة و االجتماعيــة و بعــض النشــاطات الرياضيــة .

وايمانــا منــا بــان التعليــم أســاس نجاحنــا الــذي يضمــن ازدهارنــا ونمونــا، فباإلضافــة الــى  المنــح الدراســية التــي تقدمهــا الشــركة ســنويًا، تنســق 

الشــركة مــع العديــد مــن المــدارس زيــارات ميدانيــة للشــركة يتعــرف فيهــا الطــاب علــى آليــة التصنيــع الدوائــي. وتوفــر الشــركة فــرص تدريــب 

للطــاب الجامعييــن وتكــرس مختبراتهــا لصالــح البحــوث العلميــة ودعــم القطــاع االكاديمــي. 

كما تركز الشركة على دعم ابناء بلدها من خال دعم  مخيمات الشتات لمساعدتهم على التعليم واالنخراط في المجتمع.

وأخيرا، تركز الشركة على دعم االطفال من خال اطاق عدة برامج تعليمية وترفيهية خاصة لذوي االحتياجات الخاصة و اليتامى . 
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البيانات المالية
االختافات : ال يوجد اختافات بين البيانات النهائية واألولية.



شركة بيرزيت لألدوية المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة

 رام الله - فلسطين

القوائم المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المالية المنتهية في

٣١ كانون االول ٢٠١٧
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